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A
a, s. de [a:] ‐'s; aatsy. A. ♢ Hij kin gyn ‒ fan 

'n b onderskaide, hij kent geen a voor een 
b, hij is aartsdom; hij is bij de ‒ en hij blyt  
bij de ‒, hij maakt in het minst geen vor-
deringen;  die't ‒ sait, mot ok b sê, wie a 
zegt, moet ook b zeggen. Fries: a.

'Aachy, eigennaam  [a:xi]  ‐s.  Aagje.  ♢  'n 
Neskierig  ‒, een  nieuwsgierig  Aagje;  ‒s 
Hoek, naam van een  fissersregel aan de 
Nieuwe‐Bildtdijk. Fries: Aachje.

aad, s.  de  [a:t]  aden [a:dən];  ‐sy.  Mouw, 
langwerpige,  ondiepe  bak  waarin  men 
melk laat staan om die te ontromen. Fries: 
aad.

'aadlik, adj.  &  adv.  [a:dlək];  'adellik, 
[a:dələk] ‐er; ‐st. Adellijk. Fries: adellik.

aai, s. 't [ɑ.i̯] ‐es, ‐en;  aitsy [ɑi̯tsi]. Ei. ♢ 'n 
Bakt ‒, spiegelei; fan ‒es make, slaan, tik-
ke, stukmaken, stukslaan (vooral door on-
handigheid); hij komt met 't sout at 't ‒ op 
is, dat is mosterd na de maaltijd;  op ‒es 
lope, op eieren lopen;  men mot 't ‒ niet 
om 't sout bedorve, men moet geen struif 
om een ei bederven, men hoeft, mag niet 
te karig te zijn, wil men niet bedrogen uit-
komen;  men kin him wel ‒en in 'e broek, 
in 't gat, in 'e kont koke, soa bang is‐y; de 
ouweloi wille graag, dat d'r 'n aitsy (foor 
de kines) in 't nêst blyft, dat er wat geld 
om te erven overblijft. Fries: aai.

aai, s.  de  [ɑ.i̯]  ‐en;  ‐tsy.  Aai  (liefkozing). 
Fries: aai.

'aaidoor, s. de -[do.ər] ‐s. Eierdooier, eigeel. 
Fries: aaidjerre.

'aaidop, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  1 Eierdop,  eier-
schaal.  2 (Als  verkleinwoord)  eierdopje, 
bekertje, meestal met voet, waarin een ge-
kookt ei gezet wordt. Fries: aaidop.

'aaidoppe, v., aaidopte; aaidopt. Eieren pel-
len. Fries: aaidopje.

'aaie, v. [ɑ:i̯ə] aaide; aaid. Aaien, strelen. ♢ 
Hij aait mij over 't haar. Fries: aaie.

'aaierkoalen, s.  plur.  [ɑ:i̯ər]-.  Eierkolen. 
Fries: aaikoalen.

'aaifandele, v.,  aaifandelde;  aaifandeld. Ei-
eren (van kippen en eenden) uit de nesten 
halen. Fries: aaifandelje.

'aaifreter, s. de, ‐s. In: 'n Sluge ‒, gez. van 
een suf, sloom persoon. Fries: aaifretter.

'aaigare, v.,  aaigaarde;  aaigaard.  Eieren 
(van kippen en eenden) uit de nesten ha-
len. Fries: aaifandelje.

'aaigeel, s.  't,  ‐gelen.  Eigeel,  eierdooier. 
Fries: aaigiel.

'aaikloppe, v.,  aaiklopte;  aaiklopt.  Eieren 
klutsen. Fries: aaiklopje.

'aaikúltsy, s. 't, ‐s. Luchtkamer (van ei).
'aailepeltsy, s. 't, ‐s. Eierlepeltje. Fries: aai-

leppeltsje.
'aairakky, s. 't, ‐s. Eierrekje. Fries: aairakje.
'aaisyk, adj. Het ei niet kwijt kunnende ra-

ken (van een kip). ♢ (Om)lope as 'n aaisi-
ke  hin, onrustig,  ongedurig  zijn.  Fries: 
aaisiik.

'aaisoeke, v.,  aaisocht;  aaisocht.  Eierzoe-
ken (in het veld). ♢ Wij hè guster an 't ‒n 
weest, maar wij hè niks fonnen. Fries: aai-
sykje.

'aaisoeker, s.  de,  ‐s.  Persoon  die  (in  het 
veld) eieren raapt. Fries: aaisiker.

'aaisoekerstiid, s.  de.  Tijd  waarin  eieren 
rapen is toegestaan. Fries: aaisikerstiid.

'aaiwit, s. 't, ‐ten. Eiwit. Fries: aaiwyt.
aak, s. de [a:k] aken; aky. Aak. Fries: aak.
'aaklik, adj.  &  adv.  [a:klək];  'akelik, 

[a:kələk] ‐er; ‐st. Akelig. Fries: aaklik.
'aaklikens, s.  de;  'aaklikhyd, 'akelikens, 

'akelikhyd, ‐heden.  Akeligheid.  Fries: 
aaklikens.

aaklikhyd → aaklikens.
'aakliksma, s. de, ‐'s. Mispunt, onuitstaan-

baar persoon. Fries: aakliksma.
aal, s. de [a:l] alen; ‐tsy. Aal, paling. ♢ Soa 

glâd as 'n ‒; die jonge is soa'n glâd ‒tsy, 
die is idereen te flug ôf. Fries: iel.

'aalraiger, s. de;  'aalriger, ‐s; ‐tsy. Aalrei-
ger, blauwe reiger. ♢ Spoie as 'n ‒, hevig 
braken. Fries: ielreager. Zie ook: gratus.

aalriger → aalraiger.
'aalshuud, s.  de,  ‐huden.  Aalshuid.  ♢  De 

swingel  sit  met  'n  ‒  an  'e  kneppel  fast. 
Fries: ielshûd.

'aalskolver, s. de  -[skɔlvər] ‐s. Aalscholver. 
Fries: ielskolver.

'aalstrúppe, v.,  aalstroop;  aalstropen.  De 
huid van de aal afstropen. Fries: ielstrûpe.

'aambaaien, s.  plur.  [a:m]-.  Aambeien. 
Fries: aambeien.

'aambeeld, s.  't  [a:mbe:lt];  'ambeeld, 
[ɑmbe:lt];  'ambeld, [ɑmbεlt]  ‐en;  ‐sy. 
Aambeeld. Fries: ambyld.

aan, s. 't [a:n]. In:  Een onder ('t) ‒ houwe, 
iemand in het oog,  vizier  houden.  Fries: 
aan.

aan, s.  de  [a:n].  Vermoeden,  besef.  ♢  Er-
gens gyn ‒ fan hewwe. Fries: aan.

'aangesicht, s.  't,  ‐en;  ‐gesichy.  Mombak-
kes, masker. Fries: oangesicht.

'aansen, adv. [a:ⁿsən];  'aansent, [a:ⁿsənt]; 
aanst, [a:ⁿst];  'aanstôns, -[sto.ⁿs].  Aan-
stonds. Fries: aanst.
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aansent → aansen.
aanst → aansen.
aanstôns → aansen.
aap, s. de [a:p] apen; apy. Aap. ♢ Soa dron-

ken,  sluug as  'n  ‒; apen en  beren  sien, 
denkbeeldige  gevaren zien;  de ‒ binnen 
hewwe, de aap binnen, beet hebben; de ‒ 
komt út de mou, de ware bedoeling komt 
uit;  je souwen d'r apen met fange, het is 
een bespottelijke zaak; ‒  wat hest mooie 
jongen  speule, noodgedwongen  iemand 
gelijk geven, iemand naar de mond spre-
ken;  wel,  dou  groate  ‒, gez.  tegen  een 
deugniet. Fries: aap.

'aapachtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Aapachtig. 
Fries: aapeftich.

aar, s. de [a:r] aren. Aar. ♢ Aren út skelpen, 
voorstelling op het wapen van het Bildt. 
Fries: ier.

aar, s. de [a:r] aren; ‐tsy. Ader. Fries: ier.
aard, s. 't [a:t] ‐en; ‐sy. Aard. ♢ Hij het syn 

‒ niet met, hij heeft een moeilijk karakter, 
ook: hij  heeft geen aangenaam karakter; 
'n ‒sy fan syn faartsy hewwe, een aardje 
naar zijn vaartje hebben. Fries: aard.

'aardbeving, s.  de  [a:dbe:vɪŋ]  ‐s;  ‐inky. 
Aardbeving. Fries: ierdbeving.

'aarde, v.  [a:də]  aardde;  aard.  Aarden (de 
aard, het karakter hebben van; tieren, ge-
dijen; zich gewennen). ♢ 't Aardt na win-
ter, het laat zich aanzien dat het gaat vrie-
zen. Fries: aardzje.

'aardewerk, s. 't [a:də]-. Aardewerk. Fries: 
ierdewurk.

'aardgas, s. 't. Aardgas. Fries: ierdgas.
'aardlaiding, s.  de,  ‐s.  Aardleiding.  Fries: 

ierdlieding.
'aardoaly, s. de. Aardolie. Fries: ierdoalje.
'aardrykskunde, s.  de.  Aardrijkskunde. 

Fries: ierdrykskunde.
'aarleze, v.,  aarlâs;  aarlezen.  Aren  lezen. 

Fries: ierlêze.
aarm, adj. [a:rm] ‐er; ‐st. Arm. ♢ Soa ‒ as 

Job, as 'n luus. Fries: earm.
'aarmbestuur, s. 't, ‐besturen. Armbestuur, 

lichaam dat de armen ondersteunt. Fries: 
earmbestjoer.

'aarme, s. de, ‐n. Arme. Fries: earme.
aarmesorg → aarmsorg.
'aarmfoogd, s.  de,  ‐en.  Armvoogd.  Fries: 

earmfâd.
aarmfoog'dij, s. de, ‐en. Armvoogdij. Fries: 

earmfâdij.
aarmhús → aarmhuus.
'aarmhuus, s.  't,  ‐huzen;  'aarmhús, ‐húz-

zen. Armhuis. ♢ At die jonge d'r niet met  
ophout, soa'n soad sinten út te geven, sit-

te se kort allegaar metnander in 't ‒, op 
zwart zaad;  wij hè soafeul  bôlgoed in 'e 
huus, al waar 't foor 'n ‒; 'n spultsy fan 't  
‒, een zaakje van niets, een prutserig ge-
doe. Fries: earmhûs.

aarm'lastig, adj., ‐er; ‐st. Armlastig. Fries: 
earmlêstich.

'aarmoed, s.  de  [a:rmu.ət];  'aarmoede, 
[a:rmu.ədə]. Armoede. ♢ Fan ‒ syn kertier 
niet  fine kinne, erg arm zijn.  Fries:  ear-
moed.

aarmoede → aarmoed.
aar'moedig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Armoedig. 

Fries: earmoedich.
'aarmoedsaaier, s.  de,  ‐s.  Armoedzaaier. 

Fries: earmoedsaaier.
'aarmoedsy, s. 't. Armoedige omstandighe-

den, zowel financieel, als materieel. ♢ Dat 
kin ’t oud mîns niet betale fan hur ‒; se sit 
der maar wat in hur ‒, meer kin se hur  
niet  feroorlove;  gyn blind  peerd  kin  der 
kwaad doen. Fries: earmoedzje.

'aarmsorg, s. de; 'aarmesorg. Armenzorg. 
Fries: earmesoarch.

aars → eers.
'aartsbiskop, s.  de  [a:ts]-;  ‐pen.  Aartsbis-

schop. Fries: aartsbiskop.
'aartsfader, s. de, ‐s. Aartsvader. ♢ 'n ‒ fan 

'n snoek, een hele grote snoek, een kanjer 
van een snoek. Fries: aartsfader.

'aartsingel, s.  de,  ‐s.  Aartsengel.  Fries: 
aartsingel.

aas, s.  't  [a:s]  azen [a:zən].  Aas (in kaart-
spel). Fries: aas.

aas, s. 't [a:s]  azen [a:zən]. Aas (prooi; lok-
spijs). Fries: ies.

'aasgier, s. de, ‐en; ‐tsy. Aasgier. Fries: ies-
gier.

aba'twaar, s.  't  [ɑbɑtwa:r]  ‐s.  Abattoir. 
Fries: abattoir.

abbe'lere, v.  [ɑbəlɪ.ərə]  abbeleerde;  abbe-
leerd.  1 Appelleren.  2 Tegenspreken. 
Fries: abbelearje.

ab'c, s. 't, ‐s. Abc, alfabet. Fries: abeecee.
ab'dij, s. de [ɑbdεi]̯ ‐en. Abdij. Fries: abdij.
ab'dis, s. de [ɑbdɪs] ‐sen. Abdis. Fries:  ab-

dis.
a'beel, s.  de  [ɑbe:l]  abelen.  Abeel.  Fries: 

abeelje.
aber'rasy, s. de [ɑbəra:si]. Aberratie. Fries: 

aberraasje.
'ablatyf, s. de [ɑblɑtif]. Ablatief. Fries: abla-

tyf.
abnor'maal, adj. & adv. [ɑpnɔrma:l] ‐maler; 

‐st. Abnormaal. Fries: abnormaal.
abnor'malens, s.  de. Abnormaliteit.  Fries: 

abnormalens.
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abon'nee, s. de [ɑbone:] ‐s. Abonnee. Fries: 
abonnee.

abonne'mint, s. 't, ‐en. Abonnement. Fries: 
abonnemint.

abon'nere (je), v., abonneerde; abonneerd. 
Zich abonneren. Fries: abonnearje.

abor'tere, v.,  aborteerde;  aborteerd.  Abor-
teren. Fries: abortearje.

a'bortus, s.  de  [ɑbɔrtəs].  Abortus.  Fries: 
abortus.

abri'koas, s. de [ɑbriko.əs]  abrikoazen; ‐y. 
Abrikoos. Fries: abrikoas.

abse'lússy, s.  de  [ɑpsəlüsi]  ‐s.  Absolutie. 
Fries: absolúsje.

ab'ses, s. 't [ɑpsεs] ‐sen. Abces. Fries:  ab-
ses.

ab'sint, adj. [ɑpsɪnt]. Absent. ♢ De ‒en op-
skrive. Fries: absint.

ab'sintens, s. de. Absentie. Fries: absinsje.
ab'slút, adj.  &  adv.  [ɑpslüt];  abso'lút, 

[ɑpso:lüt]  [ɑpsəlüt].  Absoluut.  Fries:  ab-
slút.

abslúthyd → abslúttens.
ab'slúttens, s.  de;  ab'slúthyd.  Absoluut-

heid. Fries: absolutens.
absolút → abslút.
ab'sorpsy, s.  de  [ɑpsɔrpsi].  Absorptie. 

Fries: absorpsje.
ab'strakt, adj. & adv. [ɑpstrɑkt] ‐er; ‐st. Ab-

stract. Fries: abstrakt.
ab'straktens, s. de;  ab'strakthyd, ‐heden. 

Abstractie. Fries: abstraktens.
abstrakthyd → abstraktens.
abt, s. de [ɑpt] ‐en. Abt. Fries: abt.
a'bús, s. 't [ɑbüs]. Abuis. Fries: abús.
a'bús, adj. [ɑbüs]. Abuis (alleen in verbin-

ding). ♢ Jou binne ‒, u bent abuis, u hebt 
het mis; u bent mis. Fries: abús.

ace → ees.
acht, s. de [ɑxt]. Acht, aandacht, zorg. ♢ Ik 

hè dat sonder ‒ deen, achteloos, zonder er 
bij  na te denken;  je in ‒ nimme, zich in 
acht  nemen;  wat  ‒  slaan, acht  slaan  op 
iets; een niet meer ‒ slaan as 'n nul foor 't  
sifer, geen waarde hechten aan een per-
soon. Fries: acht.

acht, num. & s.  de [ɑxt]  ‐en.  Acht.  Fries: 
acht.

'achtber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Achtbaar.  Fries: 
achtber.

'achtberens, s. de; 'achtberhyd. Achtbaar-
heid. Fries: achtberens.

achtberhyd → achtberens.
'achte, v. [ɑxtə] achtte; acht. Achten. Fries: 

achtsje.
achte'half, num. Zeven en een half. Fries: 

achteheal.

'achteloas, adj.  & adv.,  ‐loazer;  ‐t.  Achte-
loos. Fries: achteleas.

achteloashyd → achteloazens.
achte'loazens, s.  de;  achte'loashyd. Ach-

teloosheid. Fries: achteleasheid.
achten'tachtig, num.  Achtentachtig.  ♢  't 

Hart slaat mij ‒, mijn hart is op hol. Fries: 
achtentachtich.

'achter, prep. & adv. [ɑxtər]. Achter. ♢ In 't 
‒ rake, weze, achter raken, zijn; ‒  slape, 
aan het kortste eind trekken; de klok gaat 
‒, de klok loopt achter, na; hij loopt niet ‒, 
hij is goed bij. Fries: efter.

achter'an, adv. & interj. Achteraan. ♢ Een 
wat  ‒  roepe, iemand  iets  naroepen;  er-
gens ‒ weze, sitte, ergens achteraan zit-
ten;  een ‒ sien, iemand nakijken;  achter-
an!, (bij het ploegen met 3 of 4 paarden) 
commando  bestemd  voor  de  achterste 
paarden,  dat gegeven wordt  om deze te 
doen aanzetten. Fries: efteroan.

achter'ankomme, v.,  kwam achteran;  ach-
terankommen. Achteraankomen. Fries: ef-
teroankomme.

achter'anlope, v.,  liep achter;  achterlopen. 
Achternalopen, lopende volgen.

achter'ansitte, v.,  sat achteran;  achteran-
sitten.  Achteraanzitten,  achternazitten. 
Fries: efteroansitte.

achter'baks, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐t.  Achter-
baks. Fries: efterbaks.

'achterbalk, s.  de,  ‐en.  Achterbalk  van 
raamwerk op hooiwagen.  Fries:  efterbal-
ke.

'achterbând, s. de, ‐en. Achterband. Fries: 
efterbân.

'achterbyn, s. de & 't, ‐binen; 'achterbynt, 
‐en.  Touw waarmee de  ponderboom aan 
de achterkant van een voer hooi of graan 
wordt vastgebonden. Fries: efterbine.

achterbynt → achterbyn.
'achterblive, v., bleef achter; achterbleven. 

Achterblijven. Fries: efterbliuwe.
'achterbuurt, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Achterbuurt. 

Fries: efterbuert.
'achterdeur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Achterdeur. 

Fries: efterdoar.
'achterdocht, s.  de  -[dɔxt].  Achterdocht. 

Fries: eftertinken.
achter'dochtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Achter-

dochtig. Fries: erchtinkend.
'achtereand, s.  't,  ‐en.  Achtereind.  Fries: 

efterein.
'achteren, adv.  Achteren  (alleen  na  een 

voorzetsel).  ♢  Naar ‒  gaan, naar  achte-
ren, naar de wc gaan;  fan ‒ na foren; 'n 
persoan liever fan ‒ as fan foren sien, ie-
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mand  liever zien gaan dan komen;  fan ‒ 
sien je mij 't lêst, ik kom hier niet weer; 
fan foren tot ‒, van het begin tot het ein-
de, ook: van alle kanten. Fries: efteren.

'achterfarndel, s. 't, ‐s. Achterkwartier van 
uier (van koe). ♢ 'n Koeieuur het twee ‒s 
en twee foorfarndels. Fries: efterfearn.

'achterfoegsel, s. 't, ‐s. Achtervoegsel.
achter'folge, v.,  achterfolgde;  achterfolgd. 

Achtervolgen. Fries: efterfolgje.
'achtergevel, s. de, ‐s. Achtergevel. Fries: 

eftergevel.
'achtergrônd, s.  de,  ‐en.  Achtergrond. 

Fries: eftergrûn.
achter'hale, v.,  achterhaalde;  achterhaald. 

Achterhalen. Fries: efterhelje.
'achterhoede, s. de, ‐s. Achterhoede. Fries: 

efterhoede.
achterhood → achterhoofd.
'achterhoofd, s. 't, ‐hoofden; 'achterhood, 

‐hoden. Achterhoofd. ♢ Hij is niet op syn 
‒ fâlen, hij heeft een goed verstand, hij is 
niet  op  zijn  achterhoofd  gevallen.  Fries: 
efterholle.

achter'houwend, adj.,  ‐er;  ‐st.  Achterhou-
dend, niet openhartig. Fries: efterhâldend.

achterhús → achterhuus.
achterhússtraat → achterstraat.
achter'huus, adv.  Achter  het  huis.  ♢  Hij 

ging ‒. Fries: efterhûs.
'achterhuus, s.  't;  'achterhús, ‐huzen; 

‐hússy.  Achterhuis.  ♢  In  't  ‒  waar  gyn 
elektrys licht. Fries: efterhûs.

achter'in, adv. Achterin. Fries: efteryn.
achter'înse, s. de  -[ɪ.ⁿsə] ‐n.  1 Ploegpaard 

rechts achter bij een vierspan.  2 Kaatser 
die  achter  in  het  perk  staat.  Fries:  ef-
terynse. Zie ook: achteropse.

'achterizer, s.  't,  ‐s.  Achterijzer,  hoefijzer 
aan de achterpoot.

'achterkamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Achterkamer. 
Fries: efterkeamer.

'achterkant, s.  de,  ‐en.  Achterkant.  Fries: 
efterkant.

'achterklainkynd, s. 't, ‐kines. Achterklein-
kind.

'achterlaai, adj.  -[la:i]̯.  Achterlei,  van,  in 
acht soorten. Fries: achterlei.

'achterlate, v.,  liet  achter;  achterlaten. 
Achterlaten. Fries: efterlitte.

'achterlicht, s.  't,  ‐en;  ‐lichy.  Achterlicht. 
Fries: efterljocht.

'achterlik, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Achterlijk. 
Fries: efterlik.

'achterlikens, s.  de;  'achterlikhyd.  Ach-
terlijkheid. Fries: efterlikheid.

achterlikhyd → achterlikens.

'achterlope, v.,  liep  achter;  achterlopen. 
Achterlopen. ♢ Hij loopt niet achter, hij is 
goed bij.

'achterman, s.  de, ‐nen.  Achterste van de 
beide vissers in een vissersboot. ♢  De ‒ 
kloette de boat eerst an 'e westkant fan 'e  
regel lâns.

'achternaam, s.  de,  ‐namen.  Achternaam. 
Fries: efternamme.

'achternander, adv. Achterelkaar. Fries: ef-
terinoar.

'achterneef, s.  de,  ‐neven.  Achterneef. 
Fries: efterneef.

achter'ôf, adv.  Achteraf.  ♢  ‒  begreep  ik 
wel, dat 't soa niet kon, later, naderhand. 
Fries: efterôf.

achter'om, adv. Achterom. ♢ ‒ gaan, langs, 
om de achterzijde. Fries: efterom.

achter'omsien, v.,  sâg  achterom;  achter-
omsien(d).  Achteromzien.  Fries:  efterom-
sjen.

achter'op, adv. Achterop. ♢ ‒ rake, achter-
op raken. Fries: efterop.

achter'opse, s.  de,  ‐n.  Ploegpaard  links 
achter bij een vierspan. Fries:  efteropse. 
Zie ook: achterînse.

achter'over, adv.  Achterover.  Fries:  ef-
teroer.

'achterpoat, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Achterpoot. 
Fries: efterpoat.

'achterskip, s. 't, ‐pen. Achterschip. Fries: 
efterskip.

'achterslaander, s.  de;  'achterslager, ‐s. 
Paal waarmee een damlêger wordt vastge-
slagen. Fries:  efterslagger.  Zie ook:  ach-
tersteker.

achterslager → achterslaander.
'achterst, s.  't  [ɑxtəst];  'achterste, ‐en. 

Achterste,  zitvlak.  ♢  Hij  wreef  syn  ‒. 
Fries: efterst.

'achterst, adj.  [ɑxtəst].  Achterst.  ♢  ‒e 
bând, achterband. Fries: efterst.

'achterstaan, v.,  ston  achter; 
achterstaan(d). Achterstaan. ♢ Bij 't kaat-
sen ‒. Fries: efterstean.

achter'stallig, adj.,  ‐er.  Achterstallig. 
Fries: efterstallich.

'achterstand, s.  de,  ‐en.  Achterstand. 
Fries: efterstân.

achterste → achterst.
achterste'bek, adv.  1 Achteruit.  2 Achter-

stevoren. Fries: efterstebek.
achterste'foren, adv.;  achterst'foor, ach-

terst'foorst, achterst'foren.  Achterste-
voren. Fries: efterstefoaren.

'achtersteker, s. de, ‐s. Paal waarmee een 
damlêger  wordt  vastgeslagen.  Fries:  ef-
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terstekker. Zie ook: achterslaander.
'achterstel, s. 't,  ‐len; ‐tsy.  Achterste deel 

van onderstel van boerenwagen. Fries: ef-
terstel.

'achtersteven, s.  de,  ‐s.  Achtersteven. 
Fries: eftersteven.

achterstfoor → achtersteforen.
achterstfoorst → achtersteforen.
achterstforen → achtersteforen.
'achterstraat, s.  de;  'achterhússtraat, 

‐straten; ‐sy. Achterstraat, plaveisel of be-
tonnen straatje achter een huis of boerde-
rij, waar de was kan worden gedaan enz. 
en waar soms een hutte staat. Fries: efter-
strjitte. Zie ook: straat.

achter'út, adv. Achteruit.  ♢  Niet ‒ kinne, 
geen  ontlasting  kwijt  kunnen;  nag  (wel) 
wat  ‒  hewwe, nog  (wel)  enige  reserve 
hebben (geld). Fries: efterút.

achter'útboerke, v., boerkte achterút; ach-
terútboerkt.  Achteruitboeren,  (in zijn  za-
ken) achteruitgaan. Fries: efterútbuorkje.

achter'útgaan, v.,  ging,  gong  achterút; 
achterútgaan(d).  Achteruitgaan.  ♢  Syn 
saak, handel gaat achterút; de sike gaat 
hard achterút. Fries: efterútgean.

achter'útgang, s.  de.  Achteruitgang,  ver-
mindering,  verslechtering.  Fries:  efterút-
gong.

'achterútgang, s.  de.  Achteruitgang,  uit-
gang  aan  de  achterkant.  Fries:  efterút-
gong.

achter'úthouwe  (je), v.,  houde  achterút; 
achterúthouwen.  Zich op de achtergrond 
houden. Fries: efterúthâlde.

achter'útkykspigel, s. de, ‐s. Achteruitkijk-
spiegel.

achter'útlêge, v.,  laai  achterút;  achterút-
laid. Wegleggen, sparen (van geld). Fries: 
efterútlizze.

achter'útlope, v., liep achterút; achterútlo-
pen. Achteruitlopen.

achter'útrije, v., reed achterút; achterútre-
den. Achteruitrijden. Fries: efterútride.

achter'útsette, v., sette achterút; achterút-
set(ten). Achteruitzetten. ♢ Een ‒, iemand 
achteruitzetten, bij anderen doen achter-
staan. Fries: efterútsette.

achter'weg, adv. Achter vandaan. ♢ Ik wou 
him best koud make, as d'r niks ‒ kwam, 
wanneer het geen gevolgen zou hebben. 
Fries: efterwei.

achter'wege, adv.  Achterwege  (alleen  in 
verbindingen). ♢  Wat ‒ late, iets achter-
wege laten, iets niet doen. Fries: efterwe-
ge.

'achterwerk, s.  't,  ‐en.  Achterwerk. Fries: 

efterwurk.
'achterwiel, s. 't, ‐en; ‐tsy. Achterwiel.
'achthoek, s. de, ‐en. Achthoek. Fries: acht-

hoek.
'achthoekig, adj.  Achthoekig.  Fries:  acht-

hoekich.
'achting, s. de. Achting. Fries: achting.
'achtkant, s.  de.  Bovenkruier.  Fries:  acht-

kant.
'achtkant, adj. Achtkant, achthoekig. Fries: 

achtkant.
'achtkanter, s.  de,  ‐s.  Bovenkruier.  Fries: 

achtkanter.
'achtkantig, adj.  Achtkantig.  Fries:  acht-

kantich.
'achtkantmoln, s.  de,  ‐s.  Bovenkruier. 

Fries: achtkantmole.
'achtste, num.  &  s.  't  [ɑxstə]  [ɑkstə]  ‐n. 

Achtste. Fries: achtste.
'achttyn, num. Achttien. Fries: achttjin.
'achttynde, num.  &  s.  't,  ‐n.  Achttiende. 

Fries: achttjinde.
acht'urig, adj. Achturig. Fries: achtoerich.
acid‐rock → essid rok.
'adder, s.  de  [ɑdər]  ‐s;  ‐tsy.  Adder.  Fries: 

njirre.
addisjo'neel, adj.  Additioneel.  Fries:  addi-

sjoneel.
ade'kwaat, adj. & adv. [ɑdəkwa:t]  adekwa-

ter; ‐st. Adequaat. Fries: adekwaat.
'adel, s. de [a:dəl]. Adel. ♢ Fan ('e) ‒ wêze, 

van adel zijn. Fries: adel.
'adelaar, s. de [a:dəla:r] ‐s. Adelaar. Fries: 

earn.
'adeldom, s. de. Adeldom. Fries: adeldom.
'adele, v.,  adelde;  adeld.  Adelen.  Fries: 

adelje.
adellik → aadlik.
adem → azem.
ademe → azeme.
'ademhaling, s. 't. Ademhaling.
adfe'kaat, s. de [ɑtfəka:t] ‐katen; ‐sy. 1 Ad-

vocaat  (rechtsgeleerde,  (straf)pleiter).  ♢ 
Prate (kinne) as 'n  ‒, flink van de tong-
riem gesneden zijn.  2 Advocaat, dikvloei-
bare drank fan brandewijn en eigeel. ♢ 'n 
‒sy, een glas advocaat. Fries: advokaat.

adfe'kate, v.,  adfekaatte;  adfekaat.  Advo-
caat zijn, pleiten (als advocaat). Fries: ab-
bekaatsje.

adfekate'rij, s. de. Uitoefening van het be-
roep van advocaat. Fries: abbekaterij.

adfer'tere, v.  [ɑtfərtɪ.ərə]  adferteerde;  ad-
ferteerd. Adverteren. Fries: advertearje.

adfer'tînsy, s. de & 't [ɑtfərtɪ.ⁿsi] ‐s. Adver-
tentie. Fries: advertinsje.

ad'fint, s. de [ɑtfɪnt]. Advent. Fries: advint.
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ad'fys, s. 't [ɑtfis] ‐fizen. Advies. Fries:  ad-
vys.

adfi'sere, v.,  adfiseerde;  adfiseerd. Advise-
ren. Fries: advisearje.

ad'hezy, s. de [ɑthe:zi]. Adhesie. ♢ ‒ betu-
ge, adhesie betuigen. Fries: adheezje.

ad 'hoc, adj. [ɑthɔk]. Ad hoc. Fries: ad hoc.
ad  'interim, adv.  [ɑtɪntərɪm].  Ad  interim. 

Fries: ad interim.
adjek'tyf, adj. [ɑtjεktif]. Adjectief. Fries: ad-

jektyf.
'adjektyf, s.  't  [ɑtjəktif]  ‐tiven.  Adjectief. 

Fries: adjektyf.
ad'junkt, s. de [ɑtjöŋkt] ‐en. Adjunct. Fries: 

adjunkt.
admini'strasy, s. de [ɑtminəstra:si] ‐s. Ad-

ministratie. Fries: administraasje.
admini'strasykantoor, s. 't, ‐kantoren. Ad-

ministratiekantoor.  Fries:  administraasje-
kantoar.

administra'teur, s.  de,  ‐s.  Administrateur. 
Fries: administrateur.

administra'tyf, adj.  Administratief.  Fries: 
administratyf.

admini'strere, v.,  administreerde;  admini-
streerd.  Administreren.  Fries:  admini-
strearje.

admi'raal, s. de [ɑtmira:l] ‐ralen. Admiraal. 
Fries: admiraal.

admi'raalsaile, v.,  admiraalsailde;  admi-
raalsaild. Admiraalzeilen. Fries:  admiraal-
sile.

ad'missy, s. de [ɑtmɪsi] ‐s. Admissie. Fries: 
admisje.

a'dopsy, s.  de  [ɑdɔpsi]  ‐s.  Adoptie.  Fries: 
adopsje.

adop'tere, v., adopteerde; adopteerd. Adop-
teren. Fries: adoptearje.

a'dres, s.  't  [ɑdrεs]  ‐sen.  Adres.  Fries: 
adres.

adresferandering → adresferandring.
a'dresferandring, s.  de;  a'dresferande-

ring, ‐s. Adreswijziging. Fries: adresferoa-
ring.

adres'sere, v.,  adresseerde;  adresseerd. 
Adresseren. Fries: adressearje.

af'feksy, s. de [ɑfεksi] ‐s. Affectie. Fries: af-
feksje.

af'fekt, s. 't, ‐en. Affect. Fries: affekt.
af'fêre, s. de [ɑfε:rə] ‐s. Affaire. Fries: affê-

re.
af'feren, s.  't  [ɑfɪ.ərən]  ‐s.  Affaire,  zaak. 

Fries: affearen.
af'fysje, s. de [ɑfisjə] ‐s. Affiche. Fries:  af-

fysje.
a'fijn, interj.  [ɑfεin̯];  a'fin, [ɑfɪn].  Afijn. 

Fries: afijn.

afin → afijn.
Afri'kaan, s. de [ɑfrika:n] ‐kanen. Afrikaan. 

Fries: Afrikaan.
Afri'kaans, adj.  &  s.  't  [ɑfrika:ⁿs].  Afri-

kaans. Fries: Afrikaansk.
afri'kaantsy, s.  't,  ‐s.  Afrikaantje  (plant). 

Fries: afrikaantsje.
a'gere, v.  [ɑɡɪ.ərə]  ageerde;  ageerd.  Age-

ren. ♢ Ergens teugen ‒. Fries: agearje.
agglome'raat, s. 't [ɑɣlo:məra:t] ‐raten. Ag-

glomeraat. Fries: agglomeraat.
aggre'gaat, s.  't  [ɑgrəga:t]  ‐gaten.  Aggre-

gaat. Fries: aggregaat.
a'ginda, s. de [aɡɪndɑ] [aɡɪndə] ‐'s. Agenda. 

Fries: aginda.
a'gint, s. de [ɑɡɪnt] ‐en. Agent. Fries: agint.
a'gintskap, s.  't,  ‐pen.  Agentschap.  Fries: 

agintskip.
agin'tuur, s.  de,  ‐turen.  Agentuur.  Fries: 

agintuer.
agi'tasy, s. de [ɑɡita:si] ‐s. Agitatie. Fries: 

agitaasje.
a'grarys, adj.  [ɑɡra:ris].  Agrarisch.  Fries: 

agrarysk.
a'gressy, s.  de  [ɑɡrεsi].  Agressie.  Fries: 

agresje.
agres'syf, adj. & adv., ‐siver; ‐st. Agressief. 

Fries: agressyf.
ah, interj. [ɑ]. Ah. Fries: ah.
ai, interj. [ɑi]̯. Ei. ♢ ‒ ja je, soa ging 't mij  

ok. Fries: ai.
'aidel, adj.  &  adv.  [ɑid̯əl]  ‐er;  ‐st.  IJdel. 

Fries: idel.
'aideltút, s. de, ‐ten. IJdeltuit. Fries: ideltût.
'aigen, adj. [ɑiɣ̯ən]  aig(e)ner; ‐st. Eigen. ♢ 

D'r is € 20.000,‐ boaden, maar 't waar ‒ 
bod, gez. wanneer de verkoper zelf heeft 
geboden  (bij  publieke  verkoping).  Fries: 
eigen.

aigen'arig, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Eigenaar-
dig. ♢  Wat ‒s metmake. Fries:  eigenaar-
dich.

'aigenbelang, s. 't. Eigenbelang. Fries:  ei-
genbelang.

'aigendom, s. 't, ‐men. Eigendom. Fries: ei-
gendom.

'aigene, s. 't. Eigene. ♢ 't ‒ fan ôns streek-
taal. Fries: eigene.

'aigeneerd, adj.  -[ɪ.ət].  Eigen grond bezit-
tend.  ♢  'n  ‒e  boer, boer  die  op  eigen 
plaats  het  boerenbedrijf  uitoefent.  Fries: 
eigenierd.

'aigenliefde, s.  de.  Eigenliefde.  Fries:  ei-
genleafde.

'aigenlik, adj. & adv. Eigenlijk. ♢ De ‒e be-
sitters  fan  't  huus; soa  waar  't  ‒  niet. 
Fries: eigentlik.
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aigen'sinnig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Eigenzin-
nig. Fries: eigensinnich.

aigen'sinnigens, s.  de;  aigen'sinnighyd. 
Eigenzinnigheid. Fries: eigensinnichheid.

aigensinnighyd → aigensinnigens.
'aigenskap, s. de, ‐pen. Eigenschap. Fries: 

eigenskip.
aigen'wiis, adj. & adv., ‐wizer; ‐t. Eigenwijs. 

Fries: eigenwiis.
aigen'wizeling, s. de -[wi:zəlɪŋ] ‐en. Eigen-

wijs, verwaand persoon. Fries: eigenwize-
ling.

aigen'wizens, s.  de.  Eigenwijsheid.  Fries: 
eigenwizens.

'aigner, s. de, ‐s. Eigenaar. Fries: eigener.
aik, s. 't [ɑik̯]. Eiken, eikehout. ♢ Die tafel  

is fan ‒. Fries: iken.
aik, s. de [ɑik̯] ‐en. Eik. Fries: iik.
'aike, s. 't [ɑik̯ə]. Spreeuw.
'Aike, eigennaam [ɑik̯ə]. Vleinaam voor Er-

ryn, Arjen.
'aikeboom, s. de, ‐bomen; ‐py, ‐tsy. Eiken-

boom. Fries: ikebeam.
'aikel, s.  de [ɑik̯əl];  'ekkel, [εkəl] ‐s;  ‐tsy. 

Eikel. ♢ Soa glâd as 'n ‒; glimme as 'n ‒. 
Fries: ikel.

'aiken, adj. Eiken. Fries: iken.
'aikenhout, s. 't. Eikenhout. Fries: ikehout.
'aikenhouten, adj. Eikenhouten. Fries: ike-

houten.
'ailand, s.  't,  ailannen,  ‐en;  ‐sy.  Eiland. ♢ 

Wij  gaan  na  't  ‒, naar  Ameland  of  Ter-
schelling. Fries: eilân.

'ailander, s. de, ‐s. Eilandbewoner, inz. van 
Ameland of Terschelling. Fries: eilanner.

ain, s. de [ɑin̯] [ɔin̯] ‐en; ‐tsy. Eend. ♢ Wilde 
‒, wilde  eend;  't  ‒tsy, de  wijfjeseend. 
Fries: ein.

'aindige, v.,  aindigde;  aindigd.  Eindigen. 
Fries: einigje.

'aindlik, adv.;  'aindliken.  Eindelijk,  ten-
slotte. Fries: einlings.

aindliken → aindlik.
'aine‐aai, s.  't,  ‐es,  ‐en;  ‐aitsy.  Eendenei. 

Fries: eineaai.
'ainebit, s. 't, ‐ten. Eendenbijt. ♢  't Is der 

krekt 'n ‒, het is daar een gepraat en ge-
kwebbel  van jewelste  (gez.  van vrouwen 
die met elkaar praten). Fries: einebit.

'ainefel, s. 't, ‐len. Kippenvel. ♢ Ik hew 't ‒ 
op 'e êrms, 't ‒ staat mij op 'e êrms fan 'e  
kouwe. Fries: einefel.

'ainekorf, s.  de,  ‐korven;  ‐y.  Eendenkorf. 
Fries: einekoer.

'ainekroas, s.  't.  Eendenkroos.  Fries:  ei-
nekroas. Zie ook: flâg.

'ainepyk, s.  de,  ‐piken;  ‐piky.  Eendenkui-

ken. Fries: einepyk.
'ainepikeweer, s. 't. Zacht, broeierig weer. 

Fries: einepikewaar.
'ainfeugel, s. de, ‐s; ‐tsy. Eendvogel. Fries: 

einefûgel.
'ainlik, adv.;  'ainliken, 'ainliks, 1 Eigen-

lijk. ♢ Wie bin jou ‒? 2 Eindelijk, tenslot-
te. ♢ Nou sil ik dan ‒ 's melke. Fries: ein-
lik.

ainliken → ainlik.
ainliks → ainlik.
'aintsy, s. 't, ‐s. Vrouwtjeseend. Fries:  ein-

tsje.
ais, s. de [ɑis̯] ‐en. Eis. ♢ Hoge ‒en stelle. 

Fries: eask.
'aise, v. [ɑis̯ə]  aiste;  aist. Eisen. Fries:  eas-

kje.
aja'tolla, s. de [ɑjɑtɔlɑ] ‐'s. Ayatollah. Fries: 

ayatolla.
a ka'pella, adv. [ɑkɑpεlɑ]. A capella. Fries: 

a capella.
a'kazia, s.  de  [ɑka:ziɑ]  ‐'s.  Acacia.  Fries: 

akasia.
ake'demy, s.  de  [ɑkəde:mi]  ‐s.  Academie. 

Fries: akademy.
ake'demikus, s.  de,  akedemisy.  Academi-

cus. Fries: akademikus.
ake'demys, adj. Academisch. Fries:  akade-

mysk.
akelik → aaklik.
akelikens → aaklikens.
akelikhyd → aaklikens.
'Aken, eigennaam  [a:kən].  Aken.  ♢  ‒  en 

Keulen binne niet op een dâg boud, [Aken 
en Keulen zijn niet op één dag gebouwd, 
alles kan niet ineens, voor alles is tijd no-
dig];  ‒  en  Keulen  op  kinne, [Keulen  en 
Aken  op  kunnen,  onverzadigbaar  zijn]. 
Fries: Aken.

'akke, s. de [ɑkə] ‐s. Ekster. Fries: akke. Zie 
ook: ekster.

akke'dere, v. [ɑkədɪ.ərə] akkedeerde; akke-
deerd.  Accorderen.  ♢  Niet  ‒  kinne, het 
niet  eens  kunnen  worden  over  de  prijs; 
niet (metnander) ‒, niet met elkaar over-
weg kunnen. Fries: akkordearje.

akke'fisy, s. 't [ɑkəfisi]; akke'fytsy, [ɑkəfit-
si] ‐s. Akkefietje. Fries: akkefysje.

akkefytsy → akkefisy.
akke'laai, s. de, ‐en. Akelei. Fries: akkelei.
akkelade → akkolade.
akkeme'dasy, s.  de [ɑkəməda:si];  akkem-

mo'dasy, [ɑkəməda:si] ‐s. Accommodatie. 
Fries: akkommodaasje.

akkemmodasy → akkemedasy.
'akker, s. de [ɑkər] ‐s; ‐tsy. Aker, putemmer. 

Fries: akker.
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'akker, s. de [ɑkər] ‐s; ‐tsy. Akker. Fries: ik-
ker.

akke'raat, adj.  & adv.  [ɑkəra:t]  ‐rater;  ‐st 
-[ra:(t)st];  akku'raat, [ɑkəra:t]  ‐rater;  ‐st 
-[ra:(t)st]. Accuraat. Fries: akkuraat.

akke'ratens, s. de. Accuraatheid. Fries: ak-
kuratens.

'akkerbouwer, s. de, ‐s. Akkerbouwer.
'akkerfeur, s.  de,  ‐en.  Laatste  ploegvoor. 

Fries: ikkerfuorge.
akky → akkú.
akkla'masy, s.  de [ɑklɑma:si].  Acclamatie. 

Fries: akklamaasje.
akklimati'sasy, s. de [ɑklimɑtisa:si]. Accli-

matisatie. Fries: akklimatisaasje.
akklimati'sere, v. [ɑklimɑtisɪ.ərə]  akklima-

tiseerde;  akklimatiseerd.  Acclimatiseren. 
Fries: akklimatisearje.

akko'lade, s.  de  [ɑko:la:də];  akke'lade, 
[ɑkəla:də] ‐s. Accolade. Fries: akkolade.

akkontant → akkountent.
ak'koord, s. 't [ɑko.ət] ‐en; ‐sy.  1 Akkoord, 

overeenkomst,  vergelijk.  ♢  't  Op  'n  ‒sy 
gooie, smite, het op een akkoordje gooien. 
2 Akkoord, samenklank van drie of meer 
tonen. Fries: akkoard.

ak'koort, adj.  Akkoord.  ♢  Ergens  ‒  met 
gaan, met  iets  akkoord  gaan.  Fries:  ak-
koart.

ak'koorte, v.,  akkoortte;  akkoort. Accorde-
ren,  een  overeenkomst  sluiten,  het  eens 
worden. Fries: akkoartsje.

ak'kount, s. 't [ɑkɔ.u̯nt] ‐en. Account. Fries: 
akkount.

akkountant → akkountent.
ak'kountent, s.  de  [ɑkɔ.u̯ntənt]  ‐s;  ak-

kon'tant, [ɑkontɑnt]  ‐en;  ak'kountant, 
[ɑkɔ.u̯ntənt]  ‐s.  Accountant.  Fries:  ak-
kountant.

'akkú, s. de & 't [ɑkü] ‐'s; ‐tsy;  'akky, [ɑki] 
‐s; ‐tsy. Accu. Fries: akku.

akkumu'lere, v.,  akkumuleerde;  akkumu-
leerd. Accumuleren. Fries: akkumulearje.

akkuraat → akkeraat.
akkura'tesse, s. de. Accuratesse. Fries: ak-

kuratesse.
akkusa'tyf, s. de [ɑküzatif] ‐tiven. Accusa-

tief. Fries: akkusatyf.
akoes'tyk, s. de [ɑkustik]. Akoestiek. Fries: 

akoestyk.
a'koestys, adj. Akoestisch. Fries: akoestysk.
akre'baat, s.  de  [ɑkrəba:t];  akro'baat, 

[ɑkroba:t]  ‐baten.  Acrobaat.  Fries:  akro-
baat.

akrobaat → akrebaat.
akroba'tyk, s.  de. Acrobatiek. Fries:  akro-

batyk.

akro'batys, adj.  &  adv.  Acrobatisch.  ♢ 
Akrobatise toeren. Fries: akrobatysk.

aksele'rasy, s. de [ɑksələrasi]. Acceleratie, 
versnelling. Fries: akseleraasje.

aksele'rere, v. [ɑksələrɪ.ərə]  akselereerde; 
akselereerd.  Accelereren,  versnellen. 
Fries: akselerearje.

aksep'tabel, adj. [ɑksəpta:bəl] ‐er; ‐st. Ac-
ceptabel. Fries: akseptabel.

aksep'tere, v.  [ɑksεptɪ.ərə]  aksepteerde; 
aksepteerd. Accepteren. Fries:  akseptear-
je.

ak'ses, s.  't  [ɑksεs] ‐sen.  Acces. Fries:  ak-
ses.

'aksy, s. de [ɑksi] ‐s.  1 Actie.  2 Geschil als 
gevolg  van  transactie.  3 Ongemak  (ge-
brek, kwaal). Fries: aksje.

aksi'aal, adj. & adv. [ɑksia:l]. Axiaal. Fries: 
aksiaal.

aksidin'teel, adj. & adv. [ɑksidɪnte:l]. Acci-
denteel. Fries: aksidinteel.

ak'siins, s. de [ɑksi:ⁿs]. Accijns. Fries:  ak-
syns.

ak'sint, s. 't [ɑksɪnt] ‐en. Accent. Fries: ak-
sint.

aksintu'ëre, v.,  aksintueerde;  aksintueerd. 
Accentueren. Fries: aksintuearje.

aksi'oma, s. 't [ɑksio:mɑ] ‐'s. Axioma. Fries: 
aksioma.

'akte, s. de [ɑktə] ‐s. Akte. ♢ Heel wat in 'e 
‒  hè, veel  drukte  en  beweging  hebben. 
Fries: akte.

ak'tere, v. [ɑktɪ.ərə]  akteerde;  akteerd. Ac-
teren. Fries: aktearje.

'aktetas, s. de, ‐sen. Aktetas. Fries: aktetas.
ak'teur, s. de [ɑktö.ər] ‐s. Acteur. Fries: ak-

teur.
ak'tyf, adj. & adv. [ɑktif] ‐tiver; ‐st. Actief. 

Fries: aktyf.
ak'tivens, s. de. Activiteit. Fries: aktivens.
akti'vere, v.,  aktiveerde;  aktiveerd. Active-

ren. Fries: aktivearje.
akti'vist, s. de, ‐en. Activist. Fries: aktivist.
aktivi'teit, s.  de [ɑktivitεit̯]  ‐en.  Activiteit. 

Fries: aktiviteit.
ak'trise, s.  de  [ɑktrisə]  ‐s.  Actrice.  Fries: 

aktrise.
aktuali'teit, s. de [ɑktüɑlitεit̯] ‐en. Actuali-

teit. Fries: aktualiteit.
aktu'eel, adj.  [ɑktüe:l]  aktueler;  ‐st.  Actu-

eel. Fries: aktueel.
a'kút, adj.  [ɑküt]  ‐ter;  ‐st.  Acuut.  Fries: 

akút.
akwa'dukt, s. 't [ɑkwɑdökt] ‐en. Aquaduct. 

Fries: akwadukt.
akwa'rel, s.  de  [ɑkwɑrεl]  ‐len.  Aquarel. 

Fries: akwarel.
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a'kwarium, s.  't  [ɑkwa:riəm]  ‐s,  akwaria; 
‐py, ‐tsy. Aquarium. Fries: akwarium.

akwi'sisy, s.  de  [ɑkwisisi]  ‐s.  Acquisitie. 
Fries: akwisysje.

akwisi'teur, s. de [ɑkwisitö.ər] ‐s. Acquisi-
teur. Fries: akwisiteur.

al, s. 't, num., adj. & adv. [ɑl]; âl, [ɑ.l]. Al. ♢ 
Met  dat  ‒, met  dit  al,  desondanks;  met 
syn ‒len, met zijn allen; met alle macht; ik 
gaan ‒, ik ga al, wel; ‒ feul, veelal, vaak; ‒ 
soa lief, liever;  niet ‒ te ‒ te weze, niet 
erg snugger zijn, ook: zich niet lekker voe-
len; ‒ doende, ‒ pratendeweg …; ‒ maar, 
steeds maar, voortdurend. Fries: al.

al, conj. [ɑl].  1 Al, ofschoon. ♢ ‒  is‐y myn 
aigen neef, ik mâg him niet lije. 2 Als, als-
of. ♢  't Is sóá mooi, ‒ waar 't in 'e stâd 
maakt; hij sâg, ‒ hoord'‐y 't in Keulen don-
deren. Fries: al.

âl → al.
âl, interj. [ɑ.l]. In: Âl? o ja?, is het zo? ♢ ‒!, 

inderdaad!,  het  is  wel  zo!;  al,  yndie(d). 
Fries: al.

à  la  meu'njêre, adv.  [ɑlɑmö.ⁿjε:rə].  A  la 
meunière. Fries: à la meunjêre.

al'an, adv.  Aanhoudend,  gedurig.  ♢  ‒  en 
weg, bij herhaling. Fries: aloan.

a'larm, s. 't [ɑlɑrm]. Alarm. Fries: alarm.
alar'mere, v.,  alarmeerde;  alarmeerd. Alar-

meren. ♢ Alarmerende berichten, alarme-
rende berichten. Fries: alarmearje.

al'bast, s. 't [ɑlbɑst]. Albast. Fries: albast.
al'basten, adj. Albasten. Fries: albasten.
'albatros, s.  de  [ɑlbətrɔs]  ‐sen.  Albatros. 

Fries: albatros.
'albegeer, s.  de.  Hebzuchtig iemand, ego-

ïst. Fries: albegear.
'albestuur, s.  't.  Albestuur.  Fries:  albe-

stjoer.
'album, s.  't  [ɑlbəm]  ‐s;  ‐py,  ‐tsy.  Album. 

Fries: album.
'aldendag, adv. Al den dag, de hele dag. ♢ 

‒ regen. Fries: al den dei.
alder‐, pref. [ɑldər]-;  aller‐, [ɑlər]-.  Aller‐, 

pref. voor superlatieven, geeft de superla-
tief  meer  nadruk,  drukt  een nog hogere 
trap dan de superlatief uit.  ♢  Alderellin-
digst, aldernaarst. Fries: alder‐.

alderbeest'achtigst, adv.;  allerbeest'ach-
tigst.  Allerbeestachtigst.  Fries:  allerbist-
eftichst.

alder'best, adj.  &  adv.;  aller'best.  Aller-
best. Fries: alderbêst.

alder'degenst, adv.;  aller'degenst.  Nota-
bene,  warempel.  ♢  D'r waren 'n ‒ soad 
mînsen; Jan Gerryts waar d'r ‒ ok! Fries: 
alderdigerst.

alder'eerst, adj. & adv.;  aller'eerst. Aller-
eerst. Fries: alderearst.

alder'ellindigst, adj.  &  adv.;  aller'ellin-
digst.  Allerellendigst.  Fries:  alderellin-
dichst.

alderfer'migenst, adv.  -[fəmi:ɣəⁿst];  aller-
fer'migenst, (Plat) verschrikkelijk. Fries: 
alderfermigenst.

alder'geluks, adv.;  aller'geluks. Gelukkig. 
Fries: aldergeloks.

alder'haislikst, adj.  &  adv.;  aller'hais-
likst. Vreselijk, afschuwelijk. Fries: alder-
heislikst.

alder'hande, s.  de;  alder'hanne, al-
ler'hande, adj. & s. de;  aller'hanne. Al-
lerhande, allerlei koekjes. Fries: alderhan-
ne.

'alderhande, adj.;  alderhanne.  Allerhan-
de. Fries: alderhanne.

alderhanne → alderhande.
alder'hoogst, adj. & adv.; aller'hoogst. Al-

lerhoogst. Fries: alderheechst.
alder'jongst, adj.;  aller'jongst.  Aller-

jongst. Fries: alderjongst.
alder'laai, adj.;  aller'laai.  Allerlei.  Fries: 

alderlei.
alder'lest, adj.;  aller'lest.  Allerlaatst. 

Fries: alderlêst.
alder'liefst, adj. & adv.;  aller'liefst. Aller-

liefst. Fries: allerleafst.
alder'mâlst, adj. & adv.;  aller'mâlst. Bui-

tengewoon gek, vreselijk. ♢  Hij saai 't ‒ 
op. Fries: aldermâlst.

alder'meest, adj.; aller'meest. Allermeest. 
Fries: aldermeast.

alder'mînst, adj. & adv.; aller'mînst. Aller-
minst. Fries: alderminst.

alder'naarst, adj. & adv.;  aller'naarst. Al-
lerellendigst. ♢ ‒ lache, ontzettend. Fries: 
aldernearst.

alder'naast, adj.;  aller'naast.  Allernaast. 
Fries: alderneist.

al'eer, adv. Aleer, vroeger. Fries: alear.
al'eer’t, conj.  Alleer;  alvorens.  Fries: 

alear't.
aleertiden → aleertiids.
aleer'tiids, adv.;  aleer'tiden.  Aleer,  eer-

tijds, vroeger. Fries: aleartiids.
a'lert, adj.  &  adv.  [ɑlεrt]  ‐er;  ‐st.  Alert. 

Fries: alert.
'alfabet, s. 't [ɑlfɑbεt]. Alfabet. Fries:  alfa-

bet.
alfa'betys, adj. & adv. Alfabetisch. Fries: al-

fabetysk.
al'fast, adv. Alvast. Fries: alfêst.
'algebra, s. de [ɑlgəbrɑ]. Algebra. Fries: al-

gebra.
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alge'brays, adj. & adv. Algebraïsch. Fries: 
algebraysk.

alge'durig, adv.  -[ɡədü.ərəx];  alge'duri-
gen, -[ɡədü.ərəɣən];  allege'durig, -[ɡə-
dü.ərəx];  allege'durigen, -[ɡədü.ərəɣən]. 
Gedurig,  voortdurend,  telkens.  Fries:  al-
geduerich.

algedurigen → algedurig.
'algeheel, adj. Algeheel.
alge'meen, s.  't.  Algemeen (alleen in ver-

binding). ♢ In 't ‒, in het algemeen. Fries: 
algemien.

alge'meen, adj. & adv., ‐mener, ‐der; ‐st. Al-
gemeen  (iedereen  betreffend;  algemeen 
geldig). Fries: algemien.

alge'menens, s.  de.  Algemeenheid.  Fries: 
algemienens.

alge'my, s.  de  [ɑlge:mi].  Alchemie.  Fries: 
algemy.

al'heel, adv. Helemaal. Fries: alhiel.
al'helendal, adv. Geheel en al. Fries: alhie-

lendal.
alhoe'wel, conj.;  alhoe'wel’t, alle'wel, al-

le'wel’t. Alhoewel. Fries: alhoewol't.
alhoewel’t → alhoewel.
'alykrúk, s. de [a:likrük] ‐ken; ‐ky. Alikruik. 

Fries: aalskrúk.
alimin'tasy, s. de [ɑlimɪnta:si]. Alimentatie. 

Fries: alimintaasje.
a'linea, s. de [ɑliniɑ] ‐'s. Alinea. Fries:  ali-

nea.
alk, s. de [ɑlk] ‐en. Alk. ♢ Prate as 'n ‒, pra-

ten als Brugman. Fries: alk.
al'kalys, adj.  &  adv.  [ɑlka:lis].  Alcalisch. 

Fries: alkalysk.
alke'hoalys, adj.  Alcoholisch.  Fries:  alko-

hoalysk.
'alkehol, s. de [ɑlkəhɔl]. Alcohol. Fries:  al-

kohol.
al'koof, s.  't  [ɑlko:f]  ‐koven.  Alkoof. Fries: 

alkoof.
al'la, interj. [ɑlɑ]. Alla. ♢  Maar ‒, ik sil 't  

doen, vooruit dan maar. Fries: alla.
'allebaide, num. Allebei. Fries: allebeide.
alle'daags, adj., ‐er. Alledaags, gewoon, on-

beduidend. Fries: alledeisk.
al'leen, adj.  &  adv.  [ɑle:n];  al'lenig, 

[ɑle:nəx];  al'lening*, [ɑle:nɪŋ].  Alleen. 
Fries: allinne.

al'leenling, s. de, ‐en.  1 Enig kind.  2 Een-
ling, alleenstaand persoon.

'allegaar, num.  -[ɡar].  Allemaal.  ♢  Een 
bloed, ‒ bloed, één en al bloed. Fries: alle-
gearre.

alle'gaartsy, s.  't  -[ɡa:tsi]  ‐s.  Allegaartje. 
Fries: allegaartsje.

allegedurig → algedurig.

allegedurigen → algedurig.
allego'ry, s.  de  [ɑləgori]  ‐en.  Allegorie. 

Fries: allegory.
alle'gorys, adj.  &  adv.  Allegorisch.  Fries: 

allegoarysk.
'alleman, pron. Alleman. Fries: alleman.
'allemansfrind, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Allemans-

vriend.  ♢  Die  hônd  is  'n  ‒. Fries:  alle-
mansfreon.

'allemansgading, s. de. 1 Allemansgading. 
2 Woningblok  of  buurt  waar  het  onvrij 
woont. Fries: allemansgading.

'allemansgek, s. de, ‐ken. Allemansgek. ♢ 
Dat maisy is 'n ‒. Fries: allemansgek.

'allemanshuus, s.  't.  Huis  waar  iedereen 
welkom is en waar dientengevolge velen 
komen. Fries: allemanshûs.

'allemanswerk, s.  't.  Werk  dat  iedereen 
kan verrichten. ♢ Dat is ‒ niet; dat is gyn 
‒. Fries: allemanswurk.

allenig → alleen.
allening → alleen.
aller‐ → alder‐.
allerbeestachtigst → alderbeestachtigst.
allerbest → alderbest.
allerdegenst → alderdegenst.
allereerst → aldereerst.
allerellindigst → alderellindigst.
allerfermigenst → alderfermigenst.
allergeluks → aldergeluks.
aller'gy, s.  de [ɑlεrɡi]  ‐en.  Allergie.  Fries: 

allergy.
allerhaislikst → alderhaislikst.
allerhande → alderhande.
allerhanne → alderhande.
Aller'helligen, s.  de  -[hεliɣən];  Aller'hel-

lingen, -[hεlɪŋən]. Allerheiligen. Fries: Al-
derheljen.

Allerhellingen → Allerhelligen.
allerhoogst → alderhoogst.
allerjongst → alderjongst.
allerlaai → alderlaai.
allerlest → alderlest.
allerliefst → alderliefst.
allermâlst → aldermâlst.
allermeest → aldermeest.
allermînst → aldermînst.
allernaarst → aldernaarst.
allernaast → aldernaast.
Aller'sielen, s. de. Allerzielen. Fries: Alder-

sielen.
'alles, pron. [ɑləs]. Alles. ♢ 't Is met him ‒ 

of niks, hij is grillig, erg veranderlijk; fan 
‒. Fries: alles.

allewel → alhoewel.
allewel’t → alhoewel.
alli'ânsy, s. de [ɑliɑ.ⁿsi] ‐s. Alliantie. Fries: 
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alliânsje.
alli'azy, s. de [ɑlia:zi] ‐s. Alliage. Fries: alli-

aazje.
alli'eerden, s.  plur.  [ɑlie:rdən].  Geallieer-

den. Fries: alliearden.
al'lyk, adv. Even. ♢  Allike neskierig, sônd. 

Fries: allyk.
allike'feul, num. Evenveel. Fries:  allikefol-

le.
allike'min, adv. Evenmin. Fries: allikemin.
allike'wel, adv. Echter, evenwel, nochtans, 

toch. Fries: allikewol.
alli'mint, s. 't [ɑlimɪnt]. In: Op 't ‒ komme, 

ter sprake, aan de orde brengen, komen, 
ter tafel komen. Fries: aljemint.

al'linkendeweg, adv. [ɑlɪŋkəndə]-. Langza-
merhand. ♢ (Soa) ‒ wort men oud, langza-
merhand wordt men oud. Fries:  allinken-
dewei.

allite'rasy, s.  de  [ɑlitəra:si].  Alliteratie. 
Fries: alliteraasje.

alloch'toan, s.  de  [ɑlɔxto.ən]  ‐en.  Alloch-
toon. Fries: allochtoan.

al'looi, s. 't [ɑlo.i]̯. Allooi. Fries: alloai.
allo'pathy, s.  de  [ɑlo:pɑti].  Allopathie. 

Fries: allopaty.
allo'pathys, adj. & adv. Allopathisch. Fries: 

allopatysk.
al'lure, s. de [ɑlü.ərə]. Allure. Fries:  allue-

re.
'almacht, s. de. Almacht. Fries: almacht.
al'machtig, adj.  &  adv.  Almachtig.  Fries: 

almachtich.
al'meest, adv. Meestal. Fries: almeast.
'almenak, s.  't  [ɑlmənɑk] ‐ken;  ‐ky.  Alma-

nak. ♢ 'n Kop hè as 'n ‒, een goed geheu-
gen hebben. Fries: almenak.

'almenaksjaar, s.  't,  ‐jaren.  Kalenderjaar. 
Fries: almenaksjier.

'almenaksmaand, s.  de,  ‐en.  Kalender-
maand. Fries: almenaksmoanne.

al'meugend, adj.  &  adv.  -[mö.ü̯ɣənt]  ‐er; 
‐st. Geweldig, erg, zeer. Fries: almeugend.

al'minium, s.  't  [ɑlminiəm];  alu'minium, 
[ɑlüminiəm].  Aluminium.  ♢  'n  ‒  ketel. 
Fries: aluminium.

al'minium, adj.  [ɑlminiəm];  alu'minium, 
[ɑlüminiəm]. Van aluminium. Fries: alumi-
nium.

alna'dat, conj.;  al'na’t.  Al  naargelang, 
naarmate. Fries: alneidat.

alna’t → alnadat.
'alsem, s. de [ɑlsəm]. Alsem. Fries: alsem.
al'sijig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Alzijdig. Fries: 

alsidich.
al'sijigens, s. de. Alzijdigheid. Fries: alsidi-

gens.

'altaar, s. 't [ɑlta:r];  'alter, [ɑltər] ‐s; ‐tsy. 
Altaar. Fries: alter.

alte'met, adv.  [ɑltəmεt];  alte'mets, [ɑl-
təmεts]. Altemet, soms, nu en dan. Fries: 
altemets.

altemets → altemet.
alter → altaar.
alte'rasy, s. de [ɑltəra:si]. Alteratie, verwar-

ring, ontsteltenis. Fries: alteraasje.
alterna'tyf, s. 't [ɑltərnɑtif] ‐tiven. Alterna-

tief. Fries: alternatyf.
'altyd, adv. [ɑltit];  'altiten, [ɑltitən]. Altijd 

(steeds; in elk geval; althans, tenminste). 
♢ Ewig en ‒, eeuwig en altijd; dat mot ‒, 
dat moet in elk geval gebeuren. Fries:  al-
tyd.

altiten → altyd.
aluminium → alminium.
a'lún, s. de & 't [ɑlün]. Aluin. Fries: alún.
a'lúnnig, adj. & adv. Aluinachtig. Fries:  al-

unich.
a'lúnsteen, s.  de,  ‐stenen.  Aluinsteen. 

Fries: alúnstien.
al'weer, adv. Al weer. Fries: alwer.
al'weeran, adv. Telkens weer, voortdurend. 

Fries: alweroan.
al'wetend, adj., ‐er; ‐st. Alwetend. Fries: al-

wittend.
al'wetendhyd, s.  de.  Alwetendheid.  Fries: 

alwittendheid.
ama'rel, s. de [a:mərεl];  ama'ril, [a:mərɪl] 

‐len.  Amarelslijpsteen.  Fries:  amaril.  Zie 
ook: amarelsteen.

ama'relslypsteen, s.  de;  ama'rilslyp-
steen, ‐stenen; ‐tsy. Amarelslijpsteen.

ama'relsteen, s. de; ama'rilsteen, ‐stenen; 
‐tsy. Amarelslijpsteen. Zie ook: amarel.

amaril → amarel.
amarilslypsteen → amarelslypsteen.
amarilsteen → amarelsteen.
ama'teur, s.  de  [ɑmətö.ər]  ‐s.  Amateur. 

Fries: amateur.
ama'zône, s.  de  [ɑməzɔ:nə]  ‐s.  Amazone. 

Fries: amazône.
'ambacht, s.  't  [ɑmbɑxt]  ‐en.  Ambacht. 

Fries: ambacht.
'ambachtsman, s.  de,  ‐loi.  Ambachtsman. 

Fries: ambachtsman.
'ambachtsskoal, s.  de,  ‐en.  Ambachts-

school. Fries: ambachtsskoalle.
ambas'sade, s.  de  [ɑmbəsa:də]  [ɑmbɑsa:-

də] ‐s. Ambassade. Fries: ambassade.
ambassa'deur, s. de [ɑmbɑsədö.ər] ‐s. Am-

bassadeur. Fries: ambassadeur.
ambeeld → aambeeld.
ambeld → aambeeld.
ambi'ânse, s.  de  [ɑmbiɑ.ⁿsə].  Ambiance. 
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Fries: ambiânse.
am'bisy, s.  de  [ɑmbisi]  ‐s.  Ambitie.  Fries: 

ambysje.
ambi'sjeus, adj. [ɑmbisjö.ü̯s] ‐euzer; ‐t. Am-

bitieus. Fries: ambisjeus.
ambu'lânse, s.  de  [ɑmbəlɑ.ⁿsə]  ‐s.  Ambu-

lance. Fries: ambulânse.
'amel, s.  de  [a:məl]  ‐s.  Mier  (bepaald 

insect). Fries: eameler. Zie ook: mier.
Ameland → Amelând.
'Amelând, s. 't [a:mə]-;  'Ameland, [a:mə]- 

(alleen  met  lidwoord).  Ameland.  Fries: 
Amelân.

'Amelander, adj. & s. de, ‐s.  1 Amelander, 
afkomstig van Ameland. ♢ ‒  hinnen, zil-
vermeeuwen; at de ‒ hinnen op 'e bou sit-
te,  dan  wort  't  mooi  weer, (gezegde).  2 
Amelander,  inwoner  van Ameland.  Fries: 
Amelanner.

amelersnêst → amelnêst.
'amelnêst, s. 't;  'amelersnêst, ‐en; ‐nessy. 

Mierenhoop, mierennest.  ♢  't Is der soa 
fol as (in) 'n ‒. Fries: eamelersnêst.

amende'mint, s.  't  [ɑmεndəmɪnt]  ‐en. 
Amendement. Fries: amendemint.

amen'dere, v.  [ɑməndɪ.ərə]  amendeerde; 
amendeerd. Amenderen. Fries: amendear-
je.

A'merika, eigennaam [ɑmɪ.ərikɑ]. Amerika. 
Fries: Amearika.

Ameri'kaan, s.  de  [ɑmɪ.ərika:n]  ‐kanen. 
Amerikaan. Fries: Amerikaan.

Ameri'kaans, adj.  &  s.  't.  Amerikaans. 
Fries: Amerikaansk.

ameuble'mint, s.  't,  ‐en.  Ameublement. 
Fries: ameublemint.

amfithe'ater, s. 't [ɑmfite:a:tər]. Amfithea-
ter. Fries: amfiteater.

ami'kaal, adj.  &  adv.  [ɑmika:l]  ‐aler;  ‐st. 
Amicaal. Fries: amikaal.

ammu'nisy, s.  de  [ɑmünisi].  Ammunitie. 
Fries: ammunysje.

'amper, adv. [ɑmpər]. Amper. Fries: amper.
'amperan, adv. Amper aan, nog maar net. 

Fries: amperoan.
am'pêre, s. de [ɑmpε:rə] ‐s. Ampère. Fries: 

ampêre.
ampu'tasy, s. de [ɑmpüta:si] ‐s. Amputatie. 

Fries: amputaasje.
ampu'tere, v.  [ɑmpütɪ.ərə]  amputeerde; 

amputeerd.  Amputeren.  Fries:  amputear-
je.

amt, s. 't [ɑmt] ‐en. Ambt. Fries: amt.
'amtlik, adj. Ambtelijk. Fries: amtlik.
'amtner, s.  de,  ‐s.  Ambtenaar.  Fries:  amt-

ner.
amtne'rij, s.  de.  Ambtenarij.  Fries:  amt-

nerij.
amuse'mint, s.  't  [ɑmüzəmɪnt].  Amuse-

ment. Fries: amusemint.
an, prep. & adv. [ɑn]. Aan. ♢  Hij weunt ‒ 

('e) Ouwe‐Dyk, ‒ ('e) Nije‐Dyk; wat ís der 
‒ (spr.: idder) ‒?, wat is er aan de hand, 
wat scheelt eraan?; 't is allegaar (like) mâl 
wat d'r ‒ is, het is alles even raar, gek, el-
lendig;  ergens met  ‒  weze, ergens geen 
raad mee weten;  hoe mot,  sil  ik d'r met  
‒?, hoe moet, zal ik daarin handelen?;  ik 
sil him maar 's ‒ om geld, hem aanklam-
pen; d'r wel ‒ hewwe, niet helemaal, bijna 
zo zijn, ook: er niet geheel tegen opgewas-
sen zijn;  ergens wel ‒ wille, iets wel aan-
nemelijk achten; 't wil mij (heel) wel ‒, ik 
geloof het direct; d'r ‒ motte, eraan moe-
ten geloven;  d'r op ‒ komme, erom span-
nen, niet gemakkelijk zijn, niet meevallen; 
‒  'e  radio  is  't  12  uur, volgens;  ergens 
duur ‒ motte, iets duur moeten kopen; er-
gens ‒  weze, ergens aan zijn,  iets  (bijv. 
medicijnen,  drank)  geregeld  gebruiken, 
ook: de hoogste bieder op iets zijn (bij pu-
blieke  verkoping);  d'r  nag  ‒  weze, nog 
meedoen (bij kaatswedstrijd); ergens op ‒ 
kinne, ergens op kunnen vertrouwen;  d'r 
is  niks  ‒, daar  is  niets  aan,  dat  is  niet 
moeilijk,  ook:  dat  is  niet  boeiend,  saai, 
ook: dat is niet lekker;  alles is d'r ‒, het 
weer is perfect;  met ‒ gaan, het  Avond-
maal mee vieren;  't staat ‒ ôns, het staat 
aan ons, het hangt van ons af;  soa d'r ‒, 
soa d'r fan, zo gewonnen, zo geronnen; ‒ 
'e  bâl  weze, de  opslag  hebben  (bij  het 
kaatsen); ‒  'e kerk weze, lid van de kerk 
zijn; ‒ 't Nijjaar toe, tot; ‒ 'e man gaan, fi-
naal toegewezen worden (bij publieke ver-
koping);  wij  weune  flak  ‒  'e  bakkerij, 
naast, aan de zijde van; 't water is ‒, het is 
vloed, 't water heeft de hoogste stand be-
reikt;  de  bâl  het  ‒  weest, de  kaatsbal 
heeft,  vóór  hij  uitgeslagen  werd,  het  li-
chaam of lichaamsdeel van een perkspeler 
geraakt. Fries: oan.

anagro'nisme, s. 't [ɑnɑgro.nɪsmə] ‐n. Ana-
chronisme. Fries: anakronisme.

anali'sere, v., analiseerde; analiseerd. Ana-
lyseren. Fries: analysearje.

ana'litys, adj. & adv. [ɑnɑlitis] ‐iser; ‐t. Ana-
lytisch. Fries: analytysk.

ana'lize, s.  de [ɑnɑlizə] ‐s. Analyse. Fries: 
analyze.

analo'gy, s.  de  [ɑnɑloɡi]  ‐en.  Analogie. 
Fries: analogy.

ana'loog, adj. & adv. Analoog. Fries:  ana-
looch.
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anar'gy, s. de [ɑnɑrɡi] ‐en. Fries: anargy.
anar'gisme, s. 't [ɑnɑrɡɪsmə]. Anarchisme. 

Fries: anargisme.
anar'gist, s. de, ‐en. Anarchist. Fries: anar-

gist.
anato'my, s.  de [ɑnɑto:mi]  ‐en.  Anatomie. 

Fries: anatomy.
'anbakke, v.,  bakte an;  anbakt.  1 Aanbak-

ken.  2 Flink  vriezen.  ♢  't  Bakt  arig  an. 
Fries: oanbakke.

'anbefele, v., befoal an; anbefoalen. Aanbe-
velen. Fries: oanbefelje.

'anbefeling, s.  de,  ‐s.  Aanbeveling.  Fries: 
oanbefelling.

'anbelange, v.,  belangde  an;  anbelangd. 
Aanbelangen,  betreffen.  ♢  Wat  fesys  en 
útsys anbelangt, waren de kines destiids  
niet  bedurven, wat feestjes en uitjes be-
treft, waren de kinderen vroeger niet ver-
wend. Fries: oanbelangje.

'anbelle, v.,  belde  an;  anbeld.  Aanbellen. 
Fries: oanbelje.

'anbene, v.  -[be:nə]  beende  an;  anbeend. 
Aanpoten. ♢ Ik most nagal arig ‒ om him 
bijhouwe  te  kinnen, ik  moest  nogal  vrij 
wat aanpoten om hem te kunnen bijhou-
den.

'anbestede, v.,  besteedde  an;  anbesteed. 
Aanbesteden. Fries: oanbesteegje.

'anbesteding, s.  de,  ‐s.  Aanbesteding. 
Fries: oanbesteging.

'anbetere, v., beterde an; anbeterd. Aanbe-
teren. Fries: oanbetterje.

'anbeuze, v.  -[bö.ü̯zə]  beusde an;  anbeusd. 
Verergeren (van pijn, ziekte, weer). Fries: 
oanboazje.

an'bidde, v.,  anbidde;  anbidden.  Aanbid-
den. Fries: oanbidde.

an'bidder, s. de, ‐s. Aanbidder. Fries:  oan-
bidder.

an'bidding, s.  de.  Aanbidding. Fries:  oan-
bidding.

'anbiede, v.,  boad  an;  anboaden.  Aanbie-
den. Fries: oanbiede.

'anbieding, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Aanbieding. 
Fries: oanbieding.

'anblaffe, v.,  blafte an;  anblaft. Aanblaffen. 
♢ Omdat ik guster pinemônd had, hew ik 
idereen anblaft, onbeschoft, honds toege-
sproken;  een ‒, bij  het  hoesten de hand 
niet voor de mond houden of zich niet om-
draaien. Fries: oanblaffe.

'anblaze, v., bloes an; anbloezen. 1 Aanbla-
zen. ♢  De smid bloes 't fuur an, de smid 
blies het vuur aan (met een blaasbalg).  2 
Aansteken,  besmetten.  ♢  Dou  motst  ('t) 
mij niet ‒, want ik wil niet ferkouwen wor-

re. Fries: oanblaze.
'anbod, s. 't, ‐den. Aanbod. Fries: oanbod.
'anbonkele, v.  -[boŋkələ]  bonkelde an;  an-

bonkeld. Aanbenen. ♢ We mosten ‒ om op 
'e tiid in skoal te kommen. Fries: oanbon-
kelje.

'anbou, s.  de,  ‐wen.  Aanbouw. Fries:  oan-
bou.

'anbousel, s. 't, ‐s. Aanbouwsel. Fries: oan-
bousel.

'anbraaie, v.,  braaide  an;  anbraaid.  Aan-
breien. Fries: oanbreidzje.

'anbrande, v.,  brandde an;  anbrand.  Aan-
branden. Fries: oanbaarne.

'anbreke, v.,  brak  an;  anbroken.  Aanbre-
ken. Fries: oanbrekke.

'anbringe, v.,  brocht  an;  anbrocht.  Aan-
brengen. Fries: oanbringe.

'andaan, adj.  Aangedaan,  bewogen,  ont-
roerd. Fries: oandien.

'andacht, s. de. Aandacht. Fries: oandacht.
'andachtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Aandachtig. 

Fries: oandachtich.
'andeel, s.  't,  ‐delen.  Aandeel.  Fries:  oan-

diel.
'andeelhouwer, s.  de,  ‐s.  Aandeelhouder. 

Fries: oandielhâlder.
ander → ânder.
'ânder, num., adj. & pron. [ɑ.ⁿdər]; 'ander, 

[ɑndər]. Ander. ♢ Bij 'n ‒ weze, bij ande-
ren werken, in betrekking zijn. Fries: oar.

ander'half, num. Anderhalf. Fries: oardel.
anderhalf'steens, adj. Ter dikte van ander-

half metselsteen. ♢ 'n ‒ muur. Fries:  oar-
delstiens.

andermâns → andermans.
ândermâns → andermans.
'andermans, pron.;  'andermâns, 'ânder-

mâns, (Genitief  van  anderman)  ander-
mans, van een ander, van iemand anders. 
♢ ‒ goed; 't is rúm snijen út ‒ leer, uit an-
dermans  leer  is  't  (gemakkelijk)  riemen 
snijden. Fries: oarmans.

anders → âns.
'andiene, v.,  diende  an;  andiend.  Aandie-

nen. Fries: oantsjinje.
'andinken, s. 't, ‐s; ‐tsy. Aandenken. Fries: 

oantinken.
an'divy, s.  de [ɑndivi].  Andijvie. Fries:  an-

dyvje.
'andoen, v.,  deen,  daan an;  andeen, ‐daan. 

Aandoen. ♢ 'n Jas ‒, aantrekken; een ska 
‒, berokkenen;  wij  hè  op  'e  weromrais  
Stiens ok nag even andeen, voor korte tijd 
bezocht. Fries: oandwaan.

'andoening, s.  de,  ‐s.  Aandoening.  Fries: 
oandwaning.
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an'doenlik, adj. & adv.,  ‐er;  ‐st.  Aandoen-
lijk. Fries: oandwaanlik.

'andoie, v. -[dɔiə̯] doide an; andoid. Aandui-
den. Fries: oantsjutte.

'andouwe, v.,  doude  an;  andoud.  Aandu-
wen. Fries: oantriuwe.

'andrage, v.,  droeg an; androegen. Aandra-
gen. Fries: oandrage.

'andrang, s. de -[drɑŋ]. 1 Aandrang. 2 Aan-
drift, drang. Fries: oandrang.

'andringe, v.,  drong  an;  androngen.  Aan-
dringen. ♢ Ergens op ‒.

'andrive, v.,  dreef  an;  andreven.  Aandrij-
ven. Fries: oandriuwe.

andurre → andurve.
'andurve, v., durfde an; andurfd; 'andurre, 

durde an;  andurd. Aandurven. Fries:  oan-
doare.

'andwaile, v.,  dwailde  an;  andwaild.  Aan-
dweilen. ♢ De floer ‒. Fries: oandweilje.

an'een, adv.  Aaneen.  ♢  Uren  ‒. Fries: 
oanien.

an'eenweg, adv.  Aanhoudend, doorlopend. 
Fries: oanienwei.

'aneerde, v.  [ɑnɪ.ədə]  eerdde  an;  aneerd. 
Aanaarden. Fries: oanierdzje. Zie ook: op-
strike.

'aneerder, s.  de,  ‐s.  Aanaardploeg.  Fries: 
oanierder. Zie ook: aneerdploeg.

'aneerdploeg, s.  de,  ‐en;  ‐ploechy.  Aan-
aardploeg.  ♢  'n  Aneerdploechy. Fries: 
oanierdploech. Zie ook: aneerder.

'an‐’e‐hâns, adj.  Bijdehands,  het  meest 
links lopend (paard van een span). ♢ 't ‒e 
peerd.

anek'doate, s. de [ɑnεkdo.ətə] ‐s. Anekdo-
te. Fries: anekdoate.

ane'moan, s. de [a:nəmo.ən];  anne'moan, 
[ɑnəmo.ən] ‐en; ‐tsy. Anemoon. Fries: ane-
moan.

ane'nym, adj.  [ɑnənim];  ano'nym, [ɑno:-
nim] ‐nimer; ‐st. Anoniem. Fries: anonym.

ane'nimens, s. de. Anonimiteit. Fries:  ano-
nimiteit.

anfaardber → anfeerdber.
anfaarde → anfeerde.
anfaarding → anfeerding.
ânfal → anfal.
'anfal, s.  de;  'ânfal, ‐len.  Aanval.  Fries: 

oanfal.
ânfâle → anfâle.
'anfâle, v., fiel an; ânfâlen; 'ânfâle, fiel ân; 

ânfâlen;  'anfalle, fiel an;  ânfâlen;  'ânfal-
le, fiel an; ânfallen. Aanvallen. Fries: oan-
falle.

ânfâler → anfâler.
'anfâler, s.  de;  'ânfâler, 'anfaller, 'ânfal-

ler, ‐s. Aanvaller. Fries: oanfaller.
anfalle → anfâle.
ânfalle → anfâle.
anfaller → anfâler.
ânfaller → anfâler.
an'fallig, adj., ‐er; ‐st. Aanvallig. Fries: oan-

fallich.
an'falligens, s.  de;  an'fallighaid, an'fal-

lighyd.  Aanvalligheid.  Fries:  oanfallich-
heid.

anfallighaid → anfalligens.
anfallighyd → anfalligens.
ânfang → anfang.
'anfang, s.  de;  'ânfang.  Aanvang.  Fries: 

oanfang.
ânfange → anfange.
'anfange, v.,  fong an;  anfongen;  'ânfange, 

fong an; ânfongen. Aanvangen. Fries: oan-
fange.

an'fanklik, adj. & adv. Aanvankelijk.
'anfare, v.,  foer  an;  anfoeren.  Aanvaren. 

Fries: oanfarre.
'anfaring, s. de, ‐s; ‐inky. Aanvaring. Fries: 

oanfarring.
an'feerdber, adj.;  an'faardber, ‐der;  ‐st. 

Aanvaardbaar. Fries: oannimlik.
an'feerde, v.  -[fɪ.ədə]  anfeerdde;  anfeerd; 

an'faarde, -[fa:də]  anfaardde;  anfaard. 
Aanvaarden. ♢ Eén ‒, iemand aangrijpen, 
aanpakken (uit zelfverdediging of om een 
persoon  die  aangevallen  wordt,  te 
helpen). Fries: oanfurdigje.

an'feerding, s.  de;  an'faarding, ‐s.  Aan-
vaarding. Fries: oanfurdiging.

'anfege, v.,  foog  an;  anfogen.  Aanvegen. 
Fries: oanfeie.

'anfitere, v.,  fiterde  an;  anfiterd.  Aandrij-
ven,  aansporen,  aanzetten  (tot  werken). 
Fries: oanfiterje.

'anfoele, v.,  foelde an;  anfoeld. Aanvoelen. 
Fries: oanfiele.

ânfoer → anfoer.
'anfoer, s. de; 'ânfoer. Aanvoer. Fries: oan-

fier.
ânfoerder → anfoerder.
'anfoerder, s. de;  'ânfoerder, ‐s. Aanvoer-

der. Fries: oanfierder.
ânfoere → anfoere.
'anfoere, v.;  'ânfoere, foerde an;  ânfoerd. 

Aanvoeren. Fries: oanfiere.
ânfoering → anfoering.
'anfoering, s. de;  'ânfoering. Aanvoering. 

♢  Onder ‒ fan, onder aanvoering,  bevel 
van. Fries: oanfiering.

'anfokke, v.,  fokte  an;  anfokt.  Aanfokken. 
Fries: oanfokke.

'anfraag, s.  de,  ‐fragen.  Aanvraag.  Fries: 
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oanfraach.
'anfrage, v.,  froeg an;  anfroegen.  Aanvra-

gen. Fries: oanfreegje.
'anfrager, s. de, ‐s. Aanvrager. Fries:  oan-

freger.
'anfulle, v.,  fulde  an;  anfuld.  Aanvullen. 

Fries: oanfolje.
'anfulling, s. de, ‐s. Aanvulling. Fries: oan-

folling.
'anfure, v.,  fuurde an;  anrfuurd. Aanvuren. 

Fries: oanfjurje.
'angaan, v., ging, gong an; angaan(d). Aan-

gaan  (betreffen;  deren).  ♢  Dat gaat  jou 
niks an, dat gaat je niets aan;  't gaat an, 
het gaat beginnen, inz. de punten begin-
nen te tellen (bij het kaatsen); met ‒, aan 
het Avondmaal deelnemen;  't gaat je an, 
het grijpt je aan. Fries: oangean.

'angaande, prep.  Aangaande.  Fries:  oan-
geande.

'angeboren, adj.  Aangeboren.  Fries:  oan-
berne.

angee → angeve.
'angel, s. de [ɑŋəl] ‐s. 1 Angel (steekorgaan 

van bijen, wespen enz.; kafnaald).  2 Hen-
gel. Fries: angel.

'angelegenhyd, s. de, ‐heden. Aangelegen-
heid. Fries: oangelegenheid.

'angelfisser, s. de, ‐s. Hengelaar. Fries: an-
gelfisker.

'angelsnoer, s. 't, ‐en. Hengelsnoer. Fries: 
angelsnoer.

'angelstok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Hengelstok. 
Fries: angelstôk.

'angenaam, adj. & adv., ‐namer; ‐st. Aange-
naam. Fries: oangenaam.

'angeve, v.;  'angee, gâf an;  angeven. Aan-
geven. ♢ 'n Kynd ‒, aangifte doen van de 
geboorte  van  een  kind;  der  hadden  hur 
feul  perturen  ‒n  foor  't  kaatsen. Fries: 
oanjaan.

'angifte, s. de, ‐s. Aangifte. Fries: oanjefte.
'anglimme, v.,  glom an;  anglommen.  Aan-

glimmen, sterker gaan glimmen, gloeien. 
Fries: oanglimme. Zie ook: Bilkert.

'anglúppe, v.,  glúpte an;  anglúpt. Aanglui-
pen, beloeren. Fries: oanglûpe.

'anglure, v.,  gluurde an;  angluurd. Aanglu-
ren. Fries: oangluorkje.

'angnize, v.,  gnees an;  angnezen. Aangrijn-
zen. Fries: oangnize.

'angorde, v.  -[ɡɔədə]  gordde  an;  angord. 
Aangorden. Fries: oangurdzje.

'angouwe, v., goude an; angoud. Aangapen. 
Fries: oangowe.

an'gripend, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Aangrij-
pend. ♢ 'n ‒ ferhaal. Fries: oangripend.

'angrize, v.,  griisde, grees an; angriisd, an-
grezen. Afgrijzen, medelijden wekken, de-
ren, tegenstaan. Fries: oangrize.

'angroeie, v.,  groeide  an;  angroeid.  Aan-
groeien. Fries: oangroeie.

angst, s. de [ɑŋst] ‐en. Angst. ♢ In ‒ (en be-
ven) sitte. Fries: eangst.

'angstig, adj. & adv. [ɑŋstəx] ‐er; ‐st. Ang-
stig. Fries: eangstich.

'anhale, v.,  haalde an;  anhaald.  Aanhalen. 
♢  De koies ‒, de koeien ophalen om ge-
molken  te  worden;  ergens  met  anhaald 
weze, iets als eigenschap hebben; de wyn 
haalt  an, haalt,  wakkert  aan;  'n  anhaald 
kynd, geadopteerd;  wat  is  dat  kynd  an-
haald, gegroeid. Fries: oanhelje.

an'halig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Aanhalig.  ♢  'n  ‒ 
kynd.

'anhaling, s. de, ‐s. Aanhaling, citaat. Fries: 
oanhelling.

'anhalingsteken, s. 't, ‐s. Aanhalingsteken. 
Fries: oanhellingsteken.

'anhandele, v.,  handelde  an;  anhandeld; 
'anhannele, hannelde  an;  anhanneld.  1 
Aankopen. 2 In bezit krijgen door handel, 
aankoop, ruil. Fries: oanhannelje.

'anhang, s.  de,  ‐hânchy.  Aanhang.  Fries: 
oanhing.

'anhange, v.,  hong  an;  anhongen.  1 Aan-
hangen.  2 Besmettelijk  zijn.  ♢  Mazels 
hange  an, mazelen  zijn  besmettelijk. 
Fries: oanhingje.

'anhanger, s. de, ‐s; ‐tsy. Aanhanger. Fries: 
oanhinger.

'anhangsel, s.  't,  ‐s.  Aanhangsel.  Fries: 
oanhingsel.

'anhangwagen, s. de, ‐s; ‐tsy. Aanhangwa-
gen. Fries: oanhingwein.

an'hanklik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Aanhanke-
lijk. Fries: oanhinklik.

an'hanklikens, s.  de;  'anhanklikhaid, 
'anhanklikhyd.  Aanhankelijkheid.  Fries: 
oanhinklikens.

anhanklikhaid → anhanklikens.
anhanklikhyd → anhanklikens.
anhannele → anhandele.
'anhef, s. de, ‐fen. Aanhef. Fries: oanhef.
'anherke, v.,  herkte  an;  anherkt.  Aanhar-

ken,  bijeen  harken.  ♢  't  Hooi  ‒. Fries: 
oanharkje.

'anhise, v.,  hyste  an;  anhyst.  Aanhitsen. 
Fries: oanhise.

'anhise, v., hyste an; anhyst. Aansjorren.
'anhore, v.,  hoorde an;  anhoord. Aanhoren. 

Fries: oanhearre.
'anhouwe, v.,  houde  an;  anhouwen.  Aan-

houden. ♢ 't Huus is ‒n, niet toegewezen 
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na  een openbare verkoping;  ‒  as stofre-
gen, tot vervelens toe doorgaan met pra-
ten, vragen enz. Fries: oanhâlde.

'anhouwer, s. de, ‐s. Aanhouder. Fries: oan-
hâlder.

ani'masy, s.  de  [ɑnima:si]  ‐s.  Animatie. 
Fries: animaasje.

'animo, s. de [ɑnimo:]. Animo. Fries: animo.
an'ys, s. de [ɑnis]. Anijs. Fries: anys.
a'nysblokky, s. 't, ‐s. Anijstablet, anijsblok-

je. Fries: anysblokje.
a'nysmelk, s.  de.  Anijsmelk.  Fries:  anys-

molke.
a'nyssaad, s. 't, ‐sy. Anijszaad. Fries:  anys-

sied.
anje'lier, s. de [ɑⁿjəli.ər] ‐en. Anjelier, anjer. 

Fries: anjelier.
'anjer, s. de [ɑⁿjər] ‐s. Anjer. Fries: anjer.
'ankel, s. 't [aŋkəl] ‐s. Enkel. Fries: ankel.
'ankem, adj. [ɑŋkəm];  'ankommend. Aan-

komend (aanstaand, toekomstig; enigszins 
geoefend, opgeleid wordend tot of stude-
rend voor). ♢ Ankem frijdeg, ‒ jaar; 't an-
kommend jaar, ankommende week. Fries: 
ankomme.

'anker, s.  't  [ɑŋkər]  ‐s.  Anker.  ♢  Foor  ‒ 
gaan, voor anker gaan; foor ‒ lê, voor an-
ker liggen, ook: ziek liggen of zijn roes uit-
slapen. Fries: anker.

'ankere, v.,  ankerde;  ankerd.  Ankeren. 
Fries: ankerje.

'ankerketting, s. 't, ‐s. Ankerketting. Fries: 
ankerkeatling.

'ankerpaal, s.  de,  ‐palen;  ‐tsy.  Dukdalf. 
Fries: ankerpeal.

'ankertou, s. 't, ‐wen. Ankertouw. Fries: an-
kertou.

an'kête, s. de [ɑŋkε:tə] ‐s. Enquête. Fries: 
enkête.

'ankike, v., keek an; ankeken. Aankijken.
'ankinne, v., kon an; ankinnen. Aankunnen. 

♢ 't Werk niet ‒. Fries: oankinne.
'anklaagde, s. de, ‐n. Aangeklaagde. Fries: 

oanklage.
'anklacht, s. de, ‐en. Aanklacht. Fries: oan-

klacht.
'anklage, v.,  klaagde an;  anklaagd. Aankla-

gen. Fries: oankleie.
'anklampe, v.  -[klɑmpə]  klampte  an;  an-

klampt. Aanklampen. Fries: oanklampe.
'anklauwe, v.,  klaude an;  anklaud.  1 Aan-

harken. 2 Naar zich toe halen, zich mees-
ter maken van. ♢ Hij klaut alles an, wer't  
maar wat an te ferdienen falt. Fries:  oan-
klauwe.

'anklede, v.,  kleedde an;  ankleed.  Aankle-
den. Fries: oanklaaie.

'ankloppe, v.,  klopte an;  anklopt. Aanklop-
pen. ♢ Bij een ‒ om geld. Fries: oanklopje.

'anknope, v.,  knoopte  an;  anknoopt.  Aan-
knopen. Fries: oanknoopje.

'anknopingspunt, s.  't,  ‐en.  Aanknopings-
punt. Fries: oanknopingspunt.

'ankomme, v.,  kwam an;  ankommen.  Aan-
komen. ♢ In Luwt ‒; bij een ‒, iemand een 
bezoek brengen; met wat ‒, met iets aan-
komen;  ergens niet ‒ mâge, iets niet mo-
gen  aanraken;  ergens  fergeefs  ‒  kinne, 
kunnen  krijgen;  't  komt  d'r  op  an, het 
komt erop aan; 't komt him an as 't skaap 
't  skiten, hij  is  plotseling  iets  van  plan, 
ook:  hij  herinnert  zich  plotseling  iets;  't 
komt  mij  núvver  an, het  komt,  doet  mij 
vreemd, wonderlijk aan, het maakt op mij 
een vreemde indruk;  't eerste ‒n, de eer-
ste indruk. Fries: oankomme.

ankommend → ankem.
'ankomst, s. de, ‐en. Aankomst. Fries: oan-

komst.
'ankondige, v. -[kondəɣə] kondigde an; an-

kondigd.  Aankondigen.  Fries:  oankundig-
je.

'ankondiging, s.  de,  ‐s.  Aankondiging. 
Fries: oankundiging.

'ankoop, s.  de,  ‐kopen.  Aankoop.  Fries: 
oankeap.

'ankope, v.,  kocht an;  ankocht.  Aankopen. 
Fries: oankeapje.

'ankrije, v.,  kreeg an;  ankregen.  1 Aankrij-
gen. ♢ Sij kon de jas niet ‒; hij kin de ka-
chel  niet  ‒. 2 Aannemen,  aanpakken.  ♢ 
Wilstou dat eventsys ‒? Fries: oankrije.

ânlaiding → anlaiding.
'anlaiding, s.  de;  'ânlaiding, ‐s.  Aanlei-

ding. Fries: oanlieding.
'anlande, v., landde an; anland. Aanlanden. 

♢  Ergens ‒, ergens terechtkomen. Fries: 
oanlânje.

ânlêg → anlêg.
'anlêg, s. de; 'ânlêg. Aanleg. Fries: oanlis.
'anlêge, v., laai an; anlaid. Aanleggen. ♢ 'n 

Tún ‒; 't ergens op ‒, het ergens op aan-
leggen, aansturen; de beurtskipper lait an 
'e Eewal an, legt vast. Fries: oanlizze.

'anlere, v.,  leerde  an;  anleerd.  Aanleren. 
Fries: oanleare.

'anlinge, v.  -[lɪŋə]  lingde an;  anlingd. Aan-
lengen, verdunnen. Fries: oanlingje.

'anloeve, v. -[lu:və] loefde an; anloefd. Aan-
loeven. Fries: oanloevje.

'anlokke, v.,  lokte  an;  anlokt.  Aanlokken. 
Fries: oanlokje.

'anloklikhyd, s. de. Aanlokkelijkheid. Fries: 
oanloklikens.
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ânloop → anloop.
'anloop, s. de;  'ânloop, ‐lopen; ‐lopy. Aan-

loop. Fries: oanloop.
ânlope → anlope.
'anlope, v.,  liep an;  anlopen;  'ânlope, liep 

an; ânlopen. Aanlopen.
'ânmaak, s. de. Aanmaak. Fries: oanmaak.
'anmaakhout, s.  't,  ‐sy.  Aanmaakhout.  ♢ 

‒sys, kachelhoutjes. Fries: oanmakhout.
'anmake, v.,  maakte an;  anmaakt.  Aanma-

ken. ♢  Wij motte wat ‒, voortmaken;  de 
kachel ‒. Fries: oanmeitsje.

'anmane, v., maande an; anmaand. Aanma-
nen. ♢  Een ‒ om te betalen. Fries:  oan-
moanje.

'anmaning, s. de -[ma:nəŋ] ‐s. Aanmaning. 
Fries: oanmoanning.

'anmatige (je), v.,  matigde an;  anmatigd. 
Zich aanmatigen. Fries: oanmatigje.

'anmeppe, v., mepte an; anmept. 1 Flink of 
gevoelig raken.  2 Veel geld kosten, duur 
zijn,  aantikken.  ♢  Die reken mept an. 3 
Zoden aan de dijk  zetten,  helpen.  Fries: 
oanmeppe.

'anmerke, v.,  murk an;  anmurken.  1 Aan-
merken.  2 Een merkteken zetten (bij het 
kaatsen). Fries: oanmerke.

'anmerking, s. de, ‐s. Aanmerking. ♢  Wat 
in ‒ nimme, iets in aanmerking nemen; in 
‒ komme. Fries: oanmerking.

'anmete, v.,  mat  an;  anmeten.  Aanmeten. 
Fries: oanmjitte.

'anminge, v.,  mong  an;  anmongen.  Aan-
mengen. Fries: oanminge.

'anmoedige, v.,  moedigde an;  anmoedigd. 
Aanmoedigen. Fries: oanmoedigje.

'anmoediging, s.  de,  ‐s.  Aanmoediging. 
Fries: oanmoediging.

'anmônstere, v.,  mônsterde  an;  anmôn-
sterd. Aanmonsteren. Fries: oanmeunster-
je.

'annander, adv. Aan elkaar. Fries: oaninoar.
an'neks, adj. [ɑnεks]. Annex. ♢ Ergens met 

‒ weze, ergens bij  betrokken zijn.  Fries: 
anneks.

annek'sasy, s. de [ɑnεksa:si] ‐s. Annexatie. 
Fries: anneksaasje.

annek'sere, v.,  annekseerde;  annekseerd. 
Annexeren. Fries: anneksearje.

annemoan → anemoan.
an'nimlik, adj., ‐er; ‐st. Aannemelijk. Fries: 

oannimlik.
an'nimlikens, s. de; an'nimlikhyd. Aanne-

melijkheid. Fries: oannimlikens.
annimlikhyd → annimlikens.
'annimme, v.,  nom an;  annommen. Aanne-

men.  ♢  Annommen  werk, aangenomen 

werk; 'n foorstel ‒; dat is annommen!, top! 
Fries: oannimme.

'annimmer, s. de, ‐s. Aannemer. Fries: oan-
nimmer.

'annimmersbedriif, s. 't, ‐bedriven; ‐bedri-
fy.  Aannemersbedrijf.  Fries:  oannimmers-
bedriuw.

an'nônse, s. de [ɑno.ⁿsə] ‐s. Annonce, aan-
kondiging. Fries: annonse.

annu'lere, v. [ɑnülɪ.ərə]  annuleerde;  annu-
leerd. Annuleren. Fries: annulearje.

anonym → anenym.
anonimi'teit, s. de. Anonimiteit. Fries: ano-

nimiteit.
anor'ganys, adj. [ɑnɔrga:nis]. Anorganisch. 

Fries: anorganysk.
'anpak, s. de. Aanpak. Fries: oanpak.
'anpakke, v., pakte an; anpakt. Aanpakken. 

♢  Fan  ‒n  wete, van  aanpakken  weten. 
Fries: oanpakke.

'anpasse, v.,  paste an;  anpast.  Aanpassen. 
Fries: oanpasse.

'anpassing, s.  de,  ‐s.  Aanpassing.  Fries: 
oanpassing.

'anplakbiljet, s.  't,  ‐ten.  Aanplakbiljet. 
Fries: oanplakbiljet.

'anplakbôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Aanplak-
bord. Fries: oanplakboerd.

'anplakke, v.,  plakte an;  anplakt. Aanplak-
ken. ♢ Hier niet ‒, verboden aan te plak-
ken. Fries: oanplakke.

'anplant, s. de. Aanplant. Fries: oanplant.
'anplante, v.,  plante an;  anplant. Aanplan-

ten. Fries: oanplantsje.
'anpoate, v., poatte an; anpoat; 'anpoatele, 

poatelde an;  anpoateld. Aanpoten. ♢  Wij 
mosten ‒ om op 'e tiid in, op skoal te kom-
men, aanbenen. Fries: oanpoatsje.

anpoatele → anpoate.
'anpoempe, v.,  poempte  an;  anpoempt. 

Aanstoten, een stoot geven. ♢ Hij poemp-
te mij al 's an. Fries: oanpompe.

'anprize, v.,  prees  an;  anprezen.  Aanprij-
zen. Fries: oanpriizgje.

ânrade → anrade.
'anrade, v.,  raadde an;  anraden;  'ânrade, 

raadde an;  ânraden. Aanraden. ♢  't Is 't  
‒n  wirrig, het  is  aanbevelenswaard(ig). 
Fries: oanriede.

'anrade, v.,  raadde an;  anraden;  'ânrade, 
raadde  an;  ânraden.  Aanschaffen.  Fries: 
oanriede.

'anraike, v.,  raikte an;  anraikt. Aanreiken. 
Fries: oanrikke.

'anrake, v.,  riek  an;  anraakt.  Aanraken. 
Fries: oanreitsje.

'anraking, s. de, ‐s. Aanraking. ♢ In ‒ kom-
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me met. Fries: oanrekking.
ânrande → anrande.
'anrande, v.  -[rɑndə]  randde  an;  anrand; 

'ânrande, randde an; ânrand. Aanranden. 
Fries: oantaaste.

'ânrecht, s. 't, ‐en; ‐rechy. Aanrecht. Fries: 
oanrjocht.

'ânrechtkassy, s.  't,  ‐s.  Aanrechtkastje. 
Fries: oanrjochtkastke.

ânrichte → anrichte.
'anrichte, v., richtte an; anricht; 'ânrichte, 

richtte an; ânricht. Aanrichten. Fries: oan-
rjochtsje.

ânrije → anrije.
'anrije, v.,  reed an;  anreden;  'ânrije, reed 

an; ânreden. Aanrijden. Fries: oanride.
ânrijing → anrijing.
'anrijing, s.  de;  'ânrijing, ‐s.  Aanrijding. 

Fries: oanriding.
ânroepe → anroepe.
'anroepe, v.,  riep  an;  anropen;  'ânroepe, 

riep an;  ânropen.  Aanroepen. Fries:  oan-
roppe.

ânroere → anroere.
'anroere, v.,  roerde an;  anroerd;  'ânroere, 

roerde an; ânroerd. Aanroeren, aanraken. 
Fries: oanroere.

ânroile → anroile.
'anroile, v.,  roilde  an;  anroild;  'ânroile, 

roilde an;  ânroild. Door ruilen verkrijgen. 
Fries: oanroalje.

ânrûge → anrûge.
'anrûge, v.,  rûgde  an;  anrûgd;  'ânrûge, 

rûgde  an;  ânrûgd.  Een  akker  in  ruggen 
ploegen. Fries: oanrêgje. Zie ook: rûge.

âns, adj. & adv. [ɑ.ⁿs]; 'anders, [ɑndəs]. An-
ders. ♢ ‒ as ‒, anders dan gewoonlijk; ik 
docht  niet  ‒  as  ‒,  of  't  komt  ferkeerd, 
maar 't fiel nag wat met; 't hoegt niet ‒, 
het hoeft niet anders, ook: het is precies 
alsof; die't niet ‒ wil, die't niet ‒ sil, ieder 
moet de gevolgen maar ondervinden van 
eigen daden; ‒ weze, ‒ worre, aangedaan, 
ontsteld zijn, worden;  nach ‒, niet ‒ of ‒ 
worre, volkomen  kalm  blijven,  niet  ont-
roerd worden. Fries: oars.

'ansaile, v., sailde an; ansaild. Aanzeilen. ♢ 
Der  motstou  mij  niet  weer  met  soks  ‒n 
komme, niet weer met zoiets komen aan-
zetten. Fries: oansile.

an'sâmble, s.  't [ɑnsɑ.mblə] ‐s.  Ensemble. 
Fries: ensemble.

'ansangere, v.,  sangerde  an;  ansangerd. 
Aanbranden (van vloeibare spijzen). ♢ De 
melk sangert an. Fries: oansangerje.

'ansêge, v.,  saai  an;  ansaid.  Aanzeggen. 
Fries: oansizze.

ansê'nere, v.  [ɑⁿsənɪ.ərə]  ansêneerde; 
ansêneerd. Ensceneren. Fries: ensenearje.

'ansethout, s. 't, ‐sy. Aanmaakhout. ♢ ‒sys, 
kachelhoutjes. Fries: oansethout.

ânsette → ansette.
'ansette, v., sette an; anset; 'ânsette, sette 

an; ânset. 1 Aanzetten. ♢ Peerden ‒, aan-
sporen; 't mes (op 'e hând, op 'e wetsteen)  
‒, scherp  maken;  der  motstou  mij  niet  
weer met ‒n komme, mee komen aanzet-
ten.  2 Aanfokken.  3 Aanmaken,  doen 
branden. ♢  't  Fuurtsy ‒, twist  stoken.  4 
Opschieten,  groeien.  ♢  't  Is  groeisem 
weer, nou sil 't spul op 'e bou wel ‒. 5 Be-
broed zijn (van eieren). Fries: oansette.

'ânsicht, s. de [ɑ.ⁿsɪxt]  ansichten;  ansichy. 
Ansicht(kaart). Fries: aansicht.

ânsien → ansien.
'ansien, s.  't;  'ânsien.  Aanzien,  eer,  ach-

ting. Fries: oansjen.
'ansitte, v.,  sat an;  ansitten.  1 Aanzitten. 2 

Vast zitten, niet verder kunnen. ♢ Kist mij 
ok f 100,‐ liene, ik sit op 't heden wat an, 
heb geldgebrek. Fries: oansitte.

'ansjasse, v. -[sjɑsə] sjaste an; ansjast. Aan-
hitsen.  ♢  Klaine  Waling  gaapte  altyd  
soamaar at men him 'n steenkrôb ansjas-
te. Fries: oansjasje.

ansjenni'teit, s.  de  [ɑⁿsjεnitεit̯].  Anciënni-
teit. Fries: ansjenniteit.

an'sjofis, s.  de  [ɑⁿsjo:fɪs]  ‐sen.  Ansjovis. 
Fries: ansjofisk.

ansjofisfisserij → ansjofisserij.
an'sjofishok, s. 't, ‐ken. Samenstel van een 

fanghok met twee fleugels (bij de ansjovis-
vangst).

an'sjofiskoem, s.  de,  ‐en.  Samenstel  van 
netten (voor de ansjovisvangst).  Zie ook: 
koem.

an'sjofisserij, s.  de;  an'sjofisfisserij.  An-
sjovisvisserij. Fries: ansjofiskerij.

'ansjouwe, v.,  sjoude an;  ansjoud. Aandra-
gen. Fries: oansjouwe.

ânskaf → anskaf.
'anskaf, s.  de  -[skɑf];  'ânskaf.  Aanschaf. 

Fries: oanskaf.
ânskaffe → anskaffe.
'anskaffe, v., skafte an; anskaft; 'ânskaffe, 

skafte  an;  ânskaft.  Aanschaffen.  Fries: 
oanskaffe.

'anskiete, v.,  skoat  an;  anskoaten.  Aan-
schieten. ♢  'n Haas ‒; anskoaten, aange-
schoten, licht dronken. Fries: oansjitte.

an'skoulik, adj.  &  adv.;  ân'skoulik.  Aan-
schouwelijk. Fries: oanskôglik.

ânskoulik → anskoulik.
an'skoulikens, s.  de;  ân'skoulikens, an-
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'skoulikhaid, ân'skoulikhaid, an'skou-
likhyd, ân'skoulikhyd.  Aanschouwelijk-
heid. Fries: oanskôglikens.

ânskoulikens → anskoulikens.
anskoulikhaid → anskoulikens.
ânskoulikhaid → anskoulikens.
anskoulikhyd → anskoulikens.
ânskoulikhyd → anskoulikens.
an'skouwe, v.,  anskoude;  anskoud;  ân-

'skouwe, ânskoude;  ânskoud.  Aanschou-
wen. Fries: oanskôgje.

ânskouwe → anskouwe.
'anslaan, v., sloeg an; ansloegen. Aanslaan. 

♢  't  Slaat  nat  an, het  (mot)regent  een 
beetje, het is niet echt droog. Fries:  oan-
slaan.

ânslag → anslag.
'anslag, s.  de;  'ânslag, ‐en;  ‐slachy.  Aan-

slag. Fries: oanslach.
'anslagbiljet, s.  't,  ‐ten.  Aanslagbiljet. 

Fries: oanslachbiljet.
'anslepe, v., sleepte an; ansleept. 1 Aansle-

pen, slepende nader brengen. 2 Aanlopen 
(van een wiel). Fries: oanslepe.

'anslibbe, v., slibde an; anslibd. Aanslibben. 
Fries: oanslibje.

'ansliere, v.,  slierde an;  anslierd. Aanlopen 
(van een wiel). Fries: oansluere.

'ânslikke, v.,  slikte an;  ânslikt. Aanslijken, 
aanslibben. Fries: oanslykje.

'anslútte, v.,  sloat  an;  ansloaten.  Aanslui-
ten. Fries: oanslute.

'anslútting, s.  de,  ‐s.  Aansluiting.  Fries: 
oansluting.

'ansmere, v.,  smeerde an;  ansmeerd. Aan-
smeren. ♢ De man liet him 'n nije auto ‒. 
Fries: oansmarre.

'ansnije, v.,  sneed  an;  ansneden.  Aansnij-
den. Fries: oansnije.

ânsoek → ansoek.
'ansoek, s. 't; 'ânsoek, ‐en. Aanzoek. Fries: 

oansyk.
ânsoeke → ansoeke.
'ansoeke, v.,  socht an;  ansocht;  'ânsoeke, 

socht an;  ânsocht. Aanzoeken. Fries:  oan-
sykje.

âns'om, adv. Andersom. Fries: oarsom.
ânspoele → anspoele.
'anspoele, v.,  spoelde  an;  anspoeld; 

'ânspoele, spoelde  an;  ânspoeld.  Aan-
spoelen. Fries: oanspiele.

ânspore → anspore.
'anspore, v., spoorde an; anspoord; 'ânspo-

re, spoorde  an;  ânspoord.  Aansporen. 
Fries: oanspoare.

ânsporing → ansporing.
'ansporing, s.  de;  ânsporing, ‐s.  Aanspo-

ring. Fries: oanspoaring.
ânspraak → anspraak.
'anspraak, s. de; 'ânspraak, ‐spraken. Aan-

spraak. Fries: oanspraak.
'anspraaklik, adj.  Aansprakelijk.  Fries: 

oanspraaklik.
'anspraaklikens, s. de;  'anspraaklikhaid, 

'anspraaklikhyd.  Aansprakelijkheid. 
Fries: oanspraaklikens.

anspraaklikhaid → anspraaklikens.
anspraaklikhyd → anspraaklikens.
ânspreke → anspreke.
'anspreke, v.,  sprak  an;  ansproken;  'ân-

spreke, sprak  an;  ânsproken.  Aanspre-
ken. Fries: oansprekke.

'anstaan, v., ston an; anstaan(d). Aanstaan. 
♢  Dat staat mij wel an; ergens op ‒, er-
gens op aandringen; de deur staat an, de 
deur staat op een kier. Fries: oanstean.

an'staand, adj.;  ân'staand.  Aanstaand.  ♢ 
De  ‒  skoanouweloi, de  aanstaande 
schoonouders. Fries: oansteande.

ânstaand → anstaand.
an'staande, s.  de;  ân'staande, ‐n.  Aan-

staande, verloofde. Fries: oansteande.
ânstaande → anstaande.
ânstalten → anstalten.
'anstalten, s. plur.; 'ânstalten. Aanstalten. 

♢ ‒ make. Fries: oanstalten.
'ansteke, v.,  stak an;  anstoken. Aansteken. 

♢  Bij 'n herberg ‒; een de gek ‒. Fries: 
oanstekke.

ânstelle → anstelle.
'anstelle, v.,  stelde an;  ansteld;  'ânstelle, 

stelde an;  ânsteld. Aanstellen. Fries:  oan-
stelle.

'anstellerig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Aanstelle-
rig. Fries: oanstellerich.

anstelle'rij, s.  de. Aanstellerij.  Fries:  oan-
stellerij.

'anstelling, s.  de,  ‐s.  Aanstelling.  Fries: 
oanstelling.

ânstoat → anstoat.
'anstoat, s.  de;  'ânstoat.  Aanstoot.  Fries: 

oanstjit.
ânstoate → anstoate.
'anstoate, v.,  stoatte  an;  anstoaten;  'ân-

stoate, stoatte an;  ânstoaten. Aanstoten. 
Fries: oanstjitte.

'anstompe, v.,  stompte an;  anstompt. Aan-
stoten. Fries: oanstompe.

'anstriid, s. de. Aanstrijd. ♢  Ergens ‒ toe 
hewwe, ergens veel zin in hebben, ergens 
drang toe gevoelen. Fries: oanstriid.

'anstrúppe, v.,  stroop an;  anstropen.  Aan-
trekken. ♢ 'n Broek ‒. Fries: oanstrûpe.

'ansture, v.,  stuurde an;  anstuurd. Aanstu-
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ren. ♢  't Ergens op ‒, iets als doel voor 
ogen houden. Fries: oanstjoere.

ânsúvvere → ansúvvere.
'ansúvvere, v.,  súvverde  an;  ansúvverd; 

'ânsúvvere, súvverde an; ânsúvverd. Aan-
zuiveren, het nog schuldige betalen. Fries: 
oansuverje.

'answele, v., sweelde an; answeeld. Zwelen-
de bijeenharken. Fries: oanswylje.

ant, prep. [ɑnt]. Tot. ♢ ‒ môrn, tot morgen; 
‒ maandeg, ‒ Nijjaar toe; ‒ nou toe, tot nu 
toe. Fries: oant.

ant, conj. [ɑnt]. Tot. ♢ Dou motst wachte ‒ 
't donker is. Fries: oant.

'antal, s. 't, ‐len. Aantal. Fries: oantal.
'antaste, v.,  tastte  an;  antast.  Aantasten. 

Fries: oantaaste.
anteken → antekening.
'antekenboeky, s. de, ‐s. Agenda, aanteken-

boekje. Fries: oantekenboekje.
'antekend, adj. Aangetekend. ♢ 'n ‒e brief. 

Fries: oantekene.
'antekene, v., tekende an; antekend. Aante-

kenen. ♢ 'n Brief ‒ late. Fries: oantekenje.
'antekening, s.  de,  ‐s,  ‐en;  'anteken, ‐s. 

Aantekening. ♢  Antekens make, notities. 
Fries: oantekening.

an'têne, s.  de [ɑntε:nə];  an'tîne, [ɑntɪ.nə] 
‐s. Antenne. Fries: antenne.

antese'dint, s.  't [ɑntəsədɪnt] ‐en.  Antece-
dent. Fries: antesedint.

anthoe'sjast, adj. & adv. [ɑntusjɑst] ‐er; ‐st; 
enthoe'sjast, [εntusjɑst] ‐er. Enthousiast. 
Fries: entûsjast.

anti'fries, s. 't. Antivries(middel). Fries: an-
tyfries.

anti'friesmiddel, s.  't.  Antivries(middel). 
Fries: antyfriesmiddel.

an'tyk, s. 't [ɑntik]. Antiek. Fries: antyk.
an'tyk, adj.  [ɑntik]  ‐tiker;  ‐tykst.  Antiek. 

Fries: antyk.
an'tikens, s. de. Het antiek‐zijn. Fries: anti-

kens.
anti'kêr, s. de [ɑntikε:r] ‐s. Antiquair. Fries: 

antikêr.
antikon'sepsy, s.  de. Anticonceptie. Fries: 

antykonsepsje.
antikwari'aat, s.  't  [ɑntikwɑria:t]  ‐riaten. 

Antiquariaat. Fries: antikwariaat.
anti'loop, s.  de [ɑntilo:p] ‐lopen.  Antilope. 

Fries: antilope.
antymili'têr, adj.  Antimilitair.  Fries:  anty-

militêr.
antîne → antêne.
antipa'thy, s. de [ɑntipati] ‐en. Antipathie. 

Fries: antipaty.
antipa'thy, s. de [ɑntipɑti] ‐en. Anthipathie. 

Fries: antipaty.
antipa'thyk, adj. & adv., ‐tiker; ‐st. Antipa-

thiek. Fries: antipatyk.
antyrevolusjo'nêr, adj., ‐der; ‐st. Antirevo-

lutionair. Fries: antyrevolúsjonêr.
anty'these, s.  de  [ɑntite:zə]  ‐s.  Antithese. 

Fries: antyteze.
'antoane, v., toande an; antoand. Aantonen. 

Fries: oantoane.
'antoge, v.,  toogd  an;  antoogd;  'antooie, 

tooide  an;  antooid.  Aanslepen.  Fries: 
oantôgje.

antooie → antoge.
'antreffe, v.,  trof an;  antroffen. Aantreffen. 

Fries: oantreffe.
'antrekke, v.,  trok an;  antrokken. Aantrek-

ken. ♢ 'n Jas ‒. Fries: oantrekke.
'antrekkingskracht, s.  de.  Aantrekkings-

kracht. Fries: oantrekkingskrêft.
an'treklik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Aantrekkelijk,  be-

koorlijk. Fries: oantreklik.
antre'syt, s. de [ɑntrəsit]. Antraciet. Fries: 

antrasyt.
'antroud, adj.  Aangetrouwd.  Fries:  oan-

troud.
'antrúnne, v.  -[trünə]  trúnde an;  antrúnd. 

Aanmoedigen, aansporen. Fries: oantrune.
'antuge, v.,  tuugde an;  antuugd. Aanschaf-

fen. Fries: oantuge.
'antwoord, s. 't, ‐en. Antwoord. Fries:  ant-

wurd.
'antwoorde, v., antwoordde; antwoord. Ant-

woorden. Fries: antwurdzje.
'anwaaie, v.,  woei an;  anwoeien.  Aanwaai-

en. ♢  't Waait him soamaar an, hij  leert 
erg gemakkelijk. Fries: oanwaaie.

'anwakkere, v.,  wakkerde  an;  anwakkerd. 
Aanwakkeren. Fries: oanwakkerje.

ânwas → anwas.
'anwas, s. de;  'ânwas. Aanwas. Fries:  oan-

waaks.
'anwasse, v.,  wos  an;  anwossen.  Aanwas-

sen. Fries: oanwaakse.
an'wezig, adj.;  ân'wezig. Aanwezig. Fries: 

oanwêzich.
ânwezig → anwezig.
an'wezige, s.  de;  ân'wezige, ‐n.  Aanwezi-

ge. Fries: oanwêzige.
ânwezige → anwezige.
an'wezigens, s.  de;  ân'wezigens, an'we-

zighaid, ân'wezighaid, an'wezighyd, 
ân'wezighyd.  Aanwezigheid.  Fries:  oan-
wêzichheid.

ânwezigens → anwezigens.
anwezighaid → anwezigens.
ânwezighaid → anwezigens.
anwezighyd → anwezigens.
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ânwezighyd → anwezigens.
an'wiisber, adj. & adv. Aanwijsbaar. Fries: 

oanwiisber.
ânwinne → anwinne (je).
ânwinne → anwinne.
'anwinne (je), v.,  won an;  anwonnen;  'ân-

winne, won an;  ânwonnen. Zich aanwen-
nen. Fries: oanwenne.

'anwinne, v., won an; anwonnen; 'ânwinne, 
won  an;  ânwonnen.  Aanwinnen.  Fries: 
oanwinne.

ânwînst → anwînst.
'anwînst, s. de;  'ânwînst, ‐en. Aanwensel, 

verkeerde gewoonte, hebbelijkheid. Fries: 
oanwenst.

'anwînst, s.  de;  'ânwînst, ‐en.  Aanwinst. 
Fries: oanwinst.

'anwippe, v.,  wipte an;  anwipt. Aanwippen. 
Fries: oanwippe.

'anwize, v.,  wees an;  anwezen.  Aanwijzen. 
Fries: oanwize.

'anwizing, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Aanwijzing. 
Fries: oanwizing.

a'part, adj. & adv. [ɑpɑⁱt] ‐er; ‐st. Apart. ♢ 
't  Offal fan 't graan ‒ ferkope, afzonder-
lijk, gescheiden;  die mînsen hewwe 'n ‒e 
streektaal, eigen. Fries: apart.

a'partens, s. de. Apartheid, het apart‐zijn. 
Fries: apartens.

apa'thy, s. de [ɑpɑti]. Apathie. Fries: apaty.
a'pathys, adj. & adv. [ɑpa:tis] ‐iser; ‐t. Apa-

thisch. Fries: apatys.
'apeharsens, s.  de.  Lelijkerd  (iemand  die 

lelijk  is;  iemand  die  lelijk  doet).  Fries: 
apeharsens.

a'pendiks, s.  de  [ɑpεndɪks]  apendises 
[ɑpεndisəs], ‐en. Apendix. Fries: apendiks.

'apeneut, s.  de, ‐en; ‐sy.  Apennoot, pinda, 
aardnoot. Fries: apenút.

apere'tyf, s.  't  [ɑpərətif]  ‐tiven.  Aperitief. 
Fries: aperityf.

apparte'mint, s. 't [ɑpɑⁱtəmɪnt] ‐en; ‐sy. Ap-
partement. Fries: appartemint.

ap'pèl, s. 't [ɑpεl] ‐s, ‐en. Appel (hoger be-
roep). Fries: appèl.

'appel, s. de [ɑpəl] ‐s; ‐tsy. Appel. ♢ Foor 'n 
‒ en 'n aai. Fries: appel.

'appelboom, s. de, ‐bomen; ‐py, ‐tsy. Appel-
boom. Fries: appelbeam.

'appele, v.,  appelde;  appeld.  Glanzen (van 
gezondheid). Fries: appelje.

appe'lere, v.  [ɑpəlɪ.ərə]  appeleerde;  appe-
leerd. Appelleren. Fries: appellearje.

'appelgrau, adj. Appelgrauw. ♢ 'n ‒ peerd, 
een grauw raard met appelronde plekken, 
een appelgrauw paard. Fries: appelgrau.

'appelhôf, s. 't, ‐hôven; ‐hoffy. Appelboom-

gaard. Fries: appelhôf.
'appelig, adj., ‐er. 1 Glanzend (van gezond-

heid). 2 Van appels houdend. Fries: appe-
lich.

appel'lasy, s.  de  [ɑpəla:si]  ‐s.  Appellatie. 
Fries: appellaasje.

'appelpit, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Appelpit.  Fries: 
appelpit.

'appelsirp, s. de. Appelstroop. Fries: appel-
sjerp.

'appelsmots, s.  de.  Appelmoes.  ♢  Soa 
froed,  froom as ‒, poeslief.  Fries:  appel-
smots.

appe'raat, s. 't [ɑpəra:t] ‐raten; ‐sy. Appa-
raat. Fries: apparaat.

appera'tuur, s.  de  [ɑpərətü.ər].  Appara-
tuur. Fries: apparatuer.

applaudi'sere, v.,  applaudiseerde;  applau-
diseerd.  Applaudisseren.  Fries:  applaudi-
searje.

ap'plaus, s. 't [ɑplɔ.u̯s]. Applaus. Fries: ap-
plaus.

ap'postel, s. de [ɑpɔstəl] ‐s. Apostel. Fries: 
apostel.

a'pril, s. de [ɑprɪl]. April. ♢  De, die ‒s, in 
april van een bepaald jaar. Fries: april.

a'prilgrap, s. de, ‐pen; ‐py. Aprilgrap. Fries: 
aprilgrap.

a'prilmaand, s. de, ‐en. Aprilmaand. Fries: 
aprilmoanne.

a'prilweer, s.  't.  1 Aprilweer,  onbestendig 
weer. 2 Mooi voorjaarsweer. ♢ 't Is súvver 
‒, gez. van mooi, zacht weer in januari, fe-
bruari of maart. Fries: aprilwaar.

ap'theek, s. de & 't [ɑpte:k] ‐theken. Apo-
theek. Fries: apteek.

ap'theker, s. de, ‐s. Apotheker. Fries: apte-
ker.

aptheker'es, s.  de,  ‐sen.  Apothekeres. 
Fries: aptekeresse.

'arbaidsloan, s.  't  [ɑrbɑit̯s]-.  Arbeidsloon. 
Fries: arbeidslean.

'arbeidsburo, s.  't,  ‐'s.  Arbeidsbureau. 
Fries: arbeidsburo.

'arbeidsfermogen, s. 't, ‐s. Arbeidsvermo-
gen. Fries: arbeidsfermogen.

'arbeidsfoorwaarde, s. de, ‐n. Arbeidsvoor-
waarde.

'arbeidsmet, s.  de,  ‐ten.  Arbeidsmarkt. 
Fries: arbeidsmerk.

arbi'trazy, s.  de  [ɑrbitra:zi].  Arbitrage. 
Fries: arbitraazje.

arbi'trêr, adj. [ɑrbitrε:r] ‐der; ‐st. Arbitrair. 
Fries: arbitrêr.

ar'dúnnen, adj. [ɑrdünən]. Arduinen. ♢  'n 
‒ gedinksteen. Fries: ardunen.

are'aal, s.  't  [ɑre:a:l]  ‐alen.  Areaal.  Fries: 
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areaal.
'arebaar*, s.  de  [a:rəba:r]  ‐baren; 

'arrebar*, [ɑrəbɑr] ‐ren. Ooievaar. Fries: 
earrebarre. Zie ook: ooiefaar.

'arebare, v. In: Ergens deurhine ‒, met be-
nen als van een ooievaar ergens door lo-
pen  (bijv.  door  het  slib  van  de  Wadden, 
door het water enz.). Fries: earrebarre.

arebare'benen, s.  plur.  Lange  benen,  als 
van een ooievaar. ♢  Op ‒ lope, lopen als 
een ooievaar, ook: in verwachting zijn.

'arend, s. de [a:rənt] ‐s. Arend. Fries: earn.
ar'gays, adj.  [ɑrɡa:is]  ‐iser.  Archaïsch. 

Fries: argaysk.
'argeloas, adj.  &  adv.  [ɑrɡəlo.əs]  ‐loazer. 

Argeloos. Fries: argeleas.
arge'mint, s.  't  [ɑrɡəmɪnt];  argu'mint, 

[ɑrɡümɪnt]  ‐en.  Argument.  Fries:  argu-
mint.

argemin'tasy, s. de;  argumin'tasy, ‐s. Ar-
gumentatie. Fries: argumintaasje.

argemin'tere, v.,  argeminteerde;  argemin-
teerd;  argumin'tere, arguminteerde;  ar-
guminteerd.  Argumenteren.  Fries:  argu-
mintearje.

argeolo'gy, s.  de  [ɑrɡe:o:lo:gi].  Archeolo-
gie. Fries: argeology.

argewasy → ergewasy.
ar'gyf, s. 't [ɑrɡif] ‐given. Archief. Fries: ar-

gyf.
argi'faris, s.  de [ɑrɡifa:rəs]  ‐sen.  Archiva-

ris. Fries: argivaris.
argumint → argemint.
argumintasy → argemintasy.
argumintere → argemintere.
'arichys, adv.  [arəxis].  Aardigjes,  tamelijk, 

nogal. Fries: aardichjes.
'arig, adj. & adv. [a(:)rəx] ‐er; ‐st. Aardig. ♢ 

‒  sinten  hewwe, flink  geld  hebben;  hij 
waar (mooi) ‒ gau doad, tamelijk.  Fries: 
aardich.

'arigens, s.  de.  Aardigheid,  aantrekkelijk-
heid. Fries: aardigens.

'arighyd, s.  de [a(:)rəxhit] ‐heden.  Aardig-
heid. ♢  Ergens ‒ an hewwe, ergens ple-
zier in hebben; om 'e ‒, foor 'e ‒, voor zijn 
plezier; út ‒, uit aardigheid, voor de grap. 
Fries: aardichheid.

aristo'kraat, s.  de  [ɑrɪstəkra:t]  ‐kraten. 
Aristocraat. Fries: aristokraat.

aristo'kratys, adj.  &  adv.  Aristocratisch. 
Fries: aristokratysk.

aristokrat'sy, s.  de.  Aristocratie.  Fries: 
aristokrasy.

ark, s. 't [ɑrk]. Gereedschap, werktuigen. ♢ 
't ‒ dellê, sterven. Fries: ark.

ark, s. de [ɑrk] ‐en; ‐y. Ark, woonark. Fries: 

arke.
'aronskelk, s.  de  [a:roⁿs]- ‐en;  ‐y.  Arons-

kelk. Fries: aronstsjelk.
arranzje'mint, s. 't [ɑrəzjəmɪnt] ‐en. Arran-

gement. Fries: arranzjemint.
arran'zjere, v.,  arranzjeerde;  arranzjeerd. 

Arrangeren. Fries: arranzjearje.
arrebar → arebaar.
'arreslee, s. de [ɑrə] ‐ën; ‐tsy. Arrenslee.
arre'stant, s. de [ɑrəstɑnt] ‐en. Arrestant. 

Fries: arrestant.
arre'stasy, s.  de  [ɑrəsta:si]  ‐s.  Arrestatie. 

Fries: arrestaasje.
arre'stere, v.,  arresteerde;  arresteerd.  Ar-

resteren,  in  hechtenis  nemen.  Fries:  ar-
restearje.

arro'gânsy, s.  de  [ɑro:gɑ.ⁿsi].  Arrogantie. 
Fries: arrogânsje.

arro'gant, adj. [ɑro:gɑnt] ‐er; ‐st. Arrogant. 
Fries: arrogant.

ar'sere, v. [ɑrsɪ.ərə]  arseerde;  arseerd. Ar-
ceren. Fries: arsearje.

arsi'traaf, s.  de  [ɑrsitra:f]  ‐traven.  Archi-
traaf,  dekbalk  van  een  kozijn.  Fries:  ar-
gitraaf.

arsji'tekt, s.  de  [ɑrsjitεkt]  ‐en.  Architect. 
Fries: arsjitekt.

arsjitek'tuur, s.  de.  Architectuur.  Fries: 
arsjitektuer.

ar'tikel, s. 't [ɑrtikəl] ‐s; ‐tsy. Artikel. Fries: 
artikel.

artiku'lasy, s. de [ɑ(r)tiküla:si]. Articulatie. 
Fries: artikulaasje.

artiller'y, s.  de  [ɑ(r)tɪləri]  ‐en.  Artillerie. 
Fries: artillery.

ar'tyst, s. de [ɑrtist] ‐en. Artiest. Fries:  ar-
tyst.

artis'tyk, adj. & adv. [ɑ(r)təstik] ‐tiker; ‐st. 
Artistiek. Fries: artistyk.

as → at.
as, s. de [ɑs] ‐sen; ‐sy. As, spil. ♢ De ‒ fan 

'n moln. Fries: as.
as, s.  de  [ɑs].  As,  verbrandingsprodukt. 

Fries: jiske.
as, conj. [ɑs]. Als. ♢ Groater ‒, groter dan; 

‒  de winter foorbij is, bin ik fan doel te  
kommen, wanneer. Fries: as.

a'salia, s. de [ɑsa:liɑ] ‐'s. Azalea. Fries: asa-
lea.

'asbakky, s. 't, ‐s. Asbakje. Fries: jiskebakje.
'asbest, s. 't [azbεst]. Asbest. Fries: asbest.
'asbult, s. de, ‐en. Vuilnisbelt. Fries:  jiske-

bult.
'aseamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Asemmer, vuilnis-

emmer. Fries: jiske‐amer.
asety'leen, s.  de  [ɑsətile:n].  Acetyleen. 

Fries: asetyleen.
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a'setys, adj.  &  adv.  [ɑse:tis]  ‐tiser.  Asce-
tisch. Fries: asetysk.

'asfalt, s. 't [ɑsfɑlt]; 'asfelt, [ɑsfεlt]. Asfalt. 
Fries: asfalt.

'asfaltdak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Asfaltdak. Fries: 
asfaltdak.

'asfaltdyk, s.  de,  ‐diken;  ‐diky.  Asfaltweg. 
Fries: asfaltdyk.

'asfaltere, v.,  asfalteerde;  asfalteerd. Asfal-
teren. Fries: asfaltearje.

'asfat, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Asemmer, vuilnisem-
mer. Fries: jiskefet.

asfelt → asfalt.
a'syl, s. 't [ɑsil] ‐s. Asiel. Fries: asyl.
asym'metrys, adj.  &  adv.  Asymmetrisch. 

Fries: asymmetrysk.
asjeblyft → assyblyft.
'aslaad, s. 't, ‐laden; ‐sy. Asla (van kachel). 

Fries: jiskelaad.
'aslând, s. 't. Vuilstortplaats. Fries: jiskelân.
asoa'sjaal, adj. & adv., ‐sjaler; ‐st. Asociaal. 

Fries: asosjaal.
'aspântsy, s.  't,  ‐s.  Asbakje.  Fries:  jiske-

pantsje.
as'pekt, s.  't  [ɑspεkt]  ‐en.  Aspect.  Fries: 

aspekt.
as'perzy, s. de [ɑspεrzi] ‐s. Asperge. Fries: 

asperzje.
aspi'rasy, s.  de  [ɑspira:si]  ‐s.  Aspiratie. 

Fries: aspiraasje.
'aspot, s. de, ‐ten; ‐sy. Aspot, metalen pot 

waarin as wordt verzameld. ♢ Ik wou, dat 
ik stoof as 'n ‒ !, ik wou nog liever!, dat 
nooit! Fries: jiskepot.

asrad → asrâd.
'asrâd, s. 't, ‐en; ‐radsy; 'asrad, ‐râden; ‐sy. 

Aswiel (van een molen). ♢ 't ‒ dryft 't keu-
ningsspil an. Fries: asrêd.

'assepoester, s. de [ɑsəpuəstər]. Assepoes-
ter. Fries: jiskepûster.

asse'rânsy, s. de [ɑsərɑ.ⁿsi] ‐s. Assurantie. 
Fries: assurânsje.

asse'rere, v.,  assereerde;  assereerd.  Assu-
reren. Fries: assurearje.

asses'sware, s. de [ɑsəswa:rə] ‐s. Accessoi-
res. Fries: aksessoire.

'assy, interj. [ɑsi]. Alsjeblieft. Fries: asje.
'assyblyft, interj.  &  adv.  [ɑsiblift];  'asje-

blyft, adv. & interj. [ɑsjəblift]. Alsjeblieft. 
Fries: asjebleaft.

assimi'lasy, s.  de  [ɑsimila:si].  Assimilatie. 
Fries: assimilaasje.

assis'tînsy, s.  de  [ɑsistɪ.ⁿsi].  Assistentie. 
Fries: assistinsje.

assis'tint, s.  de  [ɑsistɪnt]  ‐en.  Assistent. 
Fries: assistint.

assoa'sjasy, s.  de  [ɑso.sja:si].  Associatie. 

Fries: assosjaasje.
assorti'mint, s. 't [ɑsɔrtimɪnt] ‐en. Assorti-

ment. Fries: assortimint.
assu'rânsy, s. de [ɑsərɑ.ⁿsi] ‐s. Assurantie. 

Fries: assurânsje.
'aster, s. de [ɑstər] ‐s. Aster. Fries: aster.
'astma, s. de [ɑsmɑ]. Astma. Fries: astma.
ast'mathys, adj.  Astmatisch. Fries:  astma-

tysk.
astrolo'gy, s.  de  [ɑstro:lo:gi].  Astrologie. 

Fries: astrology.
astro'naut, s.  de  [ɑstro:nɔ.u̯t]  ‐en.  Astro-

naut. Fries: astronaut.
astrono'my, s.  de  [ɑstro:no:mi].  Astrono-

mie. Fries: astronomy.
astro'nomys, adj.  &  adv.  Astronomisch. 

Fries: astronomysk.
at, conj. [ɑt]; as, [ɑs]. Als. Fries: at.
atel'jee, s. 't [ɑtəlje:] ‐s. Atelier. Fries:  ate-

lier.
athe'ïsme, s. 't [ɑte:ɪsmə]. Atheïsme. Fries: 

ateïsme.
athe'ïst, s. de, ‐en. Atheïst. Fries: ateïst.
athe'neum, s.  't  [ɑtəne:əm]  ‐s,  athenea 

[ɑtəne:ɑ]. Atheneum. Fries: ateneum.
At'lantys, adj.  [ɑtlɑntis].  Atlantisch. Fries: 

Atlantysk.
'atlas, s.  't  &  de  [ɑtlɑs]  ‐sen;  ‐sy.  Atlas. 

Fries: atlas.
at'leet, s. de [ɑtle:t] ‐leten. Atleet. Fries: at-

leet.
atle'thyk, s. de [ɑtlətik]. Atletiek. Fries: at-

letyk.
atmos'feer, s.  de  [ɑtməsfɪ.ər]  ‐sferen.  At-

mosfeer. Fries: atmosfear.
ato'mêr, adj. [ɑto:mε:r]. Atomair. Fries: ato-

mêr.
a'toom, s. 't [ɑto:m]  atomen. Atoom. Fries: 

atoom.
a'toombom, s. de, ‐men. Atoombom. Fries: 

atoombom.
a'toomenerzy, s.  de;  a'toomenerzjy. 

Atoomenergie. Fries: atoomenerzjy.
atoomenerzjy → atoomenerzy.
a'toomsplitsing, s.  de.  Atoomsplitsing. 

Fries: atoomsplitsing.
atta'sjee, s. de [ɑtɑsje:] ‐s. Attaché. Fries: 

attasjee.
at'test, s. 't [ɑtεst] ‐en. Attest, getuigschrift. 

Fries: attest.
attes'tasy, s.  de  [ɑtəsta:si]  ‐s.  Attestatie. 

Fries: attestaasje.
attin'dere, v.  [ɑtəndɪ.ərə]  attindeerde;  at-

tindeerd. Attenderen. Fries: attindearje.
at'tînsy, s.  de  [ɑtɪ.ⁿsi]  ‐s.  Attentie.  Fries: 

attinsje.
at'tint, adj. & adv. [ɑtɪnt] ‐er; ‐st. Attent. ♢ 
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Een ergens ‒ op make, iemand ergens op 
attent maken. Fries: attint.

at'tintens, s.  de.  Attentheid.  Fries:  attin-
tens.

at'traksy, s. de [ɑtrɑksi] ‐s. Attractie. Fries: 
attraksje.

attrak'tyf, adj. [ɑtrɑktif] ‐tiver; ‐st. Attrac-
tief. Fries: attraktyf.

attrap'pere, v.  [ɑtrɑpɪ.ərə]  attrappeerde; 
attrappeerd.  Attraperen.  Fries:  attrap-
pearje.

attri'bút, s. 't [ɑtribüt] ‐ten; ‐sy. Attribuut. 
Fries: attribút.

audi'însy, s. de [ɔ.u̯diɪ.ⁿsi]. Audiëntie. Fries: 
audiïnsje.

audiofisu'eel, adj. [ɔ.u̯dio:_züe:l]. Audiovi-
sueel. Fries: audiofisueel.

au'disy, s. de [ɔ.u̯disi] ‐s. Auditie. Fries: au-
dysje.

audi'tyf, adj. [ɔ.u̯ditif]. Auditief. Fries: audi-
tyf.

audi'torium, s. 't, ‐s, auditoria. Auditorium. 
Fries: auditoarium.

augurg → augurk.
au'gurk, s. de [ɔ.u̯ɡörk] ‐en; ‐ky;  au'gurg, 

[ɔ.u̯ɡörx] ‐en; ‐gurchy. Augurk. Fries:  au-
gurk.

au'gustus, s.  de  [ɔ.u̯ɡöstəs].  Augustus.  ♢ 
De ‒, in  augustus van een bepaald jaar. 
Fries: augustus.

au'gustusmaand, s.  de,  ‐en.  Augustus-
maand. Fries: augustusmoanne.

'aukybaar, s. de [ɔ.u̯kiba:r] ‐baren. Aucuba 
(plant). Fries: aukjebaar.

au'spysjen, s.  't  [ɔ.u̯spisjən].  Auspiciën. 
Fries: auspysjes.

auten'thyk, adj.  [ɔ.u̯təntik]  ‐tiker;  ‐st.  Au-
thentiek. Fries: autentyk.

au'teur, s.  de  [ɔ.u̯tö.ər]  ‐s.  Auteur.  Fries: 
auteur.

au'teursrecht, s.  't,  ‐en.  Auteursrecht. 
Fries: auteursrjocht.

'auto, s.  de [ɔ.u̯to:]  ‐'s;  ‐otsy.  Auto.  Fries: 
auto.

'autobând, s. de, ‐en. Autoband. Fries:  au-
tobân.

'autobus, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Autobus.  Fries: 
autobus.

autoch'toan, s. de [ɔ.u̯tɔto.ən] ‐en. Autoch-
toon. Fries: autochtoan.

auto'geen, adj.  &  adv.  [ɔ.u̯to:ɡe:n].  Auto-
geen. ♢ ‒ lasse. Fries: autogeen.

auto'maat, s.  de,  ‐maten;  ‐sy.  Automaat. 
Fries: automaat.

automa'tyk, s.  de,  ‐tiken;  ‐y.  Automatiek. 
Fries: automatyk.

auto'matys, adj. & adv. Automatisch. Fries: 

automatysk.
automati'sere, v., automatiseerde; automa-

tiseerd.  Automatiseren.  Fries:  automati-
searje.

automati'sering, s.  de.  Automatisering. 
Fries: automatisearring.

autono'my, s.  de.  Autonomie.  Fries:  auto-
nomy.

'auto‐ongeluk, s.  't,  ‐ken.  Auto‐ongeluk. 
Fries: autoûngelok.

'auto‐ongemak, s.  't,  ‐ken.  Auto‐ongeval. 
Fries: autoûngemak.

'autoped, s. de  -[pεt] ‐s, ‐petten. Autoped. 
Fries: autopet.

'autorijer, s. de, ‐s. Autorijder. Fries:  auto-
rider.

autori'tait, s. de [ɔ.u̯to:ritɑit̯];  autori'teit, 
[ɔ.u̯to:ritεit̯]  ‐en.  Autoriteit.  Fries:  autori-
teit.

autoriteit → autoritait.
autori'têr, adj. & adv. [ɔ.u̯to:ritε:r] ‐der; ‐st. 

Autoritair. Fries: autoritêr.
'autotocht, s.  de,  ‐en;  ‐tochy.  Autotocht. 

Fries: autotocht.
'autotoeter, s.  de,  ‐s.  Autotoeter,  claxon. 

Fries: autotoeter.
'autoweg, s. de, ‐en. Autoweg. Fries:  auto-

wei.
a'vânse, s.  de  [ɑvɑ.ⁿsə]  ‐s.  Avance.  Fries: 

avânse.
'aven, s.  de  [a:vən]  ‐s [a:vəs],  ‐en;  ‐dsy; 

'avend, [a:vənt] ‐en; ‐sy. Avond. ♢ Avens, 
's  avonds;  de  avens, op  de  avond;  die 
avens, op die avond. Fries: jûn.

avend → aven.
avenddienst → avendienst.
avendeten → aveneten.
avendgebed → avengebed.
'avendienst, s.  de;  'avenddienst, ‐en. 

Avonddienst. Fries: jûnstsjinst.
avendkrant → avenkrant.
avendlucht → avenlucht.
Avendmaal → Avenmaal.
avendroad → avenroad.
avendskemer → avenskemer.
avendskoal → avenskoal.
avendskoft → avenskoft.
avendstar → avenstar.
avendster → avenstar.
'avendwijding, s.  de,  ‐s.  Avondwijding. 

Fries: jûnswijing.
'aveneten, s.  't;  'avendeten.  Avondeten. 

Fries: jûnsiten.
'avengebed, s.  't;  'avendgebed, ‐en;  ‐sy. 

Avondgebed. Fries: jûnsgebed.
'avenig, adj. & adv. [a:vənəx].  1 In:  't Be-

gint al  wat ‒ te worren, het avondt, het 
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wordt avond. 2 Kil (in de avond). Fries: jû-
nich.

'avenkrant, s.  de,  ‐en;  'avendkrant, ‐en; 
‐sy. Avondkrant. Fries: jûnsblêd.

'avenlucht, s.  de;  'avendlucht, ‐en.  1 
Avondlucht, avondhemel. ♢  Wat 'n mooie 
‒. 2 Koele atmosfeer, wind van de avond. 
♢ At men krekt de gryp had het, mot men  
wat foor de ‒ oppasse. Fries: jûnloft.

'avenmaal, s.  't,  ‐malen;  ‐tsy.  Avondmelk, 
melkgift  's  avonds  van  koe.  Fries:  jûns-
miel.

'Avenmaal, s. 't;  'Avendmaal. Avondmaal. 
♢ Met an 't ‒ gaan, het Avondmaal (mee) 
vieren. Fries: Jûnmiel.

'avenmelk, s.  de.  Avondmelk.  Fries:  jûns-
molke.

'avenroad, s.  't;  'avendroad.  Avondrood. 
Fries: jûnrea.

'avens, adj. [a:vəs]. In: 't Soekt om 'e ‒e lat, 
gez. van ouderen, van mensen die in de 
avond van het leven zijn. Fries:  jûns. Zie 
ook: lat.

'avenskemer, s. de; 'avendskemer. Avond-
schemering. Fries: jûnskimer.

'avenskoal, s. de; 'avendskoal, ‐en. Avond-
school. Fries: jûnsskoalle.

'avenskoft, s. 't;  'avendskoft, ‐en. Laatste 
werkuren van de dag. ♢  Bij ouds worde 
d'r bij de bouboer, as leste skoft, ok nag  
werkt fan 3‐6 uur: 't ‒. Fries: jûnskoft.

'avenstar, s.  de;  'avendstar, 'avendster, 
'avenster, ‐ren. Avondster. Fries: jûnstjer.

avenster → avenstar.
aven'ture, v., aventuurde; aventuurd. Avon-

turen,  wagen,  op  het  spel  zetten.  Fries: 
aventoerje.

aventu'rier, s.  de [avəntüri.ər]  ‐s.  Avontu-
rier. Fries: aventurier.

aven'tuur, s.  't  [ɑvəntü.ər]  ‐turen;  ‐tsy. 
Avontuur. ♢ Op ‒, op goed geluk; 't is 'n ‒, 
het is een gok. Fries: aventoer.

aven'tuurlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Avontuur-
lijk. Fries: aventoerlik.

aven'tuursman, s. de, ‐loi. Avonturier, per-
soon die graag een kans waagt,  die wel 
iets aandurft. Fries: aventoersman.

ave'recht, adj.  &  adv.  [a:vərεxt]. 
Averecht(s).  ♢  Recht  en  ‒  braaie; twee 
recht,  twee  ‒, twee  recht(s),  twee  ave-
recht(s). Fries: averjochts.

ave'rij, s. de [a:vərεi]̯. Averij. Fries: averij.
'avers, adj. [a:vərs]. Averechts (omgekeerd; 

onjuist, verkeerd). ♢ De ‒e kant, de keer-
zijde (van geweven stof);  de ‒e hând, de 
verkeerde hand,  de linkerhand.  Zie  ook: 
lat.

a'verzy, s. de [ɑfεrzi]. Aversie. Fries:  aver-
zje.

ave'sasy, s. de [ɑvəsa:si]. Voortgang, schot. 
♢ ‒ make, opschieten, voortmaken. Fries: 
avesaasje.

ave'sere, v.,  aveseerde;  aveseerd.  Avance-
ren, vorderen, opschieten, voortmaken. ♢ 
‒  as 'n man in 'e maan, as 'n pôd op 'e  
klútten, as 'n luus op 'n seer hoofd, heel 
weinig opschieten. Fries: avesearje.

'aze, v.  [a:zə]  aasde;  aasd.  Azen.  Fries: 
aazje.

'azem, s.  de  [a:zəm];  'adem, [a:dəm]. 
Adem. ♢ ‒  skeppe, adem scheppen, ook: 
een  luchtje  scheppen;  ‒  gee, zich  (luid) 
doen  horen;  gyn  ‒  krije,  gee, geen  ant-
woord krijgen, geven; achter ‒ weze, bui-
ten adem zijn. Fries: azem.

'azeme, v., azemde; azemd; 'ademe, adem-
de; ademd. Ademen. Fries: azemje.

'Azy, eigennaam [a:zi];  Azië, [a:ziə].  Azië. 
Fries: Azië.

Azi'atys, adj.  [ɑzia:tis].  Aziatisch.  Fries: 
Aziatysk.

Azië → Azy.
a'zinen, adj. [azinən]. Azijnen, gemaakt van 

azijnhout.  ♢  De  kammen,  't  hekrâd,  de 
bonkeler en 't bovenrâd fan de graanmoln 
binne fan ‒ hout.

a'zuren, adj. Azuren. Fries: azueren.
a'zuur, s. 't [ɑzü.ər]. Azuur. Fries: azuer.

B
b, s.  de  [be:]  ‐'s;  ‐'tsy.  B  (klank;  letter). 

Fries: b.
ba, adj. [bɑ]. In:  Wat ‒ weze, ergens ‒ fan 

weze, iets beu, zat zijn. Fries: ba.
baai, s.  't  [bɑ.i]̯.  Baai  (wollen stof).  Fries: 

baai.
baai, s. de [bɑ.i]̯ ‐en; ‐tsy. Baai, inham van 

de zee in het land. Fries: baai.
baai, s.  de  [bɑ.i]̯  ‐en;  ‐tsy.  Bes.  ♢  Rooie, 

swarte ‒en, rode, zwarte aalbessen. Fries: 
bei.

baai, s.  de  [bɑ.i]̯.  Baai,  baaitabak.  Fries: 
baai.

'baaiboompy, s. 't;  'baaiboomtsy, ‐s. Bes-
senstruik. Fries: beibeamke.

baaiboomtsy → baaiboompy.
'baaie, s. de [bɑ:iə̯]. Vleinaam voor Baukje. 

Fries: Baaie.
'baaie, v. [bɑ:iə̯]  baaide;  baaid.  1 Baden.  2 

Waden, baggeren. Fries: baaie.
'baaien, adj.  Baaien, van baai.  ♢  Froeger 

droegen  de  mannen  faak  'n  road‐baaien 
himd. Fries: baaien.
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'baaier, s. de, ‐s. Bader. Fries: baaier.
'baaigast, s.  de, ‐en.  Badgast. Fries:  baai-

gast.
'baaihok, s. 't, ‐ken; ‐ky. Badhok, benaming 

voor die hokken in de Wadden, die door de 
kinderen werden gebruikt om er te baden 
en te zwemmen. Fries: baaihokje.

'baaiplak, s.  't,  ‐ken.  Badplaats,  plaats 
(vooral in de Wadden, aan de zeedijk van 
het Bildt) waar de jeugd komt om te ba-
den. Fries: baaiersplak.

'baaiplokke, v.,  baaiplokte;  baaiplokt. Bes-
sen plukken, inz. seizoenwerk in de boom-
gaarden van St.‐Annaparochie. Fries:  bei-
plôkje.

baaitsy → baitsy.
'baakster, s. de [ba:kstər] ‐s. Baker. Fries: 

baakster. Zie ook: baker.
baal, s. de [ba:l] balen; ‐tsy. Baal (grote zak 

van jute; hoeveelheid aardappelen, worte-
len, uien die in een baal gaat). ♢ 'n ‒ eer-
appels, 50 kilo aardappelen. Fries: baal.

'baaldek, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Koedek van een 
grote jutezak. Fries: baaldek.

'baalsak, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Baalzak.  Fries: 
baalsek.

baan, s. de [ba:n]  banen; ‐tsy. Baan. ♢ De 
banen d'r deur make, baanvegen (op het 
ijs); in 'e ‒ weze, in de weer zijn; fan 'e ‒, 
van de baan, niet doorgaand, ook: te bed, 
ook:  in  het  kraambed;  de ‒  rúm hè, de 
kans schoon zien;  op 'n ‒ weze, er op uit 
zijn;  wat op 'e lange ‒ skuve, iets op de 
lange  baan  schuiven,  telkens  uitstellen; 
wat op 'n ‒ bringe, een gerucht versprei-
den. Fries: baan.

'baanbreker, s.  de,  ‐s.  Baanbreker.  Fries: 
baanbrekker.

'baanfege, v.,  baanfoog;  baanfogen. De ijs-
baan schoonvegen. Fries: baanfeie.

'baanfeger, s.  de,  ‐s.  Baanveger.  Fries: 
baanfeier.

'baantsyglije, v., baantsygleed; baantsygle-
den. Baantje glijden. Fries: baantsjeglide.

'baantsyjager, s.  de,  ‐s.  Baantjesjager. 
Fries: baantsjejager.

'baantsyrije, v.,  baantsyreed;  baantsyre-
den. Baantje rijden. Fries: baantsjeride.

'baantsysliere, v.,  baantsyslierde;  baantsy-
slierd. Baantje glijden. Fries: baantsjeslie-
re.

'baanwachter, s.  de,  ‐s.  Baanwachter. 
Fries: baanwachter.

baar, s.  de  [ba:r]  baren;  ‐tsy.  Baar,  golf. 
Fries: baar.

baar, s. de [ba:r] baren; ‐tsy. Baar, lijkbaar. 
Fries: bier.

baar, adj. [ba:r]. Baar. Fries: baar.
'baarfader, s. de. In: Die man het 't an 'e ‒, 

die man loopt wijdbeens.
'baarhússy, s. 't, ‐s. Baarhuisje. Fries: baar-

húske.
'baarlik, adj.  [ba:rlək].  Baarlijk.  Fries: 

baarlik.
'baarmoeder, s.  de  [ba:rmudər]  ‐s.  Baar-

moeder.
baas, s. de [ba:s]  bazen;  basy. Baas. ♢  De 

oud ‒, aanduiding van een (meestal wat 
oudere) man; de oud ‒ waar frijwat út or-
der; de ‒ speule; je ‒ make, ingrijpen, de 
leiding nemen;  'n ‒ kaatser, een gerouti-
neerde kaatser;  't is de ‒, het is het ver-
kieslijkst,  de  aangewezen  weg.  Fries: 
baas.

'baasachtig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Bazig. 
Fries: baaseftich.

'baasachtigens, s.  de.  Bazigheid.  Fries: 
baaseftigens.

'baasblive, v.,  bleef  baas;  baasbleven.  De 
baas blijven. Fries: baasbliuwe.

'baasspeule, v.,  speulde baas;  baasspeuld. 
De baas spelen. Fries: baasspylje.

baat, s. de [ba:t]  baten. Baat. ♢  Ergens ‒ 
bij fine, ergens baat bij vinden (door het 
gebruik van bepaalde medicijnen of door 
een doktersbehandeling). Fries: baat.

babbelder → babbeler.
babbelderij → babbelerij.
'babbele, v.  [bɑbələ]  babbelde;  babbeld. 

Babbelen. Fries: babbelje.
babbele'gúchys, s.  plur.  Babbelguichjes, 

geintjes, fratsen, gekheid. Fries:  babbele-
gûchjes.

'babbeler, s. de; 'babbelder, ‐s. Babbelaar. 
Fries: babbelder.

babbele'rij, s.  de;  babbelde'rij, ‐en.  Bab-
belarij. Fries: babbelderij.

bacha'naal, s. 't [bɑxɑna:l] ‐nalen. Baccha-
naal. Fries: bachanaal.

bacon → beken.
bad, s. 't [bɑt] ‐en; ‐sy. Bad. Fries: bad.
'badgast, s. de, ‐en. Badgast. ♢ 'n Núvvere 

‒, een vreemde snoeshaan. Fries: badgast.
'badkamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Badkamer. Fries: 

badkeamer.
'badkúp, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Badkuip.  Fries: 

badkûp.
'badpak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Badpak. Fries: bad-

pak.
bagatelli'sere, v. [bɑɣətεlisɪ.ərə]  bagatelli-

seerde;  bagatelliseerd.  Bagatelliseren. 
Fries: bagatellisearje.

ba'gazy, s. de [bəɡa:zi]. Bagage. Fries:  ba-
gaazje.
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ba'gazydrager, s.  de,  ‐s.  Bagagedrager. 
Fries: bagaazjedrager.

ba'gazynet, s.  't,  ‐ten.  Bagagenet.  Fries: 
bagaazjenet.

bâgelder → bâgeler.
'bâgeler, s.  de  [bɑ.ɣələr];  'bâgelder, 

[bɑ.ɣəldər]  ‐s.  Baggelaar,  platte,  harde 
turf uit laagveen gemaakt. ♢ 'n Bilkert is  
krekt  'n  ‒:  hij  mot  eerst  wat  anglimme. 
Fries: baggelder.

'baggerbeugel, s.  de [bɑɣər]- ‐s.  Bagger-
beugel. Fries:  baggelbûgel. Zie ook:  laik-
beugel.

'baggere, v.  [bɑɣərə]  baggerde;  baggerd. 
Baggeren  (baggerwerk  doen;  waden).  ♢ 
Hij  baggerde  't  drekkige  pâd  del, hij 
waadde  langs  het  slijkerige  pad.  Fries: 
baggelje.

'baggermesine, s.  de,  ‐s.  Baggermachine. 
Fries: baggelmasine.

'baggermoln, s. de, ‐s. Baggermolen. Fries: 
baggermole.

'baide, num. [bɑid̯ə]. Beide(n). ♢ ‒ dieren, 
jonges, beide dieren,  jongens;  (gyn)  een 
fan ‒n, (geen) van beiden. Fries: beide.

'baidegaar, num.  -[ɡar].  Beide(n),  allebei. 
Fries: beidegearre.

baipaas → baipâs.
'baipâs, s.  de  [bɑ.ip̯ɑ.s]  ‐en;  'baipaas, 

[bɑ.ip̯ɑ.s] ‐pasen. Bypass. Fries: bypass.
'baipâsopperasy, s.  de,  ‐s.  Fries:  bypass-

operaasje.
baiplokke → baiplokke.
'baisop, s. 't. Bessensap. Fries: beisop.
'baitel, s. de [bɑit̯əl] ‐s; ‐tsy. Beitel. Fries: 

beitel.
'baitelêg, s. de, ‐en. Beiteleg. Fries:  beite-

leide. Zie ook: lepelêg.
'baitelslipe, v.,  baitelsleep;  baitelslepen. 

Een beitel slijpen. Fries: beitelslypje.
'baitling, s.  de. Vlechting van metselwerk 

aan de bovenkant van een opgaande ge-
vel. Fries: beteling.

'baitsy, s. 't [bɑit̯si];  'baaitsy, [bɑ.it̯si] ‐s.  1 
Baaitje, bovenkledingstuk voor mannen. ♢ 
Op je ‒ krije, op zijn baadje krijgen, slaag 
krijgen, ook: een berisping krijgen;  raar, 
niet lekker in 't ‒ weze, in de piepzak zit-
ten.  2 Baaitje,  onderkledingstuk  voor 
mannen, borstrok. ♢  't ‒ worde droegen 
over  't  (flanellen)  himd; in  't  ‒  d'r  foor, 
gez.  wanneer  men  tijdens  het  werk  bij 
warm weer z'n kiel had uitgetrokken; 't ‒ 
út  en  nag  swete, werd  gezegd  bij  erg 
warm, zoel weer. Fries: baitsje.

bak, s. de [bɑk] ‐ken; ‐ky. Bak (kist; gevan-
genis). ♢ 'n ‒ eerappels, 35 pond aardap-

pelen;  'n ‒ water, ‒ken water, een grote 
hoeveelheid  regenwater;  'n  ‒ky  koffy, 
thee, een kopje koffie, thee; hij sit in 'e ‒, 
gevangenis. Fries: bak.

bak, s. de [bɑk] ‐ken; ‐ky. Bak, mop, grap. ♢ 
'n Rare ‒, een lelijke zaak, onaangename 
gebeurtenis. Fries: bak.

'bakboord, s. 't. Bakboord. Fries: bakboard.
'baken, s. 't [ba:kən] ‐s. Baken. Fries:  bea-

ken.
'bakene, v.,  bakende;  bakend.  Bakenen. 

Fries: beakenje.
'baker, s. de [ba:kər] ‐s. Baker. Fries: baker. 

Zie ook: baakster.
'bakere, v.,  bakerde;  bakerd.  Bakeren. 

Fries: bakerje.
'bakerkorf, s. de, ‐korven; ‐y.  Bakermand. 

Fries: bakerkoer.
'bakfyts, s. de, ‐en. Bakfiets. Fries: bakfyts.
'bakfol, s. 't, ‐len. Een bak vol. ♢ 'n ‒ eer-

appels; d'r fielen ‒len water út 'e lucht, 't  
water fiel bij 't ‒, bij ‒len út 'e lucht, het 
goot. Fries: bakfol.

'bakhús, s. 't, ‐húzzen. Bakkerswerkplaats, 
bakkerij. Fries: bakhús.

'bakke, v.  [bɑkə]  bakte;  bakt.  Bakken.  ♢ 
Wie het mij dat bakt?, wie heeft me dat 
geleverd?;  se brún ‒ kinne, aardig uit de 
hoek kunnen komen (waarbij meestal niet 
helemaal de waarheid wordt gesproken). 
Fries: bakke.

'bakkebeerd, s.  de  &  't,  ‐en;  ‐sy.  Bakke-
baard. ♢ ‒sys, bakkebaarden. Fries:  bak-
keburd.

bakke'laaie, v.  [bɑkəlɑ:iə̯]  bakkelaaide; 
bakkelaaid.  Bakkeleien, plukharen. Fries: 
bakkeleie.

'bakker, s.  de  [bɑkər]  ‐s;  ‐tsy.  Bakker.  ♢ 
Dan binne je (de) ‒, dan ben je bakker‐an, 
de sigaar; de ‒ is deur de oven flogen, de 
bakker is  failliet.  Fries:  bakker.  Zie ook: 
bakker‐an.

bakker‐'an, adj.  In:  ‒  weze, betrapt  wor-
den, de pineut zijn. Fries: bakkeroan.

'bakkere, v.,  bakkerde;  bakkerd. Met stui-
ters  schieten.  Fries:  bakkerje.  Zie  ook: 
bakkertsyskiete.

bakke'rij, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Bakkerij.  Fries: 
bakkerij.

bakker'inne, s. de, ‐s. Bakkerin. Fries: bak-
kerinne.

'bakkersbenen, s.  plur.  Bakkersbenen,  X‐
benen.

'bakkersfaint, s.  de,  ‐en.  Bakkersknecht. 
Fries: bakkersfeint.

'bakkersgoed, s.  't.  Bakkerijprodukten. 
Fries: bakkersguod.
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'bakkert, s. de [bɑkət] ‐s; ‐sy. Stuiter, grote 
knikker. Fries: bakkert.

'bakkertsyskiete, v.,  bakkertsyskoat;  bak-
kertsyskoaten.  Met stuiters schieten (het 
eerste  kind  rolt  zijn  bakkert een  eindje 
weg. Nummer twee probeert die stuiter te 
raken. Wanneer het eerste kind 'niks weg' 
had  geroepen,  dan  mochten  er  geen 
strootjes,  steentjes  enz.  verwijderd  wor-
den om het  gooien te  vergemakkelijken. 
Had  echter  nummer  twee  eerder  'alles 
weg' geroepen, dan mocht hij een en an-
der wel verwijderen. Was de stuiter in de 
berm terecht gekomen, dan werd er 'niet 
kantsy' of 'kantsy' geroepen en mocht het 
gras  niet  of  wel  verwijderd  worden). 
Fries: bakkertsjesjitte.

'bakmeel, s.  't.  Bakmeel.  ♢  Selsrizend  ‒, 
zelfrijzend bakmeel. Fries: bakmoal.

'baksailhale, v.,  haalde  baksail;  baksail-
haald. Bakzeilhalen. Fries: bakseilhelje.

'baksakker, s. de -[ɑkər] ‐s; ‐tsy. Aker, put-
emmer. Fries: baksakker.

'bakseamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Putemmer, aker. 
Fries: baksamer.

'baksel, s. 't, ‐s. Baksel. Fries: baksel.
'bakslid, s.  't,  ‐den.  Deksel van regenbak. 

Fries: bakslid.
'baksoadsy, s. 't, ‐s. Bakzo. Fries: baksoad-

sje.
'bakspiker, s. de, ‐s. Soort spijker die eer-

tijds  gebruikt  werd  voor  het  maken van 
aardappelbakken. Fries: bakspiker.

'bakspomp, s. de, ‐en. Pomp op een regen-
bak. Fries: bakspomp.

'baksteen, s.  de,  ‐stenen.  Baksteen.  ♢  't 
Regent  bakstenen, het  regent,  dat  het 
giet. Fries: bakstien.

'bakswater, s. 't. Regenbakwater, water uit 
regenbak. Fries: bakswetter.

'baktafel, s. de, ‐s; ‐tsy. Werkbank van een 
bakker. Fries: baktafel.

bak'tery, s. de [bɑktɪ.əri] ‐s. Bacterie. Fries: 
baktearje.

bakteriolo'gy, s. de [bɑktɪrio:lo:ɡi]. Bacteri-
ologie. Fries: bakteriology.

bakterio'loochys, adj. & adv. -[lo:xis]. Bac-
teriologisch. Fries: bakteriologysk.

'baktrôg, s. de, ‐en; ‐trochy. Baktrog. Fries: 
baktrôch.

bâl, s.  de [bɑ.l]  ‐en;  ‐tsy.  Bal.  ♢  'n Hoge, 
platte ‒, bal die hoog, laag over het speel-
veld  gaat  (bij  het  kaatsen);  'n  ‒tsy, een 
balletje gehakt; ‒en ônder 'e klompen hè, 
samengeperste sneeuw;  de ‒ fan 'e foet,  
hând, de bal van de voet, hand. Fries: bal. 
Zie ook: skoen.

ba'lâns, s.  de  [bəlɑ.ⁿs]  [bɑlɑ.ⁿs]  balânzen. 
Balans. ♢ Arig in ('e) ‒ weze, blive, kom-
me, in een evenwichtige gemoedstoestand 
zijn, blijven, komen;  de ‒ opmake. Fries: 
balâns.

balan'sere, v.  [ba:lɑⁿsɪ.ərə]  balanseerde; 
balanseerd. Balanceren. Fries:  balansear-
je.

bal'dadig, adj.  & adv. [bɑlda:dəx]  ‐er;  ‐st. 
Baldadig. Fries: baldadich.

bal'dadigens, s. de; bal'dadighyd, ‐heden. 
Baldadigheid. Fries: baldadichheid.

baldadighyd → baldadigens.
'bâle, v. [bɑ.lə] bâlde; bâld. 1 Ballen, met de 

bal spelen. ♢ De kines binne bútten an 't  
‒n. 2 Ballen,  tot  een  bal  worden.  ♢  de 
snee bâlt (ônder 'e klompen), er  vormen 
zich  ballen,  klonten  sneeuw  onder  de 
klompen. Fries: balje.

'baly, s. de [ba:li] ‐s. Balie (rechtbank; advo-
catenstand). Fries: baalje.

balk, s. de [bɑlk] ‐en; ‐y. Balk. ♢ Geld over 
'e ‒ smite, verkwisten;  altyd an 't swaar-
ste eand fan 'e ‒ tille, zwaartillend zijn; de 
‒ fan 'n ploeg, ploegbalk. Fries: balke.

'balke, v. [bɑlkə] balkte; balkt. Bulken, loei-
en (van rundvee). Fries: balte.

'balkebier, s. 't. Traktatie voor de timmer-
lieden, als de balken van een nieuw huis 
konden worden gelegd (als de muren dus 
op  balkhoogte  waren  gekomen).  Fries: 
balkebier.

'bâlkeerder, s. de, ‐s. Kaatser zonder op‐ of 
uitslagfunctie. Fries: balkearder.

'balkenbrij, s.  de.  Balkenbrij,  slachtafval 
van  varken  met  meel  tot  pap  gekookt. 
Fries: balkenbrij.

'bâlkere, v.,  bâlkeerde;  bâlkeerd.  Kaatser 
zijn  die  als  bâlkeerder fungeert.  Fries: 
balkeare.

'balkhoogte, s.  de.  Hoogte van de muren 
van een in aanbouw zijnd huis,  wanneer 
het  aan  het  leggen  der  balken  toe  is. 
Fries: balkshichte.

'balkizer, s. 't, ‐s. Balkijzer, hoefijzer waar-
van de uiteinden door een dwars stuk ijzer 
verenigd zijn. Fries: balkizer.

'balklaag, s. de, ‐lagen. Balklaag, reeks bal-
ken die in één vlak liggen om een zolder 
te dragen. Fries: balklaach.

'balklâder, s.  de,  ‐s.  Grote  zware  ladder. 
Fries: balkljedder.

bal'kon, s. 't [bɑlkon] ‐s, ‐nen; ‐tsy. Balkon. 
Fries: balkon.

'balkplaat, s. de, ‐platen; ‐sy. Platliggende 
dwarsbalk  boven  de  uiteinden  van  een 
balklaag. ♢ 't Stânsioen staat op 'e ‒ in 'e  
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skuur. Fries: balkplaat.
'bâllap, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Halve  zool  (van 

schoeisel). Fries: ballape.
'bâllappe, v., bâllapte; bâllapt. Schoeisel re-

pareren door halve zolen aan te brengen. 
Fries: ballaapje.

'ballast, s. de [bɑlɑst]. Ballast (lading zon-
der  waarde;  waardeloze,  nutteloze  last; 
ballastschop). Fries: ballêst.

'ballastskop, s.  de,  ‐pen.  Ballastschop. 
Fries: ballêstskeppe.

balle'rina, s.  de  [bɑlərina:]  ‐'s.  Ballerina. 
Fries: ballerina.

bal'let, s. 't [bɑlεt] ‐ten. Ballet. Fries: ballet.
balle'tazy, s.  de  [bɑləta:zi].  Ballotage. 

Fries: ballotaazje.
'balling, s.  de  [bɑlɪŋ]  ‐en.  Balling.  Fries: 

balling.
'ballingskap, s.  de.  Ballingschap.  Fries: 

ballingskip.
ballon → bellon.
'balsem, s. de [bɑlsəm]. 1 Balsem. 2 Water-

munt (plant).  3 Akkermunt (plant). Fries: 
balsem.

'balseme, v. [bɑlsəmə]  balsemde;  balsemd. 
Balsemen. Fries: balsemje.

balse'myn, s. de [bɑlsəmin] ‐minen. Balse-
mien. Fries: balsemyn.

'balsteen, s.  de,  ‐stenen.  Keisteen.  Fries: 
balstien.

bal'sturig, adj. & adv. [bɑlstü.ərəx] ‐er; ‐st. 
Balsturig. Fries: balstjurrich.

bal'sturigens, s. de; bal'sturighyd. Balstu-
righeid. Fries: balstjurrichheid.

balsturighyd → balsturigens.
'bamy, s. de [ba:mi]. Bami. Fries: bamy.
ban, s. de [bɑn]. Ban. Fries: ban.
ba'naal, adj. & adv. [bɑna:l] ‐naler; ‐st. Ba-

naal. Fries: banaal.
ba'nalens, s.  de.  Banaliteit.  Fries:  bana-

lens.
banali'teit, s. de, ‐en. Banaliteit. Fries: ba-

naliteit.
bând, s. de [bɑ.nt] ‐en; ‐sy.  1 Band. ♢ Dat 

boek het 'n linnense ‒; de ‒ fan 'n fyts,  
auto. 2 Band,  enige  ineengedraaide  hal-
men of stengels om schoven te binden. ♢ 
't Not, 't graan is in 'e ‒, het graan is in 
schoven  gebonden.  3 Scharnier.  Fries: 
bân.

bande'loas, adj.  &  adv.,  ‐er.  Bandeloos. 
Fries: banneleas.

bande'loashyd, s. de; bande'loazens. Ban-
deloosheid. Fries: banneleazens.

bandeloazens → bandeloashyd.
bândig → bandig.
'bandig, adj. [bɑndəx];  'bândig, [bɑ.ndəx] 

‐er; ‐st. Veel te verrichten, de handen vol 
hebbend, druk. ♢  Ik hew 't bra ‒, ik ben 
druk bezet, ik heb het (altijd) druk. Fries: 
bannich.

bândigens → bandigens.
'bandigens, s. de; 'bândigens. Drukte, het 

druk‐bezet‐zijn  met  werkzaamheden. 
Fries: bannigens.

ban'dyt, s.  de  [bɑndit]  ‐diten.  Bandiet. 
Fries: bandyt.

'bândizer, s. 't. Bandijzer. Fries: bânizer.
'bândlappe, v.,  bândlapte;  bândlapt.  Een 

luchtband repareren. Fries: bânlapje.
'bândnagel, s. de, ‐s. Bandnagel.
'bândôfnimmer, s.  de,  ‐s.  Bandenlichter. 

Fries: bânôfnimmer.
'banfloek, s. de, ‐en. Banvloek. Fries:  ban-

flok.
bang, adj. & adv. [bɑŋ] ‐er; ‐st. Bang. ♢ Soa 

‒ as 'n haas, 'n hondsy, 'n knyn; ergens ‒ 
fan  weze, ergens  bevreesd  voor,  afkerig 
van zijn; ergens ‒ foor weze, bevreesd zijn 
dat iets zal gebeuren. Fries: bang.

'bangens, s. de. Bangheid. Fries: bangens.
bange'skiter, s.  de,  ‐s.  Bangerik.  Fries: 

bangeskiter.
'bangig, adj. & adv. Bangelijk. Fries:  ban-

gich.
'bangmake, v.,  maakte  bang;  bangmaakt. 

Bang maken. Fries: bangmeitsje.
bangmake'rij, s.  de,  ‐en.  Bangmakerij. 

Fries: bangmakkerij.
'bangprate, v.,  bangpraatte;  bangpraat. 

Bang  praten,  door  praten  bang  maken. 
Fries: bangprate.

ba'nier, s. de [bɑni.ər] ‐s. Banier. Fries: ba-
nier.

bank, s.  de [bɑŋk] ‐en;  ‐y.  Bank (handels-
huis in geld en effecten; kredietinstelling; 
bankgebouw).  ♢  De  ‒en  foor  de  deur 
krije, failliet  gaan;  'n  ‒y (fan 100 euro), 
een  bankje,  bankbiljet  (van  100  euro). 
Fries: bank.

bank, s. de [bɑŋk] ‐en; ‐y. Bank (zitmeubel; 
verheffing in  bodem; mistbank).  ♢  Deur 
de ‒, door de bank, doorgaans, over het 
algemeen;  te stoel en te ‒ komme, weze, 
op stel, tot rust komen, gekomen zijn, ook: 
zich  na  een verhuizing,  trouwerij  inrich-
ten, ingericht hebben; 'n ‒ ônder an 'e ho-
rison, bank,  donkere  streep,  massa  wol-
ken aan de horizon. Fries: bank.

'bankbiljet, s.  't,  ‐ten.  Bankbiljet.  Fries: 
bankbiljet.

'bankbriefy, s.  't,  ‐s.  Bankbiljet.  Fries: 
bankbriefke.

'banke, v. Banken. ♢ 't ergens niet ‒ kinne, 
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het  ergens niet kunnen uithouden. Fries: 
bankje.

ban'ket, s.  't  [bɑŋkεt]  ‐ten;  ‐sy.  Banket. 
Fries: banket.

'bankig, adj.  1 Uit lagen bestaand (van de 
bodem). 2 Met een wolkenbank aan de ho-
rizon. ♢ De lucht is ‒. Fries: bankich.

'bankreken, s. de, ‐s. Bankrekening. Fries: 
bankrekken.

bank'roet, s.  't  -[ruət];  bank'rot, -[rɔt]. 
Bankroet. Fries: bankerot.

bank'roet, adj.  -[ruət];  bank'rot, -[rɔt]. 
Bankroet. Fries: bankerot.

bankrot → bankroet.
'bankskroef, s.  de,  ‐skroeven;  ‐y.  Bank-

schroef. Fries: bankskroef.
'bankwerker, s. de, ‐s. Bankwerker. Fries: 

bankwurker.
'banneling, s. de [bɑnəlɪŋ] ‐en. Banneling. 

Fries: banneling.
bar, adj. & adv. [bɑr]. Bar, erg. Fries: bar.
ba'rak, s. de [bɑrɑk] ‐ken. Barak. Fries: ba-

rak.
bar'baar, s.  de  [bɑrba:r]  ‐baren.  Barbaar. 

Fries: barbaar.
bar'baars, adj. & adv., ‐er. Barbaars. Fries: 

barbaarsk.
bar'baarsens, s.  de;  bar'baarshyd.  Bar-

baarsheid. Fries: barbaarskens.
barbaarshyd → barbaarsens.
'barbekjoe, s.  de [bɑrbəkju] ‐s.  Barbecue. 

Fries: barbekjû.
'barbekjoewe, v.,  barbekjoede; barbekjoed. 

Barbecuen. Fries: barbekjûwe.
bar'bier, s. de [bɑrbi.ər] ‐s. Barbier. Fries: 

barbier.
bar'bisys, s.  plur.  [bɑrbisis];  barre'bisys, 

[bɑrəbisis]. In: Na de ‒ gaan, naar de bar-
biesjes gaan, om zeep gaan. Fries: barbys-
jes.

'barchy, s.  't  [bɑrxi] ‐s.  Soort  waterkering 
bij de paalrijen in zee. Fries: baarch.

'bare, v.  [ba:rə]  baarde;  baard.  Golven. 
Fries: baarje.

'barebyt, s. de. Schijnbare beet door golf-
slag (bij het vissen). Fries: barebyt.

barg, s. de [bɑrx] ‐en; barchy. 1 (Gesneden) 
mannetjesvarken.  2 Varken,  persoon  die 
slordig  en  morsig  werkt  en  eet.  Fries: 
baarch. Zie ook: ferken.

'barge, v.,  bargde;  bargd.  Morsen.  Fries: 
bargje.

'bargebiten, s.  't.  Katjesspel,  ruzie.  ♢  't  
Draait  op  ‒  út, het  loopt  op  ruzie  uit. 
Fries: bargebiten.

'bargeboel, s.  de.  Smeerboel,  vuile,  onge-
redderde boel. Fries: bargeboel.

'bargedúts, s. 't. Koeterwaals. Fries: barge-
dútsk.

'bargehok, s. 't, ‐ken; ‐ky. Schimpende be-
naming voor schoolgebouw. Fries:  barge-
hok. Zie ook: ferkenshok.

'bargemot, s.  de  [bɑrɣəmot]  ‐ten.  Berga-
mot, soort peer. Fries: bargemot.

'bargeslachte, v.,  bargeslachtte;  barge-
slacht. Varkens slachten. ♢  Trouwe is as 
‒n: krekt hoe't 't útfalt, de uitslag is onze-
ker.  Fries:  bargeslachtsje.  Zie  ook:  fer-
kensslachte.

'barig, adj.  [ba:rəx].  Golvend,  oneffen. 
Fries: barich.

bark, s. de [bɑrk] ‐en. Bark, soort zeilschip. 
Fries: bark.

barm'hartig, adj. & adv. [bɑrmhɑⁱtəx] ‐er; 
‐st. Barmhartig. Fries: barmhertich.

barm'hartigens, s.  de;  barm'hartighyd. 
Barmhartigheid. Fries: barmhertigens.

barmhartighyd → barmhartigens.
'barnefelder, s. de [bɑrnəfεldər] ‐s. Barne-

velder (soort kip). Fries: barnefelder.
'barnsteen, s. de [bɑrn]-. Barnsteen. Fries: 

barnstien.
'barnstenen, adj. Barnstenen. Fries:  barn-

stiennen.
barometer → barremeter.
ba'ron, s. de [bɑron] ‐nen. Baron. Fries: ba-

ron.
barrebisys → barbisys.
'barremeter, s.  de [bɑrəme:tər]  ‐s;  'baro-

meter, ‐s. Barometer. Fries: barometer.
barre'sjet, s. de [bɑrəsjεt] ‐ten. Barouchet-

(te), soort rijtuig. Fries: barresjette.
barri'êre, s. de [bɑrjε:rə] ‐s. Barrière. Fries: 

barriêre.
barri'kade, s. de [bɑrika:də] ‐s. Barricade. 

Fries: barrikade.
barrika'dere, v.,  barrikadeerde;  barrika-

deerd. Barricaderen. Fries: barrikadearje.
bars, adj.  &  adv.  [bɑⁱs]  ‐er.  Bars.  Fries: 

batsk.
barst, s. de [bɑⁱst] ‐en;  barsy. Barst. Fries: 

barst.
'barste, v.  [bɑⁱstə]  burst [böəst];  bursten. 

Barsten. ♢ Hij kin om mij ‒! Fries: barste.
'barstend, adj. & adv. Barstend, hevig, erg, 

zeer. ♢ ‒n fol, meer dan vol, overvol; 't is 
‒e hyt, zeer warm. Fries: barstend.

'barsterig, adj. Met barsten. Fries:  barste-
rich.

'barte, s. de [bɑⁱtə] ‐s. Losse houten brug, 
loopplank. Fries: barte.

'barting, s. de [bɑⁱtɪŋ] ‐s; ‐inky, ‐inchy. Los-
se houten brug, loopplank. Fries: batting.

'bartle, s. de [bɑⁱtlə]. Gul, kleine kabeljauw. 
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Zie ook: gol.
bas, s. de [bɑs] ‐sen. Bas. Fries: bas.
ba'salt, s. 't [bəsɑlt] [bɑsɑlt]. Basalt. Fries: 

basalt.
ba'sere, v. [bɑsɪ.ərə] baseerde; baseerd. Ba-

seren. Fries: basearje.
basi'lyk, s. de [bɑsilik] ‐liken; ‐liky. Basiliek. 

Fries: basilyk.
'basis, s. de [ba:zəs] ‐sen. Basis. Fries:  ba-

sis.
'basys, adj. & adv. [ba:zis]. Basisch. Fries: 

basysk.
'basisskoal, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Basisschool. 

Fries: basisskoalle.
bas'sil, s. de [bɑsɪl] ‐len. Bacil. Fries: basil.
bast, s.  de [bɑst]  ‐en.  Bast,  schors.  Fries: 

bast.
'basterd, s.  de  [bɑstə(r)t]  ‐s.  Bastaard. 

Fries: bastert.
'basterdsúkker, s.  de.  Bastaardsuiker. 

Fries: bastertsûker.
'bastert, s.  de  [bɑstə(r)t]  ‐s.  Bastaard. 

Fries: bastert.
batal'jon, s.  't [bɑtəljon] [bɑtɑljon] ‐s.  Ba-

taljon. Fries: bataljon.
'bate, v. [ba:tə]  baatte;  baat. Baten. Fries: 

bate.
'batig, adj. [ba:təx]. Batig. ♢ ‒ saldo. Fries: 

batich.
bats, s. de [bɑts] ‐en. 1 Klap, slag. 2 Grote 

hoeveelheid  (meest  vloeistoffen).  ♢  'n  ‒ 
water, veel  water,  regen;  'n  ‒,  ‒en  mis 
over 't lând bringe, (heel) veel mest over 
het land uitrijden. Fries: bats.

bats, s. de [bɑts] ‐en; ‐y. Bats, grote schop. 
Fries: bats.

bats, adj. & adv. [bɑts]. Trots, hoogmoedig. 
Fries: batsk.

bats, interj. [bɑts]. Pats!, plof! Fries: bats.
'batse, v. [bɑtsə]  batste;  batst.  1 Botsen.  2 

Klotsen. Fries: batse.
batte'rij, s.  de [bɑtərεi]̯  ‐en;  ‐tsy.  Batterij. 

Fries: batterij.
'batting, s.  de  [bɑtɪŋ]  ‐s;  ‐inky,  ‐inchy.  1 

Losse houten brug, loopplank.  2 Batting, 
machinaal gezaagde balk. Fries: batting.

'battinghout, s. 't. Hout waarvan battingen 
gezaagd worden. Fries: battinghout.

bauk'syt, s.  't  [bɔ.u̯ksit].  Bauxiet.  Fries: 
bauksyt.

ba'zar, s. de [bɑzɑr] ‐s. Bazar. Fries: bazar.
'bazig, adj. & adv. [ba:zəx] ‐er;  ‐st.  Bazig. 

Fries: bazich.
'bazigens, s.  de;  'bazighyd.  Bazigheid. 

Fries: bazichheid.
bazighyd → bazigens.
ba'zún, s.  de  [bɑzün]  ‐nen.  Bazuin.  Fries: 

bazún.
ba'zúnne, v.,  bazúnde;  bazúnd.  Bazuinen. 

Fries: bazúnje.
beädmini'strere, v.,  beädministreerde;  be-

ädministreerd.  Administreren.  Fries:  be-
ädministrearje.

bealg → bealig.
bealgfol → bealigfol.
'bealig, s.  de  [bɪ.ələx]  ‐en;  ‐ichy;  bealg, 

[bɪ.əlx] ‐en; ‐y; bilg, [bɪlx] ‐en; bilchy; 'bil-
lig, [bɪləx]  ‐en;  billichy.  1 Lichaam  van 
een dier.  2 Lichaam van een mens (ruwe 
taal).  ♢  De ‒  mot  d'r  op, gez.  als  men 
zwaar  lichamelijk  werk  moet  doen;  'n 
(best) pak op 'e ‒, een (flink) pak slaag. 
Fries: bealch.

'bealige, v.,  bealigde;  bealigd.  Zwoegen, 
ploeteren. Fries: bealgje.

'bealigfol, s. 't; 'bealgfol, 'bilgfol, 'billig-
fol, 1 Een buik vol.  2 Grote hoeveelheid. 
♢ 'n ‒ drank, werk; 't waar 'n ‒, fan St.‐Ja-
bik na Froubuurt, met die snee, een zware 
tocht. Fries: bealchfol.

be'ängstige, v.,  beängstigde;  beängstigd. 
Beangstigen. Fries: beëangje.

be'äntwoorde, v.,  beäntwoordde;  beänt-
woord.  Beantwoorden.  Fries:  beäntwur-
dzje.

be'äntwoording, s. de, ‐s. Beantwoording. 
Fries: beäntwurding.

beäve'sere, v.,  beäveseerde;  beäveseerd. 
(Met  moeite)  tot  stand  brengen,  bewer-
ken. ♢ Wat beäveseerst der?, wat voer je 
daar  uit,  waar  ben  je  daar  mee  bezig? 
Fries: beävesearje.

be'äzeme, v.,  beäzemde;  beäzemd.  Beade-
men. Fries: beäzemje.

be'bakene, v., bebakende; bebakend. Beba-
kenen. Fries: bebeakenje.

be'bakke, v., bebakte; bebakt. Door bakken 
het een met het ander mengen. ♢ De but-
ter sit d'rin bebakt, gez. tegen kinderen, 
wanneer ze geen boter op hun boterham-
men mochten smeren. Fries: bebakke.

be'bekse, v.,  bebekste;  bebekst. Rad, druk 
en veel praten. ♢ Se hewwe fanoffen weer 
wat bebekst! Fries: bebekje.

'beby, s.  de  [be:bi]  ‐s;  ‐tsy.  Baby.  Fries: 
baby.

'bebyboks, s. de, ‐en. Box, loophek. Fries: 
babybox.

beby'foan, s. de, ‐s. Babyfoon. Fries: baby-
foan.

'bebysitte, v.,  bebysat;  bebysitten. Babysit-
ten. Fries: babysitte.

be'bite, v.,  bebeet;  bebeten.  Beknabbelen. 
♢ In 't sout bebeten, geroutineerd. Fries: 
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bebite.
be'bloeden, adj. Bebloed. Fries: beblet.
be'boerke, v.,  beboerkte;  beboerkt.  1 Be-

boeren, als boer in gebruik hebben. 2 Gel-
delijk  voordeel  behalen  (van  een  boer, 
maar ook van anderen). ♢ Hij het niet feul 
beboerkt in syn leven. Fries: bebuorkje.

be'boksele, v.,  bebokselde;  bebokseld.  Be-
lopen, lopend afleggen. Fries: bebokselje.

be'bouwe, v., beboude; beboud. Bebouwen. 
Fries: bebouwe.

be'broed, adj. Bebroed. Fries: bebret.
be'brúkke, v.,  bebrúkte;  bebrúkt. Door ge-

bruiken bruikbaarder of minder bruikbaar 
worden. Fries: bebrûke.

bêd, s.  't  [bε:t]  ‐en;  bedsy.  Bed.  ♢  Op ‒ 
gaan, lê, naar bed gaan, te bed liggen; fan 
't ‒ (ôf), ôf 't ‒ gaan, weze, uit bed komen, 
opstaan, op zijn; tun 't ‒ an komme te lê-
gen, aan zijn bed gebonden raken;  in 'n 
opmaakt ‒ komme, met zijn neus in de bo-
ter vallen; even op 'e knieën foor 't ‒, gez. 
wanneer men 's avonds laat is thuisgeko-
men en weer vroeg moet opstaan. Fries: 
bêd.

be'daard, adj.  & adv. [bədaⁱt]  ‐er;  ‐st.  Be-
daard. Fries: bedaard.

be'daardens, s. de. Bedaardheid. Fries: be-
daardens.

be'danke, v., bedankte; bedankt. Bedanken. 
Fries: bedanke.

be'danky, s. 't, ‐s. Bedankje. Fries:  betank-
je.

be'dare, v. [bəda:rə]  bedaarde;  bedaard.  1 
Bedaren, tot  kalmte komen,  kalmeren.  2 
Belanden, terechtkomen. Fries: bedarje.

be'dauwe, v.,  bedaude; bedaud. Bedauwen. 
Fries: bedauje.

beddekwast → bedkwast.
'bêdeboel, s. de. Beddengoed. Fries:  bêde-

boel.
be'deesd, adj.  &  adv.  [bəde:st]  ‐er.  Be-

deesd. Fries: bedêst.
be'deesdens, s. de. Bedeesdheid. Fries: be-

dêstens.
'bedefaart, s.  de  [be:də]  ‐en.  Bedevaart. 

Fries: beafeart.
'bêdegoed, s. 't. Beddengoed. Fries:  bêde-

guod.
be'dekke, v.,  bedekte;  bedekt.  Bedekken. 

Fries: bedekke.
bêdekwast → bedkwast.
'bedeldeken, s.  de [be:dəl]- ‐s.  Bedelaars-

deken, lappendeken. Fries: biddeltekken.
be'dele, v., bedeelde; bedeeld. Bedelen (zijn 

deel  geven;  (de  armen)  ondersteunen). 
Fries: bediele.

'bedele, v.  [be:dələ];  'beedle, [be:dlə]  be-
delde;  bedeld.  Bedelen,  aalmoezen  vra-
gen. ♢ De hônd sat te ‒n, de hond schooi-
de. Fries: biddelje.

bedeler → beedler.
bedele'rij, s. de, ‐en. Bedelarij. Fries:  bid-

delerij.
be'deling, s.  de,  ‐s.  Bedeling. ♢  Fan 'e ‒ 

krije. Fries: bedieling.
be'delte, s. de [bədεltə] ‐s. Laagte. ♢ In 'e 

‒, omlaag,  beneden;  na  de  ‒  gaan, om-
laaggaan, naar beneden gaan, ook: aan la-
gerwal geraken. Fries: bedelte.

be'diene, v.,  bediende;  bediend. Bedienen. 
Fries: betsjinje.

be'diepe, v.,  bediepte;  bediept.  Peilen,  de 
diepte onderzoeken (inz. van water). ♢ 't 
‒  kinne, de  bodem  kunnen  raken  (van 
sloot, regenbak enz.). Fries: bedjipje.

be'dije, v. [bədεiə̯] bedijde; bedijd. Voordeel 
behalen,  verwerven,  bereiken. ♢  Hij  het 
niet feul bedijd. Fries: bedije.

be'dike, v. [bədikə]  bedykte;  bedykt. Bedij-
ken. Fries: bedykje.

be'diker, s. de, ‐s. Bedijker. Fries: bediker.
be'dikere, v.,  bedikerde;  bedikerd.  Scherp 

kijkend met de ogen waarnemen. ♢  Wat 
‒. Fries: bedikerje.

be'diking, s. de, ‐s. Bedijking. ♢ De ‒ fan 't  
Nij‐Bildt in 1600. Fries: bediking.

be'dinge, v.  [bədɪŋə]  bedong [bədoŋ];  be-
dongen. Bedingen. Fries: betingje.

be'dingst, s. de [bədɪŋst] ‐en. Voorwaarde. 
♢ An 'e ‒en foldoen. Fries: betingst.

be'dinke, v.,  bedocht;  bedocht.  Bedenken. 
♢ Ik kin 't niet ‒ al sil 't rane, al sil ik op  
'e kop staan, het wil mij beslist niet te bin-
nen  schieten,  in  de  gedachten  komen. 
Fries: betinke.

be'dinklik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Bedenkelijk. 
Fries: betinklik.

bêdkwast → bedkwast.
'bedkwast, s.  de;  'beddekwast, 'bêde-

kwast, 'bêdkwast, ‐en;  ‐kwassy.  Bed-
denkwast. Fries: bêdkwast.

'bedlaken, s.  't,  ‐s.  Beddenlaken.  Fries: 
bêdlekken. Zie ook: slaaplaken.

bed'legerig, adj.  Bedlegerig.  Fries:  bêdle-
gerich.

'bedminten, s.  't  [bεtmɪnton].  Badminton. 
Fries: badminton.

be'docht, adj., ‐er. Bedacht. ♢  Ik waar d'r 
op ‒, ik was er op voorbereid. Fries:  be-
tocht.

be'doele, v.,  bedoelde;  bedoeld.  Bedoelen. 
Fries: bedoele.

be'doeling, s. de, ‐s. Bedoeling. ♢ 't Lait in 
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'e ‒; 't is 'n ‒ !, het is een benarde toe-
stand,  een  probleem,  een  bedoening. 
Fries: bedoeling.

be'doen (je), v.,  bedeed;  bedaan,  bedeen. 
Zich  bedoen,  zich  bevuilen.  Fries:  be-
dwaan.

be'doie, v. [bədɔiə̯] bedoide; bedoid. Bedui-
den. Fries: betsjutte.

be'dompt, adj. & adv. [bədomt] ‐er. Druk-
kend, benauwd (van het weer). ♢  't Is ‒ 
weer. Fries: bedompt.

be'dondere, v.,  bedonderde;  bedonderd. 
Bedonderen. ♢ Hij laat him niet ‒; bist be-
donderd?, ben  je  bedonderd?  Fries:  be-
donderje.

be'dorf, s. 't.  1 Bederf. 2 Verwend persoon 
of huisdier. ♢ 'n Stik ‒. Fries: bedjer.

be'dorflik, adj., ‐er; ‐st.  1 Bederfelijk, vat-
baar  voor  bederf,  spoedig  bedervend.  ♢ 
Melk is bra ‒ met dut weer. 2 In: ‒ weer, 
zoel,  broeierig  weer,  waardoor  (vers) 
voedsel spoedig bederft. 3 Bedorven, door 
bederf aangetast. ♢ 'n ‒e lucht. Fries: be-
derflik.

be'dorve, v. [bədɔrvə]  bedurf [bədörf];  be-
durven.  Bederven.  ♢  Bedurven flais; be-
durvene  kleedsys, beschadigde;  't  niet 
gau bij een ‒ kinne, een potje bij iemand 
kunnen  breken;  hij  het  't  bedurven, hij 
heeft  het  verkorven;  je's  kynd  tot  in  'e 
grônd (toe)  ‒, zijn  kind totaal  bederven, 
verwennen;  beter de maag bedurven, as 
goed eten weg. Fries: bedjerre.

be'dorveling, s.  de,  ‐en;  ‐închy,  ‐inky.  Be-
derveling,  verwend kind.  Fries:  bederve-
ling.

be'dorver, s. de, ‐s. 1 Bederver, iemand die 
de zaak bederft. 2 Verwenner, persoon die 
iemand verwent. Fries: bedjerder.

be'draaie, v., bedraaide; bedraaid. Bedraai-
en,  een  bedrieglijke  voorstelling  van  za-
ken geven. ♢ Dou kist 't mooi ‒!, jij kunt 
er een mooie, bedrieglijke voorstelling van 
geven. Fries: bedraaie.

be'drag, s.  't  [bədrɑx]  ‐en;  bedrachy.  Be-
drag. Fries: bedrach.

be'drage, v.,  bedroeg;  bedroegen.  1 Door 
dragen geschikter worden, beter passen. 
2 Door dragen slijten. Fries: bedrage.

be'drage, v.,  bedroeg;  bedroegen.  Bedra-
gen,  een  som  uitmaken,  belopen.  Fries: 
bedrage.

be'draige, v.,  bedraigde;  bedraigd. Bedrei-
gen. Fries: bedriigje.

be'draiging, s.  de,  ‐s.  Bedreiging.  Fries: 
bedriging.

be'drave, v.,  bedraafde,  bedroef;  bedraafd, 

bedroeven. 1 Meelopen om te zien hoe het 
draaft  (van een paard).  ♢  'n  Peerd ‒. 2 
Dravend afleggen. ♢ Ik kin die jonge niet  
‒, ik kan zo hard niet lopen als hij. Fries: 
bedrave.

be'dreven, adj. [bədre:vən] ‐er; ‐st. Bedre-
ven, geoefend, ervaren. Fries: bedreaun.

be'drevenens, s. de; be'drevenhyd. Bedre-
venheid. Fries: bedreaunens.

bedrevenhyd → bedrevenens.
be'drige, v.  [bədri:ɣə]  bedroog [bədro:x]; 

bedrogen. Bedriegen. ♢ Bedrogen útkom-
me, bedrogen uitkomen. Fries: bedrage.

be'driger, s. de, ‐s. Bedrieger. Fries: bedra-
ger.

bedrige'rij, s.  de,  ‐en.  Bedriegerij.  Fries: 
bedragerij.

be'driif, s. 't [bədri:f] bedriven; bedrify. Be-
drijf. ♢  't Is 'n ‒!, het is een bedoening; 
onder 'e bedriven (deur), tussen de bedrij-
ven door. Fries: bedriuw.

be'driifskaptaal, s.  't.  Bedrijfskapitaal. 
Fries: bedriuwskaptaal.

be'driifsleven, s.  't.  Bedrijfsleven.  Fries: 
bedriuwslibben.

be'driifstak, s. de, ‐ken. Bedrijfstak. Fries: 
bedriuwstûke.

be'drive, v.,  bedreef;  bedreven.  Bedrijven. 
Fries: bedriuwe.

be'drivighyd, s.  de.  Bedrijvigheid.  Fries: 
bedriuwichheid.

be'droefd, adv., ‐er; ‐st. Bedroefd, armzalig. 
♢  'n ‒ (klain) bitsy, een bedroefd beetje. 
Fries: bedroefd.

bedrôg → bedrog.
be'drog, s. 't [bədrɔx];  be'drôg, [bədrɔ:x]. 

Bedrog. Fries: bedroch.
be'droge, v.,  bedroogde;  bedroogd. Opdro-

gen. Fries: bedroegje.
be'drukt, adj. & adv. [bədrökt] ‐er; ‐st. Be-

drukt, bedroefd. Fries: bedrukt.
be'druktens, s. de. Bedruktheid. Fries:  be-

druktens.
be'druppe, v.,  bedroop;  bedropen.  1 Be-

druppelen. 2 Bedruipen. ♢ Je sels ‒ kinne, 
zich zelf kunnen bedruipen, in eigen on-
derhoud  kunnen  voorzien.  Fries:  bedrip-
pe.

'bedsak, s. de, ‐ken; ‐ky. Beddenzak. Fries: 
bêdsek.

beds'bordsy, s. 't, ‐s. Plank tegen het voe-
teneinde  van de  bedstede,  (waarop men 
o.a.  de pispot plaatst).  Fries:  bêdsbuord-
sje. Zie ook: pispotsbordsy.

beds'deur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Bedstededeur. 
Fries: bêdsdoar.

'bedskudde, v.,  bedskudde;  bedskudden. 
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Het  bed  opschudden.  ♢  At  ouwe  wiven 
beginne te ‒n, dan begint 't te sneejagen. 
Fries: bêdskodzje.

'bedskut, s. 't, ‐ten; ‐sy. Beschot in een ver-
trek, waarachter zich de bedsteden bevin-
den of eventueel de porseleinkast zich be-
vindt. Fries: bêdsket.

beds'plank, s. de, ‐en; ‐y. Beddenplank. ♢ 
Dat is fan 'e ‒ ôf, gez. als een pasgehuwd 
echtpaar precies na negen maanden een 
kind krijgt. Fries: bêdsplanke.

'bedsteed, s.  't,  ‐steden.  Bedstede.  Fries: 
bedsteed.

'bedstok, s.  de, ‐ken. Soort stok die voor-
heen werd gebruikt bij het opmaken van 
bedden. Fries: bêdstok.

'bedstroa, s. 't. Bedstro. Fries: bêdstrie.
'bedtyd, s. de. Bedtijd. Fries: bêdtiid.
be'duchte, v.,  beduchtte;  beducht. Beduch-

ten  (alleen  in  verbinding).  ♢  't  Staat  te 
‒n, het staat te beduchten, het valt te be-
twijfelen. Fries: beduchtsje.

be'dure, v.,  beduurde;  beduurd.  Borduren. 
Fries: borduerje.

be'dwelme, v.,  bedwelmde;  bedwelmd. Be-
dwelmen. Fries: bedwelmje.

be'ëdige, v. [bəe:dəɣə]  beëdigde;  beëdigd. 
Beëdigen. Fries: beëdigje.

be'ëdiging, s. de, ‐s. Beëdiging. Fries:  be-
ëdiging.

beedle → bedele.
'beedler, s. de [be:dlər] ‐s; 'bedeler, ‐s. Be-

delaar. ♢ De klainste bedeler mot 'e korf  
drage, de jongste van het gezelschap moet 
de  lastige  karweitjes  opknappen.  Fries: 
bidler.

'beedlersgebed, s. 't, ‐en. Bedelaarsgebed, 
telling van het laatste geld. Fries:  bidde-
lersgebed.

beeld, s.  't  [be:lt]  ‐en;  ‐sy.  Beeld.  Fries: 
byld.

'beeldestorm, s.  de,  ‐s.  Beeldenstorm. 
Fries: byldestoarm.

'beeldhouwe, v.,  beeldhoude;  beeldhoud. 
Beeldhouwen. Fries: byldhouwe.

'beeldhouwer, s.  de,  ‐s.  Beeldhouwer. 
Fries: byldhouwer.

'beeldrig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Beelderig,  aller-
liefst, heel mooi. ♢  'n ‒ klain fasy. Fries: 
bylderich.

been, s. 't [be:n]  benen; ‐tsy.  1 Been, stof 
waaruit  beenderen  bestaan.  2 Been,  li-
chaamsdeel  van  mens.  ♢  Op  een  ‒  kin 
men niet gaan, men kan op één been niet 
gaan;  met twee benen in een hoas sitte, 
voor een dilemma gesteld zijn; op glazene 
benen  lope, onvast  op  zijn  benen  staan; 

hij is weer op 'n, op 'e ‒, hij is weer op de 
been (na ziekte);  met 't ‒ sitte, rust moe-
ten  houden  met  het  been;  benen  make, 
zich uit de voeten maken; ook: scheer je 
weg. 3 Voet, deel van het been. ♢ Kouwe 
benen hè, koude voeten hebben;  pas op 
hoor, âns gaast met bloate benen op bêd!, 
plagend  tegen  ondeugend  kind.  4 Been, 
bot, knook. ♢ Ergens gyn ‒ in sien, ergens 
geen been in zien. Fries: bien.

been'biterig, adj. Grofgebouwd en mager. 
Fries: bienbiterich.

'beendroog, adj.,  ‐er.  Kurkdroog  (vooral 
van korrelige stof). Fries: biendroech.

'beeneter, s.  de,  ‐s.  Beeneter. Fries:  bien-
iter.

'beenwerk, s.  't.  Beenwerk, bouw van be-
nen of poten. Fries: bienwurk.

beer, s. de [bɪ.ər] beren. Arbeider die het te 
dorsen koolzaad in het grote kleed bracht 
(bij  het  vroegere koolzaaddorsen).  Fries: 
bear.

beer, s.  de [bɪ.ər]  beren.  Beer (muurstut). 
Fries: bear.

beer, s.  de  [bɪ.ər]  beren;  ‐tsy.  Beer  (wild 
dier). ♢ Soa sterk as 'n ‒. Fries: bear.

beer, s. de [bɪ.ər] beren; ‐tsy. Beer, manne-
tjesvarken. Fries: bear.

beerd, s. 't [bɪ.ət] ‐en; ‐sy. Baard. ♢ (Ruug) 
in  't  ‒  sitte, ongeschoren  zijn;  'n  (best) 
stik ‒ om 't kin, om 't hood, om 'e kop hè, 
in  een  paar  dagen  zich  niet  hebben  ge-
schoren; de kapper helpt syn klant út 't ‒, 
scheert zijn klant; de maan sit (ruug) in 't  
‒, de maan is niet helder, maar is a.h.w. 
omfloerst door een nevelachtige wolk (dik-
wijls  een  voorbode  van  regen).  Fries: 
burd.

'beerderig, adj. [bɪ.ədərəx]. Veel ophef ma-
kend. Fries: bearderich.

'beerdman, s.  de,  ‐nen.  Baardman,  man 
met een (grote) baard. Fries: burdman.

beers, s. de [bɪ.əs] beerzen; ‐y. Baars. ♢ 'n 
Fin meer as 'n ‒ hewwe, een streepje voor 
hebben. Fries: bears.

'beertsy‐op‐’e‐lap, s.  't. Kinderspel, waar-
bij de beer moest trachten de andere deel-
nemers naar zijn hol te slepen.

be'ërve, v.,  beürf;  beürven. Beërven. Fries: 
beërve.

'beerzebyt, s.  't.  Het  aanbijten  van baars 
aan de hengel. Fries: bearzebyt.

beest, s.  't  [be:st]  ‐en;  besy [be:si].  Beest 
(redeloos  dier;  rund,  koe;  onbeschaafd 
mens). ♢ Súppe, floeke as 'n ‒; soa smirg, 
d'rút sien as 'n ‒, erg vuil,  smerig (zijn) 
(van  personen  en  zaken);  at‐y  te  feul 
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drank  had het,  is‐y  'n  (raar)  ‒  foor  syn  
wiif; 't is bij de ‒en om 't ôf, soa floekt‐y, 
het is bij de beesten af; 't lilke ‒ weze, het 
zwarte  schaap  zijn;  de  ‒en  lope  in  'e 
waaie, komme op 'e stâl; dou hest der 'n 
mooi besy. Fries: beest.

beest'achtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Beestach-
tig. ♢ 't Is ‒ hoe'n pinemônd at ik hè !; 'n 
‒e(n) pinemônd; ‒e koud. Fries:  beestef-
tich.

beest'achtigens, s.  de;  beest'achtighyd. 
Beestachtigheid. Fries: beesteftichheid.

beestachtighyd → beestachtigens.
'beeste‐auto, s. de, ‐s. Veeauto.
'beesteboel, s. de.  1 Beestenboel, smerige 

boel, grote rommel. ♢  't Is bij die loi 'n,  
een groate ‒ in 'e huus. 2 Gedierte. Fries: 
bisteboel.

'beeste‐eten, s.  't.  Beestenvoer.  ♢  Dat 
broad is bij mij ‒, soa'n núvvere smaak sit 
d'r an, oneetbare kost. Fries: beeste‐iten.

'beestefoer, s. 't. Beestenvoer. Fries: biste-
foer.

'beestefrind, s.  de,  ‐en.  Dierenvriend.  ♢ 
Hij is 'n echte ‒. Fries: bistefreon.

'beestemet, s.  de,  ‐ten.  Veemarkt.  Fries: 
bistemerk.

'beesteput, s. de, ‐ten. Toer, zwaar karwei. 
♢ Sloaten is faak 'n ‒, een sloot uitdiepen 
is  vaak  een  zwaar  karwei.  Fries:  biste-
wurk.

'beestespul, s.  't.  Beestenspel.  Fries:  bis-
tespul.

'beestewagen, s.  de,  ‐s.  Beestenwagen. 
Fries: bistewein.

'beesteweer, s. 't. Beestenweer. Fries:  bis-
tewaar.

beet, s. de [be:t]. In: Ergens gyn ‒ fan hew-
we, ergens niets van weten.

'Beetgumer, adj.  &  s.  de  [be:tɣəmər]  ‐s. 
Beetgumer. ♢ ‒ skierroeken, bijnaam voor 
de  inwoners  van  Beetgum.  Fries:  Bitgu-
mer.

'beethouwe, v.,  houde  beet;  beethouwen. 
Vasthouden. Fries: beethâlde.

'beetkrije, v., kreeg beet; beetkregen. Beet-
krijgen, vastpakken. Fries: beetkrije.

'beetpakke, v.,  pakte beet;  beetpakt. Beet-
pakken. Fries: beetpakke.

bef, s. de [bεf] ‐fen; ‐fy. Bef. Fries: bef.
be'faarber, adj.,  ‐der.  Bevaarbaar.  Fries: 

befarber.
be'faarberens, s.  de;  be'faarberhyd.  Be-

vaarbaarheid. Fries: befarberens.
befaarberhyd → befaarberens.
be'failige, v.,  befailigde;  befailigd.  Beveili-

gen. Fries: befeiligje.

be'failiging, s.  de,  ‐s.  Beveiliging.  Fries: 
befeiliging.

be'fâle, v.,  befiel;  befâlen.  1 Bevallen.  ♢ 
Die frou is ‒n. 2 Minder worden, afnemen. 
♢  De leden ‒ mij, ik word moe, slaperig. 
Fries: befalle.

be'fallig, adj. & adv. [bəfɑləx] ‐er; ‐st. Be-
vallig. Fries: befallich.

be'falligens, s.  de;  be'fallighyd.  Bevallig-
heid. Fries: befalligens.

befallighyd → befalligens.
be'falling, s.  de  [bəfalɪŋ]  ‐s.  Bevalling. 

Fries: befalling.
be'fame, v.  [bəfa:mə]  befaamde;  befaamd. 

Omvademen. Fries: befiemje.
be'fange, v.,  befong;  befongen.  Bevangen. 

♢ De eerappels binne befongen, de aard-
appelen zijn licht bevroren. Fries:  befan-
ge.

be'fare, v.,  befoer;  befoeren.  1 Bevaren.  2 
Varende bereiken. Fries: befarre.

be'fatlik, adj. & adv. [bəfɑtlək] ‐er; ‐st. Be-
vattelijk. Fries: befetlik.

be'fatlikens, s.  de;  be'fatlikhyd.  Bevatte-
lijkheid. Fries: befetlikens.

befatlikhyd → befatlikens.
be'fatte, v.  [bəfɑtə]  befatte;  befat.  Bevat-

ten. Fries: befetsje.
be'fechte, v.,  befocht;  befochten.  Bevech-

ten.  ♢  De overwinning  is,  worde  swaar 
befochten. Fries: befjochtsje.

be'fel, s. 't [bəfεl] befelen. Bevel. Fries: be-
fel.

be'fele, v.  [bəfe:lə]  befoal [bəfo.əl];  befoa-
len. Bevelen. Fries: befelje.

be'festige, v. [bəfεstəɣə] befestigde;  befes-
tigd. Bevestigen. Fries: befestigje.

be'festiging, s.  de,  ‐s.  Bevestiging.  Fries: 
befêstiging.

be'fike, v.  [bəfikə]  befykte;  befykt.  Door 
snijden fatsoeneren. Fries: befykje.

be'file, v.,  befylde;  befyld. Bevijlen, met de 
vijl bewerken. Fries: befylje.

be'fine, v.,  befon;  befonnen.  Bevinden. 
Fries: befine.

be'fining, s.  de, ‐s.  Bevinding. Fries:  befi-
ning.

be'fytse, v.,  befytste;  befytst.  1 Befietsen, 
met een fiets berijden.  2 Fietsende inha-
len. ♢ Hij is niet te ‒n. Fries: befytse.

be'flappe, v.  [bəflɑpə]  beflapte;  beflapt. 
Vangen onder, in iets. ♢ De jonges konnen 
de flinders niet soa maklik ônder 'e pet ‒. 
Fries: beflappe.

be'flibe, v.,  befliibde;  befliibd.  Bekwijlen. 
Fries: beflybje.

be'floeie, v.,  befloeide;  befloeid. Bevloeien. 
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Fries: befloeie.
be'floeiïng, s. de, ‐s. Bevloeiing. Fries:  be-

floeiïng.
be'floere, v.,  befloerde;  befloerd.  Bevloe-

ren. Fries: befluorje.
be'fochtige, v.,  befochtigde;  befochtigd. 

Bevochtigen. Fries: befochtigje.
be'foegd, adj. & adv. [bəfuxt]  ‐er;  ‐st.  Be-

voegd. Fries: befoege.
be'foegdhyd, s. de, ‐heden. Bevoegdheid.
be'foele, v.,  befoelde;  befoeld.  Bevoelen. 

Fries: befiele.
be'folke, v.,  befolkte;  befolkt.  Bevolken. 

Fries: befolkje.
be'folking, s. de, ‐s. Bevolking. Fries: befol-

king.
be'foorbeeld, adv. Bijvoorbeeld. Fries:  by-

foarbyld.
be'foordele, v.,  befoordeelde;  befoordeeld. 

Bevoordelen. Fries: befoardielje.
be'foordeling, s.  de,  ‐s.  Bevoordeling. 

Fries: befoardieling.
be'foorrade, v.,  befoorraadde;  befoorraad. 

Bevoorraden. Fries: befoarriedzje.
be'foorrechte, v.,  befoorrechtte;  befoor-

recht.  Bevoorrechten.  Fries:  befoarrjoch-
tsje.

be'fordere, v.,  beforderde;  beforderd.  Be-
vorderen. Fries: befoarderje.

be'fordering, s. de, ‐s. Bevordering. Fries: 
befoardering.

be'forderlik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Bevorderlijk.  ♢ 
Met soa'n ferkouwendhyd avens laat bút-
tendeur, is ok niet botte ‒. Fries:  befoar-
derlik.

be'frachte, v.,  befrachtte;  befracht.  Be-
vrachten. Fries: befrachtsje.

be'frachting, s. de, ‐s. Bevrachting. Fries: 
befrachting.

be'fredige, v.,  befredigde;  befredigd.  Be-
vredigen. Fries: befredigje.

be'frediging, s. de, ‐s. Bevrediging. Fries: 
befrediging.

be'freemde, v.  [bəfre:mdə]  befreemdde; 
befreemd;  be'freme, [bəfre:mə]  befreem-
de;  befreemd.  Bevreemden.  ♢  't  Be-
freemdt mij dat hij hier nag niet is; ik be-
freem mij d'r wat over, dat die jonge nooit  
's wat fan him hore laat. Fries:  befrjem-
dzje.

befreme → befreemde.
be'frieze, v.,  befroor;  befroren.  Bevriezen. 

Fries: befrieze.
befrijde → befrije.
befrijding → befrijing.
be'frije, v.,  befrijde;  befrijd;  be'frijde, be-

frijdde; befrijd. Bevrijden. Fries: befrije.

be'frijing, s. de; be'frijding, ‐s. Bevrijding. 
Fries: befrijing.

be'frind, adj. Bevriend. Fries: befreone.
be'frommele, v. [bəfromələ]  befrommelde; 

befrommeld.  Befrommelen.  ♢  Wat  be-
frommelst der soa gau even, gez. wanneer 
iemand snel iets wegstopt. Fries:  befrom-
melje.

be'fruchte, v.,  befruchtte;  befrucht.  Be-
vruchten. Fries: befruchtsje.

be'fruchting, s. de, ‐s. Bevruchting. Fries: 
befruchting.

be'gaafd, adj.  [bəɡa:ft]  ‐er;  ‐st.  Begaafd. 
Fries: bejeftige.

be'gaafdens, s. de; be'gaafdhyd. Begaafd-
heid. Fries: bejeftige.

begaafdhyd → begaafdens.
be'gaan, adj. 1 In: ‒ weze met, begaan zijn 

met. ♢ Ik waar met him ‒. 2 In: Ergens op 
‒ weze, ergens op gesteld zijn. Fries:  be-
gien.

be'gaan, v., beging; begaan. Begaan. ♢ Op 
de begane grônd. Fries: begean.

be'gaanber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Begaanbaar. 
Fries: begeanber.

be'gape, v., begaapte; begaapt. 1 Begapen. 
♢ Dat is soa'n dik stik bôl, ik kin 't súvver 
niet  ‒, ik  kan die  dikke  boterham maar 
nauwelijks in de mond krijgen.  2 Huilen 
(in ongunstige zin). ♢  Och kynd, wat be-
gaapst dochs de hele dâg! Fries: begapje.

be'geerlik, adj. & adv., ‐er;  ‐st. Begeerlijk 
(waard  begeerd  te  worden;  begerig). 
Fries: begearlik.

be'geerlikens, s.  de;  be'geerlikhyd, ‐he-
den. Begeerlijkheid. Fries: begearlikheid.

begeerlikhyd → begeerlikens.
be'geerte, s.  de,  ‐s.  Begeerte.  Fries:  be-

gearte.
be'gekke, v., begekte; begekt. Bespotten. ♢ 

Destiids  worden  boere‐erbaaiers  út  't  
Oudland weg op 't Bildt wel begekt deur 
hur kollega's at se (wat te lang) an 't Oud-
lâns fast houden. Fries: begekje.

bege'laide, v.,  begelaidde;  begelaid. Bege-
leiden. Fries: begeliede.

bege'laiding, s. de, ‐s. Begeleiding. Fries: 
begelieding.

be'gere, v.  [bəɡɪ.ərə]  begeerde;  begeerd. 
Begeren. Fries: begeare.

be'gerig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Begerig. 
Fries: begearich.

be'gerigens, s.  de;  be'gerighyd.  Begerig-
heid. Fries: begearichheid.

begerighyd → begerigens.
be'geve, v.,  begâf;  begeven. Begeven. ♢ Je 

ergens in ‒, zich iets indenken, ook: zich 
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ergens mee bemoeien; hij begâf him froe-
ger wel 's op ferkeerde pâden, bewandel-
de vroeger weleens verkeerde wegen;  de 
muur begeeft 't, begeeft het, breekt, gaat 
stuk; de leden ‒ 't mij, ik word moe, slape-
rig. Fries: bejaan.

be'giete, v.,  begoat;  begoaten.  Begieten. 
Fries: bejitte.

be'giftige, v.,  begiftigde;  begiftigd. Begifti-
gen. Fries: bejeftigje.

be'gin, s. 't [bəɡɪn]. Begin. Fries: begjin.
be'gyn, s. de [bəgin] beginen. Begijn. Fries: 

begyn.
be'ginne, v.,  begon [bəɡon]; begonnen. Be-

ginnen. ♢ Der is 't om begonnen, daar is 
het om te doen;  foor jesels ‒, zelfstandig 
een zaak, bedrijf beginnen. Fries:  begjin-
ne.

be'ginneling, s. de, ‐en. Beginneling. Fries: 
begjinneling.

be'ginnenseand, s.  't. In:  D'r is gyn ‒ an 
het  is  onbegonnen  werk.  Fries:  begjin-
nensein.

be'ginner, s. de, ‐s. Beginner. Fries: begjin-
ner.

be'gînsel, s.  't  [bəɡɪ.ⁿsəl]  ‐s.  Beginsel. 
Fries: begjinsel.

begînsel'fast, adj., ‐er. Beginselvast. Fries: 
begjinselfêst.

be'glure, v.,  begluurde;  begluurd.  Beglu-
ren. ♢  Dat oud mîns ston idereen te ‒n. 
Fries: begluorkje.

be'gnauwe, v.  [bəɡnɔ.u̯wə]  begnaude;  be-
gnaud.  Beknagen,  afkluiven.  Fries:  be-
gnauwe.

be'gnôbe, v.,  begnôbde;  begnôbd.  Bekna-
gen. ♢ 'n Fis, appel ‒. Fries: begnobje.

be'gnuve, v.,  begnoof;  begnoven.  1 Bespie-
den, beloeren. 2 Besnuffelen. 3 Beknagen, 
afkluiven. Fries: begnuve.

be'goania, s. de [bəɡo.əniɑ] ‐'s;  be'goani-
um, [bəɡo.əniəm] ‐s.  Begonia.  Fries:  be-
goania.

begoanium → begoania.
begrafenis → begraffenis.
be'graffenis, s. de [bəɡrɑfənɪs];  be'grafe-

nis, [bəɡra:fənɪs] ‐sen. Begravenis. ♢  Op 
‒ gaan. Fries: begraffenis.

be'grave, v., begroef; begroeven. Begraven. 
Fries: begrave.

be'grieme, v.,  begriemde;  begriemd.  Be-
morsen. ♢ Wat begriemst der?, wat pruts 
je  daar,  wat  voer je  daar  uit?  Fries:  be-
grieme.

be'grinte, v., begrintte; begrint. Begrinden, 
met grind bedekken. Fries: begrintsje.

be'grînze, v.,  begrînsde;  begrînsd. Begren-

zen. Fries: begrinzgje.
be'grînzing, s.  de,  ‐s.  Begrenzing.  Fries: 

begrinzing.
be'gryp, s.  't  [bəɡrip]  begripen.  Begrip. 

Fries: begryp.
be'gripe, v.  [bəɡripə]  begreep [bəɡre:p]; 

begrepen. Begrijpen. ♢  Wat (niet) begre-
pen hewwe, iets beslist (niet) willen; 't op 
een, wat begrepen hewwe, het op iemand, 
iets gemunt hebben, ook: iemand, iets wil-
len hebben, bezitten; de doad is d'r in be-
grepen, hij (zij) is ten dode opgeschreven. 
Fries: begripe.

be'gripy, s.  't,  ‐s;  be'grippy, [bəɡrɪpi]  ‐s. 
Een klein persoon; een klein voorwerp. ♢ 
Dat is  'n  klain  ‒,  soa'n  klain  heloazy,  je  
kint der kwalik wat op sien. Fries: begryp.

be'gryplik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Begrijpelijk. 
Fries: begryplik.

be'grippele, v.,  begrippelde;  begrippeld. 
Begreppelen,  van  greppels  voorzien. 
Fries: begreppelje.

begrippy → begripy.
be'groate, v.,  begroatte;  begroaten. Begro-

ten (spijten; beramen). ♢  't  Begroat mij, 
het komt mij te duur uit; 't begroat mij om 
him, ik  heb  medelijden  met  hem.  Fries: 
begrutsje.

be'groating, s. de, ‐s. Begroting. Fries: be-
grutting.

be'groatlik, adj. & adv., ‐er; ‐st.  1 Jammer, 
spijtig. 2 Meelijwekkend. Fries: begrutlik.

be'groeie, v., begroeide; begroeid. Begroei-
en. Fries: begroeie.

be'groeiïng, s. de, ‐s. Begroeiing. Fries: be-
groeiïng.

be'groete, v.,  begroette;  begroet.  Begroe-
ten. Fries: begroetsje.

be'groeting, s.  de,  ‐s.  Begroeting.  Fries: 
begroeting.

be'gúchele, v.,  begúchelde;  begúcheld.  1 
Begoochelen.  2 Beredderen,  bedisselen, 
klaren. ♢ Wat begúchelst der?, wat pruts 
je  daar,  wat  voer je  daar  uit?  Fries:  be-
gûchelje.

be'gúlle, v.,  begúlde;  begúld. Huilen (in af-
keurende zin). ♢  Wat begúlst de hele of-
fen, jonge! Fries: begûle.

be'gûnstige, v.,  begûnstigde;  begûnstigd. 
Begunstigen. Fries: begeunstigje.

be'gûnstiging, s.  de,  ‐s.  Begunstiging. 
Fries: begeunstiging.

be'haaglik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Behaaglijk. 
Fries: behaachlik.

be'haard, adj., ‐er. Behaard. Fries:  behier-
re.

be'hage, v.  [bəha:ɣə]  behaagde;  behaagd. 
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Behagen. Fries: behaagje.
be'hagen, s. 't. Behagen. Fries: behagen.
be'haind, adj. [bəhɑin̯t] ‐er; ‐st.  1 Beperkt. 

2 Gebrekkig  (van  lichaam).  Fries:  be-
heind.

be'haistere, v.,  behaisterde;  behaisterd. 
Met  veel  drukte  beredderen,  bedisselen, 
overhoop  halen.  ♢  Wat  behaisterst  der? 
Fries: beheisterje.

be'hale, v.,  behaalde;  behaald. Behalen. ♢ 
Een ergens in ‒, iemand ergens in betrek-
ken. Fries: behelje.

be'halve, prep. & conj. [bəhɑlvə]. Behalve. 
♢ Se waren d'r allegaar, ‒ ôns hait. Fries: 
behalven.

be'handele, v.;  be'hannele, behandelde; 
behandeld. Behandelen. Fries: behandelje.

be'handeling, s. de;  be'hanneling, ‐s. Be-
handeling. Fries: behandeling.

be'hang, s. 't [bəhɑŋ]. Behang, behangsel-
papier. Fries: behang.

be'hange, v., behong; behongen. Behangen. 
Fries: behingje.

be'hanger, s.  de,  ‐s.  Behanger.  Fries:  be-
hinger.

be'hangspikertsy, s.  't,  ‐s.  Kopspijker. Zie 
ook: kopspikertsy.

behannele → behandele.
behanneling → behandeling.
be'harde, v.,  behardde; behard. Verharden. 

♢  Ergens  in  ‒, ergens  ongevoelig  voor 
worden. Fries: behurdzje.

be'hartige, v.,  behartigde;  behartigd.  Be-
hartigen. Fries: behertigje.

be'hartiging, s.  de, ‐s.  Behartiging. Fries: 
behertiging.

be'heer, s.  't  [bəhɪ.ər].  Beheer.  Fries:  be-
hear.

be'heerder, s. de, ‐s. Beheerder. Fries:  be-
hearder.

be'heerse, v.,  beheerste;  beheerst. Beheer-
sen. Fries: behearskje.

be'heersing, s.  de,  ‐s.  Beheersing.  Fries: 
behearsking.

be'help, s.  't;  be'hulp, (Onvolwaardig) 
hulpmiddel,  redmiddel,  noodhulp.  Fries: 
behelp.

be'helpe (je), v., beholp; beholpen. Zich be-
helpen. Fries: behelpe.

be'helpsem, adj., ‐er; ‐st; be'hulpsem, ‐er. 
Behulpzaam. Fries: behelpsum.

be'helpsemens, s.  de;  be'helpsemhyd, 
be'hulpsemens, be'hulpsemhyd.  Be-
hulpzaamheid. Fries: behelpsumens.

behelpsemhyd → behelpsemens.
be'hept, adj. [bəhεpt]. Behept. ♢  Ik bin ‒ 

met 'n swak hood. Fries: behept.

be'here, v.,  beheerde;  beheerd.  Beheren. 
Fries: beheare.

be'himele, v.,  behimelde;  behimeld.  1 
Schoonmaken. 2 Geheel opeten. ♢ 't Eten 
waar gau behimeld. 3 Beknippen, besnij-
den, fatsoeneren. 4 Goedpraten, door pra-
ten in het reine brengen. Fries: behimmel-
je.

be'hindig, adj. & adv. [bəhɪndəx] ‐er; ‐st. 1 
Klein, bescheiden, gering. ♢ 'n Mooi ‒ ta-
feltsy. 2 Tenger. ♢  'n ‒ jongetsy. 3 Voor-
zichtig, tactisch. Fries: behindich.

be'hindigens, s.  de.  1 Kleinheid,  beschei-
denheid (van voorwerpen).  2 Tengerheid. 
3 Voorzichtigheid,  tact.  Fries:  behindi-
gens.

be'hoede, v.  [bəhu.ədə]  behoedde;  behoe-
den. Behoeden. Fries: behoedzje.

be'hoedsem, adj. & adv., ‐er; ‐st.  Behoed-
zaam. Fries: behoedsum.

be'hoefte, s.  de  [bəhuftə]  ‐n.  Behoefte. 
Fries: behoefte.

be'hoeftig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Behoeftig. 
♢ 't Is ‒, het is gebrekkig, armelijk. Fries: 
behoeftich.

be'hoeftigens, s.  de;  be'hoeftighyd.  Be-
hoeftigheid. Fries: behoeftigens.

behoeftighyd → behoeftigens.
be'hoorlik, adj. & adv. [bəho.ərlək] ‐er. Be-

hoorlijk. Fries: behoarlik.
be'houd, s. 't [bəhɔ.u̯t]. Behoud. Fries:  be-

hâld.
be'houdsucht, s. de. Behoudzucht, conser-

vatisme. Fries: behâldsucht.
be'houwen, adj.  Behouden.  ♢  ‒  werom-

komme. Fries: behâlden.
be'houwen, adj.; be'houwend, 1 Conserva-

tief.  2 Zuinig, schriel. ♢  Fan 'e ‒e partij 
weze, van de behoudende partij zijn, zui-
nig zijn;  ik rook allenig sundegs maar 'n 
segaar; wat dat angaat,  bin 'k fan 'e ‒e 
partij! Fries: behâldend.

behouwend → behouwen.
behouwendhyd → behouwenhyd.
be'houwenhyd, s.  de;  be'houwendhyd, 1 

Conservatisme.  2 Zuinigheid, schrielheid. 
Fries: behâldendheid.

behulp → behelp.
behulpsem → behelpsem.
behulpsemens → behelpsemens.
behulpsemhyd → behelpsemens.
be'huusd, adj.  Behuisd.  ♢  Klain  ‒  weze. 

Fries: behuze.
be'ïnfloede, v.,  beïnfloedde;  beïnfloed. Be-

ïnvloeden. Fries: beynfloedzje.
be'ïnfloeding, s.  de,  ‐s.  Beïnvloeding. 

Fries: beynfloeding.
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be'ïzele, v.  [bəizələ]  beïzelde;  beïzeld.  Be-
ijzelen. Fries: beïzelje.

be'jaarde, s. de, ‐n. Bejaarde.
be'jaardesintrum, s.  't,  ‐s.  Bejaardencen-

trum.
be'jaardetehuus, s. 't, ‐húzzen. Bejaarden-

tehuis. Fries: bejierretehûs.
be'jaardeweuning, s.  't,  ‐s;  ‐inky,  ‐inchy. 

Bejaardenwoning. Fries: bejierrewent.
be'jegene, v.  [bəje:ɣənə]  bejegende;  beje-

gend. Bejegenen. Fries: bejegenje.
be'jegening, s.  de,  ‐s.  Bejegening.  Fries: 

bejegening.
be'júbbele, v., bejúbbelde; bejúbbeld. Beju-

belen. Fries: bejubelje.
bek, s. de [bεk] ‐ken; ‐ky. Bek. ♢ 'n ‒ as 'n 

(ort)seef, 'n skeer; 'n groate ‒ hè, opskeu-
re, een  grote  bek  hebben,  opzetten;  'n 
groate ‒ gee; hij is syn hait út 'e ‒ stapt, 
hij lijkt sprekend op zijn vader; de ‒ fan 'n 
sleutel, baard; de ‒ fan 'n inket, het uitein-
de  van  een  'trechter'  van  een  fuik;  een 
(lyk) in 'e ‒ lope, iemand tegen het lijf lo-
pen (die men liever niet  ontmoet);  altyd 
de ‒ in baide hannen hewwe, veel of voor-
barig spreken; de ‒ d'rin slaan, zich onbe-
schaamd in  het  gesprek  mengen;  gyn ‒ 
opendoen, geen woord zeggen;  een over 
de ‒ slaan, iemand met woorden het zwij-
gen opleggen; ergens gyn ‒ op sette wille, 
iets  beslist  niet  willen eten;  't  ‒ky op 't 
goeie plak sitten hewwe,  'n  ‒ky hewwe, 
met 'e ‒ op 'e lap weze, niet op z'n mondje 
gevallen zijn;  een in 'e ‒ hange, iemand 
onophoudelijk tegenspreken. Fries: bek.

be'kaaid, adj.,  ‐er.  Bekaaid.  ♢  D'r ‒ foor-
weg komme,  d'r  ‒  ôfkomme, er  bekaaid 
(van) afkomen. Fries: bekaaid.

be'kaaiïng, s. de [bəkɑ.iɪ̯ŋ]. In:  'n Rare ‒, 
een  lelijk  geval,  een  onaangename  ge-
beurtenis, zaak.

be'kaatse, v.,  bekaatste;  bekaatst.  Evena-
ren, verslaan in het kaatsen. ♢ 't Pertuur 
fan St.‐Jabik waar destiids niet te ‒n, bij 
het  kaatsen  niet  te  verslaan.  Fries:  be-
keatse.

be'kalke, v.,  bekalkte;  bekalkt.  Bekalken. 
Fries: bekalkje.

be'kappe, v., bekapte; bekapt. Bekappen. ♢ 
'n Hoef ‒, besnijden;  'n foal ‒, de hoeven 
van een veulen bekappen. Fries: bekapje.

be'kauwe, v.,  bekaude;  bekaud.  Kauwend 
verwerken, kauwen op. Fries: bekôgje.

'bekbând, s. de, ‐en. Muilband. Fries:  bek-
bân.

be'keerling, s.  de,  ‐en.  Bekeerling.  Fries: 
bekearling.

'beken, s. 't [be:kən];  bacon, [be:kən]. Ba-
con. Fries: bacon.

'beker, s. de [be:kər] ‐s; ‐tsy. Beker. Fries: 
beker.

be'kere, v.,  bekeerde;  bekeerd.  Bekeren. 
Fries: bekeare.

'bekerfol, s. 't, ‐len. Zoveel als in een beker 
gaat. ♢ 'n ‒ melk, súp. Fries: bekerfol.

be'kering, s. de, ‐s. Bekering. Fries: bekea-
ring.

be'keure, v., bekeurde; bekeurd. Bekeuren. 
Fries: bekeure.

be'keuring, s. de, ‐s. Bekeuring. Fries:  be-
keuring.

'bekfast, adj.,  ‐er.  Welbespraakt,  rap  met 
de mond. Fries: bekfêst.

'bekfechte, v.,  bekfocht;  bekfochten.  Bek-
vechten. Fries: bekfjochtsje.

'bekflaaie, v.,  bekflaaide; bekflaaid. Vleien, 
naar de mond praten. Fries: bekflaaie.

'bekfol, s. 't, ‐len. Mondvol; (een) weinig. ♢ 
Dat ‒ eerappels dat wij overhouwen hew-
we, krije wij môrn. Fries: bekfol.

'bekhamer, s.  de,  ‐s.  Klauwhamer.  Fries: 
bekhammer. Zie ook: klauhamer.

'bekhend, s.  de  [bεkhεnt]  ‐s.  Backhand. 
Fries: backhand.

be'kyk, s.  't  [bəkik].  Bekijk.  ♢  De  wilde 
beesten hewwe altyd 'n soad ‒, de wilde 
beesten hebben veel bekijks. Fries: bekyk.

be'kike, v.,  bekeek;  bekeken.  Bekijken. 
Fries: bekykje.

be'kind, adj. [bəkɪnt] ‐er; ‐st. Bekend. Fries: 
bekend.

be'kindens, s.  de;  be'kindhyd.  Bekend-
heid. Fries: bekendens.

bekindhyd → bekindens.
be'kinne, v.,  bekinde;  bekind.  Bekennen. 

Fries: bekenne.
be'kintenis, s. de, ‐sen. Bekentenis. Fries: 

bekentenis.
be'kiste, v.,  bekistte;  bekist.  Bekisten. 

Fries: bekistje.
be'kisting, s.  de,  ‐s.  Bekisting  (onderdeel 

van waterkering). Fries: bekisting.
'bekke, v.,  bekte;  bekt.  Bekken,  smaken 

(meest  met  ontkenning).  ♢  't  bekt  him 
niet, het smaakt hem niet. Fries: bekje.

'bekken, s. 't [bεkən] ‐s; ‐tsy. Bekken. Fries: 
bekken.

'bekkenslag, s.  de,  ‐en;  ‐slachy.  Bekken-
slag. Fries: bekkenslach.

be'klag, s. 't [bəklɑx]. Beklag. ♢ In ‒ weze, 
beklaagd worden; hij mâg graag wat in ‒ 
weze. Fries: beklach.

be'klage, v.,  beklaagde;  beklaagd.  Bekla-
gen. Fries: bekleie.
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be'klaine, v.,  beklainde;  beklaind.  1 Afne-
men,  kleiner  worden.  2 Tegenvallen  (in 
grootte, in hoeveelheid). ♢ Ik meende, dat 
wij  gâns  eerappels  in  'e  kelder  hadden,  
maar 't beklaint mij raar!

be'klamme, v.  [bəklɑmə]  beklamde;  be-
klamd. Omklemmen. ♢ Ik kin de paal niet  
‒, met de gespannen hand niet omvatten. 
Fries: beklamje.

be'klauwe, v., beklaude; beklaud. 1 Bekrab-
ben.  ♢  Wat  beklaust  der  aigenlik?, wat 
doe je daar eigenlijk, wat voer je daar uit? 
2 Beduimelen. Fries: beklauwe.

be'klede, v.,  bekleedde;  bekleed.  1 Bekle-
den. 2 Afleggen (van een dode). Fries: be-
klaaie.

be'kleder, s. de [bəkle:dər] ‐s. Aflegger, ie-
mand die een dode aflegt. Fries:  beklaai-
er.

be'kleding, s. de, ‐s. Bekleding. Fries:  be-
klaaiing.

be'kletse, v., bekletste; bekletst. Bekletsen, 
kwaadspreken van. Fries: bekletse.

be'kleume, v.  [bəklö.ü̯mə]  bekleumde;  be-
kleumd.  Verkleumd  raken  en  daardoor 
kouvatten.  ♢  Hij  het  him  raar  ‒  laten. 
Fries: beklomje.

be'kleuming, s.  de.  Hevige  kouvatting. 
Fries: beklomming.

be'klieme, v., bekliemde; bekliemd. Besme-
ren,  bevuilen,  besmeuren.  Fries:  beklie-
me.

be'klimme, v.,  beklom;  beklommen.  Be-
klemmen. Fries: beklimme.

be'klimme, v., beklom; beklommen. Beklim-
men. Fries: beklimme.

be'klimming, s.  de,  ‐s.  Beklemming,  be-
nauwdheid, benauwing. ♢ 'n ‒ in 't liif, in  
't borst. Fries: beklemming.

be'klimming, s. de, ‐s. Beklimming. Fries: 
beklimming.

'bekling, s.  de  [bεklɪŋ]  ‐en.  Rugleuning. 
Fries: bekling.

'beklings, adv. Ruggelings, achterstevoren. 
♢ ‒ op 'e stoel sitte. Fries: beklings.

be'klinke, v., beklonk; beklonken. 1 Beklin-
ken. 2 Vermageren. ♢ Nadat men de gryp 
had het, is men faak wat beklonken. Fries: 
beklinke.

be'kloppe, v.,  beklopte;  beklopt.  1 Beklop-
pen.  2 Klutsend dooreenroeren. ♢  'n Aai 
in 't beslag ‒. Fries: beklopje.

be'knabbele, v.,  beknabbelde;  beknabbeld. 
Beknabbelen. Fries: beknabbelje.

be'knage, v., beknaagde; beknaagd. Bekna-
gen.

be'knipe, v.,  bekneep;  beknepen.  Beknij-

pen. ♢ Ergens tussen beknepen rake, be-
kneld. Fries: beknipe.

be'knippe, v.,  beknipte;  beknipt.  Beknip-
pen. Fries: beknippe.

be'knoffele, v. [bəknofələ] beknoffelde;  be-
knoffeld. Met inspanning of met gebrekki-
ge middelen tot stand brengen, bewerken. 
Fries: beknoffelje.

be'knope, v., beknoopte; beknoopt. Door te 
knopen ergens  in  bevestigen.  ♢  'n  Dub-
beltsy in 'n búsdoek ‒. Fries: beknoopje.

be'knopedraaie, v.,  beknopedraaide;  be-
knopedraaid.  De  waarheid  verdoezelen. 
Fries: beknopedraaie.

be'koegele, v.,  bekoegelde;  bekoegeld. Be-
kogelen. Fries: bekûgelje.

be'koele, v.,  bekoelde;  bekoeld.  Bekoelen. 
Fries: bekuolje.

'bekôf, adj. Bekaf, doodop. Fries: bekôf.
be'komme, v.,  bekwam;  bekommen.  1 Be-

komen  (zulke  gevolgen  hebben  voor  ie-
mand als de bepaling aanduidt; zich her-
stellen).  2 Bedaren (van het weer). Fries: 
bekomme.

be'kommere, v., bekommerde; bekommerd. 
Bekommeren. Fries: bekommerje.

be'komsem, adj.  Wat  goed  bekomt  (van 
spijs).  ♢  Boerekoal  is  faak  niet  soa  ‒. 
Fries: bekomsum.

be'komst, s. de. Bekomst. ♢ Ik hè myn ‒!, 
ik heb er mijn bekomst van, ik heb er ge-
noeg van. Fries: bekomst.

be'konkele, v. [bəkoŋkələ]  bekonkelde;  be-
konkeld. Bekonkelen. Fries: bekonkelje.

be'koorlik, adj. & adv. [bəko.ərlək] ‐er; ‐st. 
Bekoorlijk. Fries: bekoarlik.

be'koorlikens, s.  de;  be'koorlikhyd.  Be-
koorlijkheid. Fries: bekoarlikens.

bekoorlikhyd → bekoorlikens.
be'kope, v.,  bekocht;  bekocht.  Bekopen. 

Fries: bekeapje.
be'kore, v.  [bəko.ərə]  bekoorde;  bekoord. 

Bekoren. Fries: bekoare.
be'koring, s. de, ‐s. Bekoring. Fries: bekoa-

ring.
be'korte, v.,  bekortte;  bekort.  Bekorten. 

Fries: bekoartsje.
be'korting, s. de, ‐s.  Bekorting. Fries:  be-

koarting.
be'kostige, v.  [bəkɔstəɣə]  bekostigde;  be-

kostigd. Bekostigen. Fries: bekostigje.
be'krachtige, v.,  bekrachtigde;  bekrach-

tigd. Bekrachtigen. Fries: bekrêftigje.
be'krachtiging, s.  de,  ‐s.  Bekrachtiging. 

Fries: bekrêftiging.
be'krasse, v., bekraste; bekrast. Bekrassen. 

Fries: bekrasse.
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be'kreune  (je), v.  [bəkrö.ü̯nə]  bekreune; 
bekreund. Zich bekreunen. Fries:  bekreu-
ne.

be'krimpe, v.,  bekromp;  bekrompen.  Door 
krimpen korter worden. Fries: bekrimpe.

bekriti'sere, v. [bəkritisɪ.ərə] bekritiseerde; 
bekritiseerd.  Bekritiseren.  Fries:  bekriti-
searje.

be'kroane, v., bekroande; bekroand. Bekro-
nen. Fries: bekroanje.

be'kroaning, s.  de,  ‐s.  Bekroning.  Fries: 
bekroaning.

be'krompen, adj. & adv. [bəkrompən] ‐er; 
‐st. Bekrompen. Fries: bekrompen.

be'krompenens, s.  de;  be'krompenhyd. 
Bekrompenheid. Fries: bekrompenens.

bekrompenhyd → bekrompenens.
be'krúppe, v.,  bekroop;  bekropen.  Bekrui-

pen. ♢  't Bekrúpt mij wel 's wat, het be-
nauwt mij wel eens wat. Fries: bekrûpe.

'bekse, v. [bεksə]  bekste;  bekst. Rad, druk 
en veel praten. ♢  Hij bekst wat ôf, soa'n 
dâg! Fries: bekje.

'bekstik, s.  't,  ‐ken.  Kijfachtige  vrouw. 
Fries: bekstik.

bek‐'up, s.  de  [bεköp]  ‐s.  Backup.  Fries: 
back‐up.

be'kúppe, v.  [bəküpə]  bekúpte;  bekúpt.  1 
Bekuipen.  2 Geheimhouden,  verzwijgen. 
Fries: bekûpje.

be'kwaam, adj. & adv. [bəkwa:m] ‐kwamer; 
‐st. Bekwaam. Fries: bekwaam.

bekwaamhyd → bekwamens.
be'kwamens, s. de; be'kwaamhyd, ‐heden. 

Bekwaamheid. Fries: bekwaamheid.
be'kwietse, v.  [bəkwiətsə]  bekwietste;  be-

kwietst.  Met tabakssap bespuwen. Fries: 
bekwitse.

bel, s.  de  [bεl]  ‐len.  1 Bel;  minder  soort 
vlees; vod, flard. ♢ Fellen en ‒len, vodden 
en  flarden;  't  binne  allegaar  fellen  en 
‒len, gez. van de minste soort vlees;  met 
'e fellen  en ‒len sitte, met de narigheid 
achterblijven. 2 Bel, schel. Fries: bel.

bel, s.  de  [bεl]  ‐len.  Grote  hoeveelheid 
(vloeistof, ook wel voor zaken en dieren). 
♢ 'n ‒ hokkelingen; 'n ‒ appels, een grote 
hoeveelheid appels. Fries: bel.

be'lachlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Belachelijk.
be'lade, v.,  belaadde;  beladen.  Beladen. 

Fries: belade.
be'lage, v. [bəla:ɣə] belaagde; belaagd. Be-

lagen. Fries: beleagje.
be'laid, s. 't [bəlɑit̯]. Beleid. Fries: belied.
belande → belânde.
be'lânde, v.,  belândde;  belând;  be'lande, 

belandde;  beland. Belanden. Fries:  belân-

je.
be'lang, s. 't [bəlɑŋ] ‐en. Belang. ♢ Niet fan 

‒, niet  van  belang,  niet  belangrijk,  ook: 
niet  veel,  weinig;  regent  't?  Niet  fan  ‒, 
een klein beetje;  't is 'n ding fan ‒ avens 
'n eandsy te koieren, 't is heel goed. Fries: 
belang.

be'langeloas, adj.  &  adv.  Belangeloos. 
Fries: belangeleas.

be'langryk, adj. & adv., ‐riker; ‐st. Belang-
rijk. Fries: belangryk.

be'langrikens, s.  de;  be'langrykhyd.  Be-
langrijkheid. Fries: belangrikens.

belangrykhyd → belangrikens.
be'langstelle, v.,  stelde  belang;  belang-

steld. Belangstellen. Fries: belangstelle.
belang'stellende, s.  de,  ‐n.  Belangstellen-

de. Fries: belangstellende.
be'langstelling, s.  de.  Belangstelling. 

Fries: belangstelling.
be'lappe, v.,  belapte;  belapt.  Verstellen. 

Fries: belapje.
be'lastber, adj., ‐der; ‐st. Belastbaar. ♢ 't ‒ 

inkommen. Fries: belêstber.
be'laste, v. [bəlɑstə] belastte; belast. Belas-

ten. Fries: belêste.
be'lastere, v.,  belasterde;  belasterd. Belas-

teren. Fries: belasterje.
be'lasting, s.  de  [bəlɑstɪŋ]  ‐s.  Belasting. 

Fries: belesting.
be'lastingdienst, s.  de,  ‐en.  Belasting-

dienst. Fries: belestingtsjinst.
be'lazere, v.  [bəla:zərə]  belazerde;  bela-

zerd. Belazeren. ♢ Een ‒. Fries: belazerje.
belê → belêge.
be'ledige, v.  [bəle:dəɣə]  beledigde;  bele-

digd. Beledigen. Fries: beledigje.
be'lediging, s. de, ‐s. Belediging. Fries: be-

lediging.
beleg → belêg.
be'lêg, s. 't [bəlε:x];  be'leg, [bəlεx]. Beleg. 

Fries: belis.
be'lêge, v.;  be'lê, belaai;  belaid. Beleggen. 

♢ Hij belait syn geld in lând. Fries: beliz-
ze.

be'legen, adj.  [bəle:ɣən] ‐er;  ‐st.  Belegen. 
♢ ‒e kees, belegen kaas. Fries: belegere.

be'legere, v.,  belegerde;  belegerd. Belege-
ren. Fries: belegerje.

be'lêging, s. de, ‐s. Belegging. Fries: beliz-
zing.

be'lekskooie, v., belekskooide; belekskooid. 
Bevitten. Fries: belekskoaie.

be'lere, v.,  beleerde;  beleerd.  Beleren. 
Fries: beleare.

be'let, s. 't [bəlεt]. Belet. ♢ ‒ hewwe. Fries: 
belet.
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be'lette, v.,  belette;  belet.  Beletten.  Fries: 
belette.

be'leve, v.,  beleefde;  beleefd.  Beleven. 
Fries: belibje.

be'levenis, s. de, ‐sen. Belevenis. Fries: be-
libbenis.

be'lezen, adj.,  ‐er.  Belezen.  ♢  'n  ‒  man. 
Fries: belêzen.

be'lezenhyd, s. de. Belezenheid. Fries:  be-
lêzenheid.

belg, s. de [bεlx] ‐en. Belg, (paard van het 
Belgische ras). Fries: belch.

Belg, s.  de  [bεlx]  ‐en.  Belg,  bewoner  van 
België. Fries: Belch.

'belgeraid, s. 't, ‐en. 1 Paardentuig met bel-
len (voor arrenslee).  2 Onnodige opschik, 
charivari's (kleine sieraden aan bijv. horlo-
geketting),  aanduiding  voor  elk  merk-
waardig hangend voorwerp. Fries:  belge-
reid.

'Belgys, adj. [bεlɣis]. Belgisch. ♢ 'n Belgise 
brander, een soort petroleumlamp of ‐ka-
chel. Fries: Belgysk.

'belhamel, s.  de [bεlha:məl]  ‐s.  Belhamel. 
Fries: belhammer.

be'lichte, v.,  belichtte;  belicht.  Belichten. 
Fries: beljochtsje.

be'lichting, s.  de.  Belichting.  Fries:  be-
ljochting.

be'lidenis, s. de [bəlidənɪs] ‐sen. Belijdenis. 
Fries: belidenis.

be'lige, v., beloog; belogen. Beliegen. Fries: 
belige.

be'liis, s.  't  [bəli:s].  In:  ‒  geve, opgeven, 
krimp geven. Fries: belies.

be'lije, v. [bəlεiə̯] beleed; beleden. Belijden. 
Fries: belide.

be'lije, v.  [bəlεiə̯]  belijdde;  belijd.  Ontgel-
den, de dupe worden. ♢ Doe't Krelis sóá'n 
mooie maid sien had, most syn frou 't de 
avens ‒! Fries: belije.

be'limmere, v. [bəlɪmərə]  belimmerde;  be-
limmerd. Belemmeren. Fries: belemmerje.

be'limmering, s.  de,  ‐s.  Belemmering. 
Fries: belemmering.

be'liven, adv. [bəlivən]. Vooral. ♢  Beert is 
in 't  werk ‒ niet minder as Dirk, wel zo 
goed. Fries: beliven.

'Belkum, eigennaam [bεlkəm]. Berlikum. ♢ 
Soa lang, wiid as ‒. Fries: Berltsum.

'Belkumer, adj. & s. de, ‐s. Berlikumer. ♢ ‒ 
hondsys, bijnaam  voor  de  inwoners  van 
Berlikum. Fries: Berltsumer.

'belle, v.  [bεlə]  belde;  beld.  Bellen.  Fries: 
belje.

belle'fleur, s. de [bεləflö.ər] ‐en. Bellefleur. 
Fries: bellefleur.

bel'lon, s. de [bəlon] ‐nen, ‐s; ‐tsy; bal'lon, 
[bəlon] ‐s, ‐en; ‐tsy. Ballon. Fries: ballon.

be'loane, v.,  beloande;  beloand.  Belonen. 
Fries: beleanje.

be'loaning, s.  de,  ‐s.  Beloning.  Fries:  be-
leanning.

be'loere, v.,  beloerde;  beloerd.  Beloeren. 
Fries: beloere.

be'lofte, s. de [bəlɔftə] ‐n, ‐s. Belofte. ♢ ‒ 
maakt skuld. Fries: belofte.

be'loie, v.,  beloide;  beloid.  Belui(d)en. 
Fries: beliede.

be'loop, s. 't. Beloop. Fries: beloop.
be'lope, v.,  beliep;  belopen.  1 Belopen. ♢ 

Hij is niet te ‒n, bij het (hard)lopen niet in 
te halen. 2 Door lopen beter worden (van 
een pad). ♢ 't Pâd is mooi arig ‒n.

be'love, v. [bəlo:və] beloofde; beloofd. Belo-
ven. Fries: belove.

belseslee → belslee.
'belslee, s. de; 'belseslee, ‐ën; ‐tsy. Arren-

slee. Fries: belslide.
'belsleejage, v.,  belsleejoeg;  belsleejoegen. 

Sleeën, een wedstrijd houden met arren-
sleeën op het ijs. Fries: belslydjeie.

'beltsyblom, s. de, ‐men; ‐tsy, ‐py. Fuchsia. 
Fries: beltsjeblom.

be'lust, adj. [bəlöst] ‐er. Belust. ♢ ‒  weze 
op, belust zijn op. Fries: belust.

be'lústere, v., belústerde; belústerd. Beluis-
teren. Fries: belústerje.

be'maaie, v.,  bemaaide;  bemaaid.  Door 
maaien opknappen. Fries: bemeane.

be'machtige, v. [bəmɑxtəɣə]  bemachtigde; 
bemachtigd. Bemachtigen. Fries: bemach-
tigje.

be'male, v.,  bemaalde;  bemaald.  Bemalen, 
water malen uit.  ♢  'n Polder elektrys ‒. 
Fries: bemealle.

be'male, v., bemaalde; bemaald. Zich druk-
te en last op de hals halen. ♢ Wat bemaalt 
die fint ok, om op syn leeftyd nag 's weer  
te trouwen! Fries: bemale.

be'maling, s.  de,  ‐s.  Bemaling.  Fries:  be-
mealling.

be'manne, v. [bəmɑnə]  bemande;  bemand. 
Bemannen. Fries: bemanje.

be'manning, s.  de,  ‐s.  Bemanning.  Fries: 
bemanning.

be'mantele, v.,  bemantelde;  bemanteld.  1 
Bemantelen.  2 Met  bomen  omplanten. 
Fries: bemantelje.

be'manteling, s.  de  [bəmɑntəlɪŋ].  1 Be-
manteling.  2 Omplanting  van  bomen. 
Fries: bemanteling.

be'mete, v.,  bemeette,  bemat;  bemeten. 
Meten.  ♢  Die  floerbedekking  waar  wat  
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krap  ‒n, d'r is aigenlik temin. Fries:  be-
mjitte.

be'metsele, v.,  bemetselde;  bemetseld. Be-
metselen. Fries: bemitselje.

be'middeld, adj., ‐er. Bemiddeld. Fries: be-
middele.

be'middele, v., bemiddelde; bemiddeld. Be-
middelen. Fries: bemiddelje.

be'mind, adj. [bəmɪnt] ‐er; ‐st. Bemind. ♢ ‒ 
weze. Fries: bemind.

be'minge, v., bemong; bemongen. Dooreen-
mengen. Fries: beminge.

be'misse, v.,  bemiste;  bemist. Bemesten. ♢ 
't Lând mot bemist worre.

be'missing, s. de. Bemesting.
be'moedige, v. [bəmu.ədəɣə]  bemoedigde; 

bemoedigd.  Bemoedigen.  Fries:  bemoe-
digje.

be'moediging, s.  de,  ‐s,  ‐inky.  Bemoedi-
ging. Fries: bemoediging.

be'moeie  (je), v.  [bəmuiə̯]  bemoeide;  be-
moeid.  Zich  bemoeien.  ♢  Je  ‒ met, zich 
bemoeien  met;  bemoei  dij  d'r  niet  met. 
Fries: bemuoie.

be'moeienis, s. de, ‐sen. Bemoeienis. Fries: 
bemuoienis.

be'moeiïng, s.  de.  Bemoeiing.  Fries:  be-
muoiïng.

be'moeisucht, s.  de.  Bemoeizucht.  Fries: 
bemuoisucht.

be'moeisuchtig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Bemoeiziek. 
Fries: bemuoisuchtich.

be'môle, v.  [bəmɔ:lə]  bemôlde;  bemôld. 
Wegmoffelen,  heimelijk  doen verdwijnen. 
♢ Wat bemôlst der? Fries: bemoffelje.

be'na, adv.  [bəna:].  1 Bijna,  haast.  ♢  't  
Geldt ‒ 20 euro, het kost bijna 20 euro. 2 
Nabij,  dichtbij.  ♢  Een ‒ komme, iemand 
naderen, te pakken krijgen; wat ‒ komme, 
iets bemachtigen;  kom mij 's ‒!, raak mij 
eens  aan!;  dut  kinne wij  niet  ‒  komme, 
dat is te moeilik foor ôns, dit kunnen wij 
niet begrijpen, dat is te moeilijk voor ons. 
Fries: benei.

be'naaie, v.,  benaaide;  benaaid.  1 Benaai-
en. 2 Borduren. Fries: benaaie.

benaasten'bij, adv.  Ten  naaste  bij,  onge-
veer. Fries: beneistenby.

be'nachte, v. [bənɑxtə] benachtte; benacht. 
Door de nacht, het donker overvallen wor-
den. ♢  Kom, ik mot na huus: ik mot mij  
hier niet ‒ late! Fries: benachtsje.

be'nachter, adv.  [bənɑxtər].  Achteraan.  ♢ 
't  Slimste ‒, het ergste komt nog. Fries: 
benefter.

be'nadele, v.,  benadeelde;  benadeeld.  Be-
nadelen. Fries: beneidielje.

be'nadeling, s.  de,  ‐s.  Benadeling.  Fries: 
beneidieling.

be'nadere, v. [bəna:dərə] benaderde; bena-
derd. Benaderen, beslag leggen op. Fries: 
benaderje.

be'nadering, s.  de.  In:  Bij  gyn  ‒, in  de 
verste verte niet. ♢ Ik weet 't bij gyn ‒.

be'naming, s. de [bəna:mɪŋ] ‐s. Benaming. 
Fries: beneaming.

be'naud, adj. & adv. [bənɔ.u̯t] ‐er; ‐st. 1 Be-
nauwd, bang, angstig. ♢ Soa ‒ as 'n knyn. 
2 Erg, bar. ♢ 't Is ‒, hoe'n pinenthood at 
ik hè; 't is 'n ‒e boel, saak, een benarde 
toestand;  'n  ‒  (klain)  bitsy, heel  weinig. 
Fries: benaud.

be'naudens, s. de; be'naudhyd. Benauwd-
heid. ♢ In 'e ‒ sitte, in angst zitten. Fries: 
benaudens.

benaudhyd → benaudens.
be'nauwe, v.,  benaude;  benaud. Benauwen 

(benauwd maken; angstig maken).  Fries: 
benauje.

'benen, adj.  [be:nən].  Benen,  van  been. 
Fries: biennen.

be'nepen, adj.  &  adv.  [bəne:pən]  ‐er;  ‐st. 
Benepen, bekrompen. Fries: benepen.

be'nepenens, s.  de;  be'nepenhyd.  Bene-
penheid. Fries: benepenens.

benepenhyd → benepenens.
be'nifele, v.,  benifelde;  benifeld.  Knutse-

lend bewerken, verrichten. Fries:  benifel-
je.

be'nijd, adj. & adv. [bənεit̯] ‐er. Benieuwd. 
♢ Ik bin ‒, hoe't 't ôflope sil! Fries: benijd.

be'nije, v.  [bənεiə̯]  benijde;  benijd.  1 Be-
nieuwen.  2 Verwonderen,  verbazen,  be-
vreemden. ♢  't Benijde mij ok al wat, ik 
verwonderde  mij  er  ook  wel  wat  over. 
Fries: benije.

be'nimme, v.,  benam;  benommen.  Bene-
men. Fries: benimme.

be'noeme, v.,  benoemde;  benoemd. Benoe-
men. Fries: beneame.

be'noeming, s.  de,  ‐s.  Benoeming.  Fries: 
beneaming.

be'noorden, prep. Benoorden, ten noorden 
van. Fries: benoarden.

be'nul, s. 't [bənöl]. Benul, besef. Fries: be-
nul.

be'nutte, v. [bənötə] benutte; benut. Benut-
ten. Fries: benutsje.

be'oasten, prep. Beoosten, ten oosten van. 
Fries: beëasten.

be'oefene, v., beoefende; beoefend. Beoefe-
nen. Fries: beoefenje.

be'oefening, s.  de.  Beoefening.  Fries:  be-
oefening.
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be'oge, v. [bəo:ɣə] beoogde;  beoogd.  1 Be-
ogen. 2 Ontwaren. Fries: beëagje.

be'oordele, v.,  beoordeelde;  beoordeeld. 
Beoordelen. Fries: beoardielje.

be'oordeling, s. de, ‐s. Beoordeling. Fries: 
beoardieling.

be'oorlogge, v., beoorlogde; beoorlogd. Be-
oorlogen. Fries: beoarlogje.

be'ordere, v.,  beorderde;  beorderd.  Orde-
nen, regelen. Fries: beoarderje.

bep, s.  de  [bεp]  ‐pen;  ‐py.  Grootmoeder, 
oma. ♢ Ons ‒, onze, mijn grootmoeder; 'n 
oud ‒py, een oudachtig meisje. Fries: bep-
pe.

‐bep, s.  de.  Grootmoeder  …,  oma  …  ♢ 
Maartsy‐bep, Klasy‐bep. Fries: beppe.

be'paald, adj. & adv. [bəpa:lt] ‐er; ‐st. Be-
paald. ♢ Hij is ‒ niet goed, want âns had‐y  
hier al  lang weest, beslist,  stellig.  Fries: 
bepaald.

be'pale, v. [bəpa:lə] bepaalde;  bepaald. Be-
palen. Fries: bepale.

be'paling, s. de, ‐s. Bepaling. Fries:  bepa-
ling.

be'pânsere, v.  [bəpɑ.ⁿsərə]  bepânserde; 
bepânserd. Bepantseren. Fries:  bepânser-
je.

be'perke, v., beperkte; beperkt. Beperken.
be'perkt, adj., ‐er; ‐st. Beperkt. ♢  't Sicht 

waar ‒.
be'plaistere, v.,  beplaisterde;  beplaisterd. 

Bepleisteren. Fries: bepleisterje.
be'plaistering, s.  de,  ‐s.  Bepleistering. 

Fries: bepleistering.
be'plaite, v.,  beplaitte;  beplait.  Bepleiten. 

Fries: bepleitsje.
be'plakke, v., beplakte; beplakt. Beplakken. 

Fries: beplakke.
be'plante, v.,  beplantte;  beplant.  Beplan-

ten. Fries: beplantsje.
be'planting, s. de, ‐s. Beplanting. Fries: be-

planting.
be'ploege, v., beploegde; beploegd. Beploe-

gen. Fries: beploegje.
be'plokke, v.,  beplokte;  beplokt. Afharken. 

Fries: beploaitsje.
be'pluze, v.,  beploas;  beploazen. Oppeuze-

len. ♢  Dat is weer beploazen, gez.  wan-
neer men klaar is met het eten. Fries: be-
plúzje.

be'prate, v.,  bepraatte;  bepraat.  1 Bepra-
ten.  2 Goedpraten,  verontschuldigen. 
Fries: beprate.

be'preke, v., bepreekte; bepreekt. 1 Ergens 
predikant  zijn.  ♢  De  domeny  fan  Frou-
buurt  bepreekt  Ouwe‐Syl  ok, neemt  ook 
de predikdienst op Oude‐Bildtzijl waar.  2 

Bepreken, zo preken dat het voor ieder (in 
de kerk) verstaanbaar is. ♢ 'n Kerk niet ‒ 
kinne, zich in een kerk moeilijk voor ieder-
een  verstaanbaar  kunnen  maken.  Fries: 
bepreekje.

be'prottele, v.,  beprottelde;  beprotteld.  1 
Beknorren.  2 Voortdurend mummelen. ♢ 
Wat beprottelst  der  hyltyd!, wat  pruttel, 
mopper je daar steeds! Fries: beprottelje.

'bepsêger, s. de -[sε:ɣər] ‐s; ‐tsy. Kleinkind 
van een vrouw. Fries: beppesizzer.

be'púnne, v.  [bəpünə]  bepúnde;  bepúnd. 
Met puin verharden. Fries: bepúnje.

be'raad, s. 't [bəra:t]. Beraad. ♢ Ik sil 't op 
myn ‒ houwe, ik zal het in beraad houden; 
in ‒ staan, in beraad staan, nog geen be-
slissing genomen hebben;  sonder ‒, zon-
der aarzelen, onmiddellijk. Fries: beried.

be'rade  (je), v.,  beraadde;  beraden.  Zich 
beraden.  ♢  Ik  sil  mij  d'r  over,  d'r  op ‒. 
Fries: beriede.

be'raden, adj. & adv., ‐er. 1 Besluitvaardig. 
2 In: ‒ weze, ad rem zijn. Fries: beret.

be'radenens, s. de;  be'radenhyd. Besluit-
vaardigheid. Fries: beretheid.

beradenhyd → beradenens.
be'raik, s. 't [bərɑik̯]. Bereik. ♢ Bútten 't ‒ 

fan, buiten het bereik van. Fries: berik.
be'raikber, adj., ‐der; ‐st. Bereikbaar. Fries: 

berikber.
be'raike, v.,  beraikte;  beraikt.  Bereiken. 

Fries: berikke.
be'raisd, adj., ‐er. Bereisd. ♢ Die koopman 

is och soa ‒. Fries: bereizge.
be'raize, v.,  braisde;  beraisd.  Bereizen 

(doorreizen;  reizende bereiken).  ♢  Môrn 
hoop ik Sneek te ‒n, morgen hoop ik in 
Sneek aan te komen. Fries: bereizgje.

be'rape, v. [bəra:pə] beraapte; beraapt. Be-
rapen, (ruw) bepleisteren. Fries: berape.

'bere, v.  [bɪ.ərə]  beerde [bɪ.ədə];  beerd 
[bɪ.ət].  1 Veel misbaar, lawaai, ophef ma-
ken.  ♢  't  Beert  as  skeurde klokken, het 
klinkt lelijk, ook: het staat er slecht voor, 
dat is slecht nieuws. 2 Voorwenden, doen 
alsof. Fries: beare.

be'rechte, v.,  berechtte;  berecht.  Berech-
ten. Fries: berjochtsje.

be'rechting, s.  de,  ‐s.  Berechting.  Fries: 
berjochting.

be'rêde, v.  [bərε:də]  berêdde;  berêden.  1 
Beredderen. ♢ 't Eten is weer ‒n, het eten 
is gedaan, wij hebben het eten op. 2 Toe-
takelen. ♢  De hônd het 'e kat raar ‒n. 3 
Zwanger  maken.  ♢  Die man berêdt alle 
nachten syn wiif, oefent iedere nacht de 
coïtus uit. Fries: berêde.
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beredenere → beriddenere.
be'rêder, s.  de,  ‐s.  Zaakwaarnemer. Fries: 

berêder.
be'regene, v.,  beregende;  beregend.  Bere-

genen. Fries: bereine.
be'rekend, adj.,  ‐er;  ‐st.  Berekend.  Fries: 

berekkene.
be'rekene, v.,  berekende;  berekend.  Bere-

kenen. Fries: berekkenje.
be'rekening, s.  de, ‐s,  ‐en. Berekening. ♢ 

Myn ‒ klopte gehelendal. Fries:  berekke-
ning.

'beremuts, s. de, ‐en; ‐y. Beremuts. Fries: 
bearemûtse.

'berenburg, s. de [be:rənbörx]. Berenburg. 
♢ 'n Berenburchy, een glaasje berenburg. 
Fries: bearenburch.

berg, s. de [bεrx] ‐en;  berchy.  1 Berg (ver-
heffing van het aardoppervlak; hooiberg). 
2 Grote hoeveelheid. ♢ 'n ‒ mînsen. Fries: 
berch.

'bergachtig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Bergachtig. 
Fries: bercheftich.

'bergain, s. de, ‐en; ‐tsy.  Bergeend. Fries: 
berchein.

'berge, v.,  burg [börx]  burgen.  Bergen. 
Fries: bergje.

'berger, s. de, ‐s. Berger. Fries: berger.
'berghout, s.  't.  Berghout  (zware gording 

langs zijkant van schip). Fries: berchhout.
'bergig, adj.  [bεrɣəx]  ‐er;  ‐st.  Bergachtig. 

Fries: bergich.
'berging, s.  de,  ‐s.  Berging.  ♢  In  't  nije 

huus  hewwe  wij  gâns  meer  ‒  kregen, 
bergruimte. Fries: berging.

ber'goens*, adj.  [bərɡu:ⁿs].  Razend,  erg 
kwaad. Fries: bargoensk.

'bergplak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Bergplaats. Fries: 
berchplak.

'bergrúmte, s.  de,  ‐s.  Bergruimte.  Fries: 
berchromte.

be'richt, s. 't [bərɪxt] ‐en;  berichy. Bericht. 
♢ ‒ doen, bericht geven. Fries: berjocht.

be'richte, v.,  berichtte;  bericht. Berichten. 
Fries: berjochtsje.

beridde'nere, v.,  beriddeneerde;  berid-
deneerd; berede'nere, beredeneerde; be-
redeneerd.  Beredeneren.  Fries:  berede-
nearje.

be'rijber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Berijdbaar.  ♢  De 
dyk is weer ‒. Fries: berydber.

be'rijberens, s.  de;  be'rijberhyd.  Berijd-
baarheid. Fries: berydberens.

berijberhyd → berijberens.
be'rije, v.,  bereed;  bereden.  1 Berijden.  2 

Africhten, dresseren (van een paard). ♢ 'n 
Peerd ‒. 3 Door rijden beter maken. ♢ De 

dyk, 't iis mot eerst wat bereden worre; 'n 
auto ‒. 4 Rijdend inhalen (bij het schaat-
sen). ♢ Hij is niet te ‒n. Fries: beride.

be'rime, v. [bərimə]  berymde;  berymd. Be-
rijmen, met rijm of rijp bedekken. Fries: 
berymje.

be'rime, v. [bərimə]  berymde;  berymd. Be-
rijmen, op rijm zetten. Fries: berime.

be'riming, s. de, ‐s. Berijming. Fries:  beri-
ming.

berk, s. de [bεrk] ‐en; ‐y. Berk. Fries: bjirk.
berm, s. de [bεrm] ‐s. Berm. Fries: berm.
be'ro, s. 't [bəro:] ‐'s; ‐otsy. Bureau. Fries: 

buro.
be'roemd, adj., ‐er; ‐st. Beroemd.
be'roeme (je), v., beroemde; beroemd. Zich 

beroemen. Fries: beromje.
be'roepe, v.,  beroop;  beropen.  Beroepen. 

Fries: beroppe.
be'roerd, adj. & adv. [bəru.ət] ‐er; ‐st. Be-

roerd. Fries: beroerd.
be'roerdeling, s.  de,  ‐en.  Beroerling,  be-

roerde kerel. Fries: beroerdeling.
be'roerdens, s. de. Beroerdheid. Fries:  be-

roerdens.
be'roere, v.,  beroerde;  beroerd.  Door roe-

ren (in iets) mengen. Fries: beriere.
be'roering, s. de, ‐s. Beroering. Fries:  be-

roering.
be'roerte, s.  de  [bəru.ətə]  ‐s.  Beroerte. 

Fries: beroerte.
be'roile, v., beroilde; beroild. In ongunstige 

zin bezig zijn met ruilen.
be'roke, v.,  berookte;  berookt.  Beroken. 

Fries: berikje.
be'rôle, v.,  berôlde;  berôld. Rollen, rollend 

wikkelen in. ♢ Ergens in ‒. Fries: berôlje.
be'rooi, s. 't [bəro.i]̯. Begrip, oordeel. Fries: 

beroai.
be'rooid, adj.  [bəro.it̯]  ‐er;  ‐st.  Berooid. 

Fries: beroaid.
be'rooiïng, s.  de,  ‐s.  Raming,  schatting. 

Fries: beroaiïng.
be'rou, s. 't [berɔ.u̯]. Berouw. Fries: berou.
be'rouwe, v.,  beroude;  beroud.  Berouwen. 

Fries: berouwe.
be'rove, v.,  beroofd;  beroofd.  Beroven. 

Fries: berôvje.
be'roving, s. de, ‐s. Beroving. Fries:  berô-

ving.
'berry, s. de [bεri] ‐s. Berrie, draagbaar, inz. 

voor  het  vervoer  van  aarde,  mest  enz. 
Fries: berje.

be'rucht, adj.  [bəröxt]  ‐er;  ‐st.  Berucht. 
Fries: berucht.

be'rúkke, v.,  berook;  beroken.  Beruiken, 
besnuffelen. Fries: berûke.
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be'ruste, v.,  berustte;  berust.  Berusten. 
Fries: berêste.

be'rusting, s.  de.  Berusting.  Fries:  berês-
ting.

bes*, s. de [bεs] ‐sen. 1 Grootvader. 2 Over-
grootvader (deze betekenis is in de plaats 
gekomen van de oorspronkelijke  beteke-
nis van 'grootvader').

be'saild, adj. In:  'n ‒e koelte, een bezeilde 
koelte (een koelte waarmee men in de ge-
wenste richting het gunstigst kan zeilen). 
Fries: besyld.

be'sakke, v., besakte; besakt. Bezakken (in-
klinken; bedaren. Fries: besakje.

be'sauwe, v. [bəsɔ.u̯ə] besaude; besaud. In: 
Je ergens over ‒, erge spijt van iets heb-
ben. ♢ Ik besau mij d'r over, dat ik soa'n  
bedrag útgeven hew foor soa'n snertboek. 
Fries: besauwe.

be'sef, s. 't [bəsεf]. Besef. Fries: besef.
be'seffe, v., besefte; beseft. Beseffen. Fries: 

beseffe.
be'segele, v.,  besegelde;  besegeld. Bezege-

len. Fries: besegelje.
be'sere, v. [bəsɪ.ərə] beseerde; beseerd. Be-

zeren. ♢ Je ‒, zich bezeren. Fries:  besea-
re.

be'set, adj. [bəsεt]. Bezet. Fries: beset.
be'sette, v.,  besette;  beset.  1 Bezetten.  2 

Betrekken (van de lucht). ♢  De lucht be-
set. 3 Bevestigen,  vastzetten,  afhechten 
(van draad, bij het naaien).  4 Benauwen. 
♢ 't Beset mij, mijn ademhaling gaat moei-
lijk. Fries: besette.

be'setter, s. de, ‐s. Bezetter. Fries: besetter.
be'setting, s. de, ‐s. Bezetting. Fries: beset-

ting.
be'sien, v.,  besâg;  besien.  Bezien.  Fries: 

besjen.
be'singe, v.,  besong;  besongen.  Bezingen. 

♢  't  Bildt  besongen  in  syn  aigen  taal. 
Fries: besjonge.

be'sitte, v.,  besat [bəsɑt];  besitten.  Bezit-
ten. Fries: besitte.

be'sitter, s. de, ‐s. Bezitter. Fries: besitter.
be'sitting, s. de, ‐s. Bezitting. Fries:  besit-

ting.
be'sjoele, v. [bəsju.ələ] besjoelde;  besjoeld. 

Belazeren.
be'skaafd, adj.,  ‐er;  ‐st.  Beschaafd.  Fries: 

beskaafd.
be'skaid, s.  't  [bəskɑit̯].  Antwoord.  Fries: 

beskied.
be'skaiden, adj. & adv. [bəskaid̯ən] ‐er; ‐st. 

Bescheiden. ♢ Krelis is och soa'n ‒ jonge-
tsy, zonder enige aanmatiging. Fries:  be-
skieden.

be'skaidenens, s. de;  be'skaidenhyd. Be-
scheidenheid. ♢ ‒  is 'n deugd. Fries:  be-
skiedenens.

beskaidenhyd → beskaidenens.
be'skame, v.,  beskaamde;  beskaamd.  Be-

schamen. Fries: beskamje.
be'skarrele, v.,  beskarrelde;  beskarreld.  1 

Kleine  bezigheden  verrichten.  ♢  Wat 
beskarrelstou  der  in  't  donker? 2 Met 
moeite in zijn onderhoud voorzien. Fries: 
beskarrelje.

be'skaving, s.  de,  ‐s.  Beschaving.  Fries: 
beskaving.

be'skerme, v.,  beskermde;  beskermd.  Be-
schermen. Fries: beskermje.

be'skerming, s. de, ‐s. Bescherming. Fries: 
beskerming.

be'skiete, v.,  beskoat;  beskoaten.  Beschie-
ten. Fries: besjitte.

be'skikber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Beschikbaar. 
Fries: beskikber.

be'skikke, v.  [bəskɪkə]  beskikte;  beskikt. 
Beschikken. ♢  Hij beskikt over heel wat 
sinten. Fries: beskikke.

be'skikking, s.  de,  ‐s.  Beschikking. ♢  Tot 
je's  ‒  krije, tot  zijn  beschikking  krijgen. 
Fries: beskikking.

be'skildere, v., beskilderde; beskilderd. Be-
schilderen. Fries: beskilderje.

be'skine, v.,  beskeen;  beskenen.  Beschij-
nen. Fries: beskine.

be'skoaten, adj.  Beschoten,  met  hout  be-
kleed. ♢ 'n ‒ dak. Fries: besketten.

be'skouwe, v.,  beskoude;  beskoud.  Be-
schouwen. Fries: beskôgje.

be'skouwing, s. de, ‐s. Beschouwing. Fries: 
beskôging.

be'skreppe, v.,  beskrepte;  beskrept.  Hard 
werkend verkrijgen. ♢ Mînsen die't 't met 
de hannen ‒ motte. Fries: beskreppe.

be'skrive, v., beskreef; beskreven. Beschrij-
ven. Fries: beskriuwe.

be'skúl, s.  de  [bəskül]  ‐len;  ‐tsy.  Bascule, 
soort  weegtoestel,  voor het afwegen van 
veldvruchten. Fries: baskule.

be'skúl, adv.  [bəskül].  Verscholen,  verbor-
gen. ♢ De jonges binne, sitte op ‒, hebben 
zich verstopt. Fries: beskûl. Zie ook: skúl.

be'skuldige, v.,  beskuldigde;  beskuldigd. 
Beschuldigen. Fries: beskuldigje.

be'skutte, v., beskutte; beskut. Beschutten. 
Fries: beskutte.

be'skutting, s.  de,  ‐s.  Beschutting.  Fries: 
beskutting.

be'slaan, v., besloeg; besloegen. Beslaan. ♢ 
't Peerd mot besloegen worre; besloegene 
rútten, beslagen;  't is best besloegen, ge-
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lukt, geslaagd. Fries: beslaan.
beslâg → beslag.
be'slag, s. 't [bəslax]; be'slâg, [bəslɑ.x]. Be-

slag. ♢ In ‒ nimme, in beslag nemen; ‒ op 
een lêge, beslag op iemand leggen; klaine 
kines lêge súvver helendal ‒ op je. Fries: 
beslach.

be'slape, v., besliep; beslapen. Beslapen. ♢ 
't Bedsteed worde niet ‒n, er werd niet in 
geslapen. Fries: besliepe.

be'slechte, v.,  beslechtte;  beslecht.  Be-
slechten. Fries: besljochtsje.

be'slisse, v.  [bəslɪsə]  besliste;  beslist.  Be-
slissen. Fries: beslisse.

be'slissing, s. de, ‐s. Beslissing. Fries:  be-
slissing.

be'slist, adj. & adv., ‐er. Beslist. ♢ Dat is ‒ 
norig. Fries: beslist.

be'slút, s. 't [bəslüt] ‐ten. Besluit. ♢ Toe ‒ 
(fan), tot besluit (van). Fries: beslút.

be'slútte, v.,  besloat;  besloaten. Besluiten. 
Fries: beslute.

be'smere, v.,  besmeerde;  besmeerd.  Be-
smeren. Fries: besmarre.

be'smetlik, adj.  [bəsmətlək]  ‐er;  ‐st.  Be-
smettelijk. Fries: besmetlik.

be'snije, v.,  besneed;  besneden. Besnijden. 
Fries: besnije.

be'snijing, s. de. In: Een in 'e ‒ hewwe, ie-
mand  in  het  nauw  gedreven  hebben. 
Fries: besnijing.

be'snoeie, v., besnoeide; besnoeid. Besnoei-
en. Fries: besnoeie.

be'snuffele, v., besnuffelde; besnuffeld. Be-
snuffelen. Fries: besnuffelje.

besoade'miterd, adj.;  besode'miterd. Be-
sodemieterd. ♢ Bist ‒!, ben je nou besode-
mieterd! Fries: besoademiterje.

besoade'mitere, v. [bəso.ədəmitərə] besoa-
demiterde;  besoademiterd;  besode'mite-
re, [bəso:dəmitərə]  besodemiterde;  beso-
demiterd.  Besodemieteren.  Fries:  besoa-
demiterje.

besodemiterd → besoademiterd.
besodemitere → besoademitere.
be'soek, s. 't [bəsuk]. Bezoek. ♢ ‒  ontfan-

ge; 'n ‒ bringe. Fries: besyk.
be'soeke, v., besocht; besocht. Bezoeken. ♢ 

'n Freemd land, 'n sike ‒. Fries: besykje.
be'soeker, s.  de,  ‐s.  Bezoeker. Fries:  besi-

ker.
be'sonder, adj. & adv. [bəsondər] ‐der; ‐st. 

Bijzonder. ♢ Sien 's in ôns parky, want dat 
is ‒, afwijkend van het gewone; ‒  mooi, 
neskierig; in  't  ‒, in  het  bijzonder;  niet 
feul ‒s, niet veel bijzonders. Fries: bysûn-
der.

be'sonderhyd, s. de, ‐heden. Bijzonderheid. 
Fries: bysûnderheid.

be'sorge, v.,  besorgde;  besorgd. Bezorgen. 
♢  'n Pakky ‒, bestellen,  ergens afgeven. 
Fries: besoargje.

be'spare, v.,  bespaarde;  bespaard.  Bespa-
ren. Fries: besparje.

be'speule, v.,  bespeulde;  bespeuld.  Bespe-
len. Fries: bespylje.

be'speure, v.,  bespeurde;  bespeurd.  Be-
speuren. Fries: bespeure.

be'spoite, v., bespoat, bespoitte; bespoaten, 
bespoit. Bespuiten. Fries: bespuitsje.

be'spotlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Bespottelijk. 
Fries: bespotlik.

be'spotte, v.,  bespotte;  bespotten.  Bespot-
ten. Fries: bespotte.

be'springe, v.,  besprong;  besprongen.  Be-
springen. Fries: bespringe.

be'sproeie, v.,  besproeide;  besproeid.  Be-
sproeien. Fries: besproeie.

'besseldraad, s.  de  [bεsəl]  ‐draden;  ‐sy. 
Rijgdraad. Fries: besteltried.

besselgeern → besselgeren.
'besselgeren, s.  't;  'besselgeern.  Rijgga-

ren. Fries: besteljern.
best → bêst.
bêst, s. 't [bε:st];  best, [bεst]. Best. ♢ 't Is 

foor dyn aigen ‒, voor je eigen best;  foor 
('t)  ‒  op(slaan), eerste  opslager  zijn  (bij 
kaatsen). Fries: bêst.

bêst, adj. & adv. [bε:st];  best, [bεst]. Best. 
♢  De ‒e kleren, zondagse kleren;  't is ‒ 
swaarweer, het onweert hevig, vrij wat; 't  
is ‒ winter, volop;  't regent ‒, het regent 
flink;  hij het him ‒ fersind, hij heeft zich 
schromelijk vergist;  'n ‒e ophakkerij, een 
vreselijke ophakkerij, opschepperij. Fries: 
bêst. Zie ook: goed.

be'staan, s. 't. Bestaan. ♢  'n Goed ‒ hew-
we. Fries: bestean.

be'staan, v.,  beston;  bestaan(d).  Bestaan. 
Fries: bestean.

be'stand, s. 't [bəstɑnt] ‐en. Bestand. Fries: 
bestân.

be'stand, adj. [bəstɑnt]. Bestand. ♢ ‒ weze 
tun, bestand zijn tegen. Fries: bestân.

be'staroge, v.  [bəstɑro:ɣə]  bestaroogde; 
bestaroogd.  Door  te  starogen opmerken, 
gewaarworden.  ♢  Ik  kon  de  Hollumer 
feerman nag krekt om 'e noord ‒. Fries: 
bestoareagje.

'beste, v.  [bεstə]  bestte;  best.  Rijgen, met 
een  grote  steek  voorlopig  naaien.  Fries: 
beste.

be'stede, v. [bəste:də]  besteedde;  besteed. 
Besteden.  ♢  De  tiid  goed  ‒. Fries:  be-
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steegje.
be'stek, s. 't [bəstεk] ‐ken; ‐ky. Bestek. ♢ 't  

‒ (en tekening) foor 'n huus; 'n oud ‒, een 
oud persoon (wat negatief). Fries: bestek.

be'stelle, v.,  bestelde;  besteld.  Bestellen. 
Fries: bestelle.

'bêstens, s. de.  1 Deugdelijkheid, voortref-
felijkheid. 2 Bestwil, voordeel, nut. ♢ 't Is 
foor  syn  aigen  ‒, in  zijn  eigen  belang. 
Fries: bêstens.

be'stimme, v.,  bestimme; bestimd. Bestem-
men. ♢ Dat is foor hur bestimd. Fries: be-
stimme.

be'stimpele, v.,  bestimpelde;  bestimpeld. 
Bestempelen. Fries: bestimpelje.

be'stindig, adj. [bəstɪndəx] ‐er; ‐st. Besten-
dig. ♢ ‒ weer. Fries: bestindich.

be'stoppe, v.,  bestopte;  bestopt.  1 Toedek-
ken, instoppen. ♢  't Fuur ‒, onder de as 
bedekken.  2 Verbergen.  3 Door  stoppen 
gaten dicht maken (van breiwerk). Fries: 
bestopje.

be'storme, v.,  bestormde;  bestormd.  Be-
stormen. Fries: bestoarmje.

be'storve, v., besturf; besturven. Besterven. 
Fries: bestjerre.

be'straffe, v.,  bestrafte;  bestraft.  Bestraf-
fen. Fries: bestraffe.

be'straffing, s.  de,  ‐s.  Bestraffing.  Fries: 
bestraffing.

be'strale, v.,  bestraalde;  bestraald. Bestra-
len. Fries: bestrielje.

be'strate, v.,  bestraatte;  bestraat.  Bestra-
ten.

be'strating, s. de, ‐s. Bestrating.
be'stride, v.,  bestreed;  bestreden.  Bestrij-

den. Fries: bestride.
be'strike, v.,  bestrook;  bestroken.  Bestrij-

ken. Fries: bestrike.
be'studere, v.,  bestudeerde;  bestudeerd. 

Bestuderen. Fries: bestudearje.
be'sture, v., bestuurde; bestuurd. Besturen. 

Fries: bestjoere.
be'stuur, s.  't,  ‐sturen.  Bestuur.  Fries:  be-

stjoer.
be'stuurder, s.  de,  ‐s.  Bestuurder.  Fries: 

bestjoerder.
be'stuurslid, s.  't,  ‐leden.  Bestuurslid. 

Fries: bestjoerslid.
be'stuurstint, s. de, ‐en. Bestuurstent, tent 

bij sportwedstrijden waar het bestuur ze-
telt . Fries: bestjoerstinte.

be'súdden, prep. Bezuiden, ten zuiden van. 
Fries: besuden.

be'sure, v.  [bəsü.ərə]  besuurde;  besuurd. 
Bezuren. ♢  Dat motte wij ‒, de treurige 
gevolgen  ervan  ondervinden.  Fries:  be-

suorje.
be'swaar, s.  't,  beswaren.  Bezwaar.  Fries: 

beswier.
be'swaarlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Bezwaar-

lijk. Fries: beswierlik.
be'sware, v.,  beswaarde; beswaard. Bezwa-

ren. Fries: beswierje.
be'swere, v.,  besweerde; besweerd. Bezwe-

ren. Fries: beswarre.
be'swike, v., besweek [bəswe:k]; besweken. 

Bezwijken. Fries: beswike.
betaikene → betekene.
be'tale, v. [bəta:lə] betaalde; betaald. Beta-

len. Fries: betelje.
be'taler, s.  de,  ‐s.  Betaler.  ♢  'n  Minne ‒, 

persoon die traag is in het betalen van zijn 
rekeningen. Fries: beteller.

be'tegele, v.,  betegelde;  betegeld.  Betege-
len. Fries: betegelje.

be'tekene, v., betekende; betekend; be'tai-
kene*, [bətɑik̯ənə] betaikende; betaikend. 
Betekenen. ♢ Wat mot dat ‒?

be'tekenis, s. de, ‐sen. Betekenis.
'beter, adj. & adv. [be:tər]. Beter. ♢ ‒ wor-

re, beter worden, herstellen. Fries: better. 
Zie ook: goed.

be'tere, v.,  beteerde;  beteerd.  Aflopen,  op 
een  genoemde  wijze  eindigen.  ♢  Goed, 
raar ‒, goed, slecht aflopen. Fries:  betea-
re.

'betere, v.,  beterde;  beterd. Beteren, beter 
worden.  ♢  Dat gat in't  hood betert  niet  
soa hard. Fries: betterje.

'beterskap, s.  de.  Beterschap.  Fries:  bet-
terskip.

beteuteld → beteuterd.
be'teuterd, adj.  [bətö.ü̯tərt];  be'teuteld*, 

[bətö.ü̯təlt]. Beteuterd. Fries: beteutere.
bethlehim'ster, s.  de,  ‐ren.  Ster  van  Be-

thlehem (plant). Fries: betlehimstjer.
be'tichte, v.,  betichtte;  beticht.  Betichten. 

♢  Een ergens fan ‒, iemand ergens van 
betichten. Fries: betichtsje.

betiden → bijtiden.
be'tien, v.  [bəti.ən];  be'tiene, [bəti.ənə]. 

(Laten) begaan. ♢ Laat dat maar ‒. Fries: 
betsjen.

betiene → betien.
be'tiisd, adj. [bətiist]. Verstrikt. ♢  De feu-

gel riek in 't net ‒, de vogel raakte ver-
strikt in het net. Fries: betiisd.

be'timmere, v.,  betimmerde;  betimmerd. 
Betimmeren. Fries: betimmerje.

be'titele, v.,  betitelde;  betiteld.  Betitelen. 
Fries: betitelje.

be'titeling, s. de, ‐s. Betiteling. Fries: beti-
teling.
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be'tjoene, v.,  betjoende;  betjoend.  Behek-
sen, betoveren. ♢ Die skoenmaker had 'n  
maisy, dat betjoend waar. Fries: betsjoene.

be'toane, v.,  betoande;  betoand.  Betonen. 
♢ Belangstelling ‒. Fries: betoane.

be'toge, v. [bəto:ɣə] betoogde; betoogd. Be-
togen, trachten te bewijzen.

be'ton, s. 't [bəton]. Beton. Fries: beton.
be'tonbalk, s. de, ‐en; ‐y. Betonbalk. Fries: 

betonbalke.
be'tonizer, s.  't.  Betonijzer.  Fries:  beton-

izer.
be'tonne, v.  [bətonə]  betonde;  betond.  1 

Betonnen,  met  tonnen  afbakenen  (een 
vaarwater).  2 Beton  storten  enz.  Fries: 
betonje.

be'tonnen, adj. Betonnen. Fries: betonnen.
be'tonskeer, s.  de,  ‐skeren.  Betonschaar. 

Fries: betonskjirre.
be'tonwerk, s. 't. Betonwerk. Fries:  beton-

wurk.
be'toog, s. 't [bəto:x] ‐togen. Betoog. Fries: 

betooch.
be'tovere, v.,  betoverde;  betoverd. Betove-

ren. Fries: betoverje.
be'trachte, v.  [bətrɑxtə]  betrachtte;  be-

tracht. Betrachten. Fries: betrachtsje.
be'trappe, v.,  betrapte;  betrapt.  1 Betrap-

pen. 2 Op een speen van een liggende koe 
treden. Fries: betraapje.

be'treffe, v.,  betrof;  betroffen.  Betreffen. 
Fries: betreffe.

be'trekke, v.,  betrok;  betrokken.  Betrek-
ken. ♢ De lucht betrekt. Fries: betrekke.

be'trekking, s. de, ‐s. Betrekking. ♢ Fan ‒ 
ferandere, werkkring; ‒  hewwe op. Fries: 
betrekking.

be'treklik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Betrekkelijk. 
Fries: betreklik.

be'treklikens, s.  de;  be'treklikhyd.  Be-
trekkelijkheid. Fries: betreklikens.

betreklikhyd → betreklikens.
be'treure, v.,  betreurde;  betreurd.  Betreu-

ren. Fries: betreurje.
be'trokken, adj. [bətrokən] ‐er; ‐st. Betrok-

ken (van de lucht).
be'trouber, adj.  &  adv.  [bətrɔ.u̯bər]  ‐der; 

‐st.  Betrouwbaar. ♢  De koopman is deur 
en deur ‒. Fries: betrouber.

be'trouberens, s.  de;  be'trouberhyd.  Be-
trouwbaarheid. Fries: betrouberens.

betrouberhyd → betrouberens.
'bette, v. [bεtə]  bette;  bet. Betten, nat ma-

ken. Fries: bette.
be'túltsys, adv.  1 In  schijn.  ♢  De jonges 

waren Indianen; ja, ‒ fansels. 2 Stilletjes. 
Fries: betúltsjes.

betwibele → betwivele.
be'twivele, v.,  betwivelde;  betwiveld;  be-

'twibele, betwibelde;  betwibeld. Betwijfe-
len. Fries: betwivelje.

beu, adj. [bö.ü̯]. In:  Wat ‒ weze, ergens ‒ 
fan weze, iets beu, zat zijn. Fries: beu.

beug, s. de [bö.ü̯x] ‐en; beuchy. Beug, lange 
vislijn met dwarslijnen, waaraan het aas is 
geslagen (voor het vangen van bot). Fries: 
bôge. Zie ook: botwant.

'beugel, s.  de  [bö.ü̯ɣəl]  ‐s;  ‐tsy.  Beugel. 
Fries: bûgel.

'beugeltas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Beugeltas. 
Fries: beugeltas.

beuk, s.  de  [bö.ü̯k];  boek, [buk]  ‐en;  ‐y. 
Beuk (loofboom). Fries: boek.

'beuke, v. [bö.ü̯kə]  beukte;  beukt. Beuken, 
hard slaan of kloppen. Fries: bûkje.

'beukeboom, s. de;  'boekeboom, ‐bomen; 
‐py, ‐tsy. Beukenboom. Fries: boekebeam.

'beuken, adj.; 'boeken. Beuken. Fries: boe-
ken.

'beukeneutsy, s. 't;  'boekeneutsy, ‐s. Beu-
kennootje. Fries: boekenút.

'beukenhout, s. 't;  'boekenhout. Beuken-
hout. Fries: boekenhout.

'beukenhouten, adj.;  'boekenhouten. 
Beukenhouten. Fries: boekenhouten.

'beuker, s. de [bö.ü̯kər] ‐s. Beuker, werktuig 
dat gebruikt werd bij het beuken, braken 
van vlas. Fries: beuker.

beul, s. de [bö.ü̯l] ‐en. Beul. ♢ Soa pertaal 
as de ‒. Fries: boal.

'beulswerk, s.  't.  Beulswerk.  Fries:  boals-
wurk.

'beunes, s.  de  [bö.ü̯nəs]  ‐sen;  ‐sy.  1 Een 
nuchter kalf. 2 In: 'n Nochteren ‒, een on-
bezonnen (soms tevens fleurig) jongmens.

'beunhaas, s. de [bö.ü̯n] ‐hazen. Beunhaas, 
knoeier. Fries: beunhazze.

beure → gebeure.
'beure, v. [bö.ərə]  beurde;  beurd;  ge'beu-

re*, gebeurde;  gebeurd.  Beuren,  innen 
(van geld). ♢ 't Mâg mij niet ‒, ik kan het 
mij niet veroorloven (uit oorzaak van geld 
of tijd);  't  mâg him wel ‒, het ontbreekt 
hem niet aan geld, hij heeft geld genoeg. 
Fries: barre.

beurs, s. de [bö.əs] beurzen; ‐y. 1 Beurs. 2 
Aanduiding voor een bak met aardappelen 
waaruit men bij het afwegen van aardap-
pelen  het  tekort  in  de  zakken  aanvult. 
Fries: beurs. Zie ook: knip.

beurt, s.  de  [bö.ət]  ‐en.  Beurt  (geregelde 
volg‐  of  rangorde;  beurtdienst,  veer-
dienst). ♢  Om ‒en; elk syn ‒; elk foor ‒. 
Fries: beurt.
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'beurtskip, s.  't,  ‐pen;  ‐py.  Beurtschip. 
Fries: beurtskip.

'beurtskipper, s.  de,  ‐s.  Beurtschipper. 
Fries: beurtskipper.

'beve, v.  [be:və]  beefde;  beefd.  Beven. 
Fries: beve.

'bever, s. 't [be:vər]. Bever, soort wolachti-
ge stof voor kleding. Fries: bever.

'bever, s. de [be:vər] ‐s. Bever (knaagdier). 
Fries: bever.

'bevertyn, s. 't [be:vərtin]. Bevertien (soort 
sterke stof  voor werkkleding).  Fries:  be-
vertyn.

'bevertinen, adj. Bevertienen. Fries: bever-
tinen.

be'waarskoal, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Bewaar-
school. Fries: bewarskoalle. Zie ook: kleu-
terskoal.

be'wake, v.,  bewaakte;  bewaakt. Bewaken. 
Fries: beweitsje.

be'ware, v.  [bəwa:rə]  bewaarde;  bewaard. 
Bewaren. Fries: bewarje.

be'weeglik, adj.  [bəwe:ɣlək]  ‐er;  ‐st.  Be-
weeglijk.  ♢  Jan  is  'n  ‒  jongetsy, druk. 
Fries: beweechlik.

be'wege, v.  [bəwe:ɣə]  bewoog;  bewogen. 
Bewegen. ♢  Je ‒, zich bewegen;  een er-
gens toe ‒, iemand ergens toe bewegen; 
wat het dij bewogen om dat te doen?, wat 
heeft jou er toe gebracht om dat te doen? 
Fries: bewege.

be'weging, s. de, ‐s; ‐inky. Beweging. Fries: 
beweging.

be'were, v. [bəwɪ.ərə]  beweerde;  beweerd. 
Beweren. Fries: beweare.

be'werke, v.,  bewerkte;  bewerkt.  Bewer-
ken. Fries: bewurkje.

be'werking, s. de, ‐s. Bewerking. Fries: be-
wurking.

be'westen, prep.  Bewesten,  ten  westen 
van. Fries: bewesten.

be'weune, v.,  beweunde;  beweund.  Bewo-
nen. Fries: bewenje.

be'weuner, s.  de,  ‐s.  Bewoner.  Fries:  be-
wenner.

be'weuning, s. de, ‐s. Bewoning. Fries: be-
wenning.

be'wiis, s.  't,  bewizen;  bewisy.  Bewijs. 
Fries: bewiis.

be'wize, v.,  bewees;  bewezen.  Bewijzen. 
Fries: bewize.

be'wondere, v.,  bewonderde;  bewonderd. 
Bewonderen. Fries: bewûnderje.

be'wondering, s.  de,  ‐s.  Bewondering. 
Fries: bewûndering.

be'wust, adj. & adv. [bəwöst] ‐er. Bewust. ♢ 
Die ‒e  overdâgs; hij  waar  't  him wel  ‒. 

Fries: bewust.
be'wusteloas, adj. Bewusteloos. Fries:  be-

wusteleas.
be'zaan, s.  de  [bəza:n].  Bezaan,  zeil  aan 

achterste mast van schip. Fries: bezaan.
'bezem, s. de [be:zəm] ‐s; ‐tsy, ‐py. Bezem. 

♢  De koeien  flige  met  'e  steert  in  'e  ‒  
deur de waaie, met de staart omhoog; nije 
‒s fege skoan. Fries: biezem.

'bezemskoan, adj.  Bezemschoon,  alleen 
met  de  bezem  geveegd.  Fries:  biezem-
skjin.

'bezemstok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Bezemsteel. 
Fries: biezemstôk.

'bezig, adj. & adv. [be:zəx]. Bezig. ♢ Ik bin 
graag  (wat)  ‒, ik  doe  graag  wat,  ben 
graag met iets bezig; 'n ‒e netuur hewwe, 
ijverig  van  aard  zijn,  graag  bezig  zijn. 
Fries: beuzich.

'bezigens, s. de. Werkzaamheid, vlijt.
'bezighyd, s. de, ‐heden.  Bezigheid. Fries: 

beuzichheid.
be'zine, s. de [bəzinə]. Benzine. Fries: ben-

zine.
be'zite, s. de [bəzitə] ‐s. Visite, bezoek. ♢ 

Op ‒ gaan, een visite afleggen, maken; ‒ 
krije, hewwe, visite, bezoek krijgen, heb-
ben. Fries: besite.

'bêzje, s. 't [bε:zjə]. Beige. Fries: bêzje.
'bêzje, adj. [bε:zjə]. Beige. Fries: bêzje.
'bibbere, v. [bɪbərə] bibberde; bibberd. Bib-

beren. Fries: bibberje.
'bibel, s. de [bibəl] ‐s; ‐tsy. 1 Bijbel. 2 Boek-

maag van een rund. Fries: bibel.
'bibele, v.,  bibelde;  bibeld. In de bijbel le-

zen (min of meer humoristisch).
'bibelleze, v.,  bibellâs;  bibellezen. Bijbelle-

zen. Fries: bibellêze.
'bibellezing, s.  de,  ‐s.  Bijbellezing.  Fries: 

bibellêzing.
'bibels, adj., ‐er. Bijbels. Fries: bibelsk.
'bibeltekst, s. de, ‐en. Bijbeltekst. Fries: bi-

beltekst.
bible'theek, s.  de  [bibləte:k]  ‐theken.  Bi-

bliotheek. Fries: bibleteek.
'bychte, v. [bixtə] bychtte;  bycht. Biechten. 

Fries: bychtsje.
'bychtfaar, s.  de  -[fa:r]  ‐faren,  ‐faders; 

'bychtfader, ‐s. Biechtvader. Fries: bycht-
faar.

bychtfader → bychtfaar.
'biddâg, s.  de,  ‐dagen.  Biddag. Fries:  bid-

dei.
'bidde, v.  [bɪdə]  bidde;  bidden.  Bidden. 

Fries: bidde.
'bidprintsy, s. 't, ‐s. Bidprentje. Fries:  bid-

printsje.
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'bidstond, s.  de  -[stont].  Bidstond.  Fries: 
bidstûne.

'biede, v.  [bi.ədə]  boad;  boaden.  Bieden. 
Fries: biede.

bier, s. 't [bi.ər] ‐en; ‐tsy. Bier. ♢ 'n ‒tsy, een 
biertje; te ‒ gaan, in de herberg gaan (om 
een  glaasje  bier  te  drinken);  't  maantsy 
gaat te ‒, het wordt donkere maan. Fries: 
bier.

bierbrouwe'rij, s.  de,  ‐en.  Bierbrouwerij. 
Fries: bierbrouwerij.

'bierdrinke, v.,  bierdronk;  bierdronken. 
Bier drinken. Fries: bierdrinke.

bierglâs → bierglas.
'bierglas, s. 't, ‐glazen; ‐sy; 'bierglâs, ‐glâ-

zen; ‐glassy. Bierglas. Fries: bierglês.
bierk, s. de [biərk] ‐en; ‐y. Platte, brede me-

talen ring ter bevestiging van een werk-
tuig  aan  de  steel.  ♢  De  ‒  fan  'n  sain. 
Fries: bjirk. Zie ook: sluuf.

'bierwagen, s.  de,  ‐s.  Kleine,  glazen knik-
ker. Fries: bierwein.

'bierwuttel, s. de, ‐s; ‐tsy. Pastinaak. Fries: 
bierwoartel. Zie ook:  sândwuttel, súkker-
wuttel.

bies, s. de [biəs] biezen [bi.əzən]. Bies (bep. 
oevergewas;  steel  van  die  plant).  Fries: 
bies.

biest, s.  de [biəst]. Biest, eerste melk van 
een kalfkoe. Fries: bjist.

'biezen, adj. [bi.əzən]. Biezen. ♢ ‒e matten. 
Fries: biezen.

byf, s. 't [bif]. Bief, biefstuk. Fries: byf.
bîg, s. de [bɪ.x] ‐en; bichy. Big, jong van var-

ken. Fries: bigge.
biga'my, s. de [bigɑmi]. Bigamie. Fries:  bi-

gamy.
'bîge, v. [bɪ.ɣə] bîgde; bîgd. Biggen, biggen 

werpen. Fries: bigje.
'biggig, adv.; 'bîgig, ‐er. In: ‒ sien, onnozel 

kijken. Fries: biggich.
bîgig → biggig.
biinster → bynster.
bij, s. de [bεi]̯ ‐en; ‐tsy. Bij (insect). Fries: 

bij.
bij, prep. & adv. [bεi]̯. Bij. ♢ ‒ de faart lâns, 

langs de vaart; ‒  'n auto op flige, tegen 
een  auto  op  botsen;  wat  ‒  je  hè, iets 
steeds in gedachten hebben; hij is d'r ‒ in, 
gez. van een man wiens vrouw de broek 
aan heeft; ‒  mij, volgens mijn mening; ‒ 
môrn, tegen de tijd van morgen; ‒ 't gus-
ter, vergeleken  bij  gisteren;  ‒  1900 om, 
omstreeks  1900;  ‒  Froubuurt  om, in  de 
omtrek  van  Vrouwenparochie,  ook:  over, 
langs  Vrouwenparochie  (lopen,  rijden), 
een  ommetje  over  Vrouwenparochie  ma-

ken. Fries: by.
'bijbaan, s. de, ‐banen; ‐tsy. IJsbaan voor de 

toeschouwers (bij een hardrijderij). Fries: 
bybaan.

'bijbaantsy, s.  't,  ‐s.  Bijbaantje.  Fries:  by-
baantsje.

'bijbeer, s. de, ‐beren. Arbeider, helper van 
de beren bij het vroegere koolzaaddorsen 
(deze  assistentie  werd  verleend  door  de 
dwarsbongelers).

'bijbene, v. Bijbenen.
'bijbringe, v.,  brocht  bij;  bijbrocht.  1 Bij-

brengen. ♢ 't Bringt gyn water bij, de re-
gen betekent niet veel; een wat ‒, iemand 
iets bijbrengen, aan het verstand brengen. 
2 Gedaan  krijgen,  bij  machte  zijn.  ♢  't  
Niet  ‒  kinne, geen  tijd  hebben  iets  te 
doen. Fries: bybringe.

'bijbuge, v., boog bij; bijbogen. Door buigen 
(weer) in de vorm brengen. Fries: bybûge.

bij'dat, conj.; bij’t, [bεit̯]. Tegen de tijd dat. 
♢ ‒  't  seumer is,  sil  't  wel wat opknapt  
weze. Fries: by't.

bijder'hand, adj., ‐er; ‐st. Bijdehand, vlug, 
schrander, gevat. Fries: byderhant.

bijder'handsy, s.  't,  ‐s.  Bijdehandje,  bijde-
hand kind. Fries: byderhantsje.

bijder'hantens, s.  de.  Het  bijdehand‐zijn, 
handigheid, pienterheid. Fries:  byderhan-
tens.

'bijdraaie, v.,  draaide  bij;  bijdraaid.  Bij-
draaien.  ♢  Hij  sil  wel  ‒, langzamerhand 
toegeven, inschikkelijk worden. Fries:  by-
draaie.

'bijdrage, s. de, ‐n. Bijdrage. Fries:  bydra-
ge.

'bijdrage, v.,  droeg bij;  bijdroegen. Bijdra-
gen. Fries: bydrage.

bij'eenkomst, s. de, ‐en. Bijeenkomst.
'bijekorf, s. de, ‐korven; ‐y. Bijenkorf. Fries: 

bijekoer.
'bijfal, s. de. Bijval. ♢  (Gyn) ‒ fine, (geen) 

instemming vinden. Fries: byfal.
'bijferdienst, s.  de,  ‐en.  Bijverdienste. 

Fries: byfertsjinst.
'bijfile, v.,  fylde bij;  bijfyld. Bijvijlen. Fries: 

byfylje.
'bijfytse, v.,  fytste bij;  bijfytst. (Al gaande) 

bijhouden. ♢ Ik kin 't niet ‒, ik raak ach-
terop. Fries: byfytse.

'bijfoege, v., foegde bij; bijfoegd. Bijvoegen, 
toevoegen. Fries: byfoegje.

'bijfoegsel, s. 't -[fuxsəl] ‐s. Bijvoegsel.
'bijfoer, s. 't. Bijvoeding, aanvullend kracht-

voer voor het vee. Fries: byfoer.
'bijfoere, v.,  foerde bij;  bijfoerd. Bijvoeden, 

aanvullend  krachtvoer  geven.  Fries:  by-
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fuorje.
bijge'lyks, adv.  Bijvoorbeeld.  Fries:  byge-

lyks.
'bijgeloof, s. 't. Bijgeloof. Fries: byleauwe.
bijge'lovig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Bijgelovig.  Fries: 

byleauwich.
bijge'lovigens, s.  de;  bijge'lovighyd.  Bij-

gelovigheid. Fries: byleauwichheid.
bijgelovighyd → bijgelovigens.
'bijgeluud, s.  't,  ‐geluden;  ‐sy.  Bijgeluid. 

Fries: bylûd.
'bijgenaamd, adj. Bijgenaamd.
'bijgiete, v.,  goat  bij;  bijgoaten.  Bijgieten. 

Fries: byjitte.
'bijhale, v.,  haalde  bij;  bijhaald.  Bijhalen, 

naderbij halen. Fries: byhelje.
'bijhelpe, v.,  holp bij;  bijholpen. Bijhelpen. 

Fries: byhelpe.
'bijhouwe, v., houde bij; bijhouwen. Bijhou-

den. Fries: byhâlde.
bij'kâns, adv. Bijkans.
'bijkantoor, s.  't,  ‐kantoren.  Bijkantoor. 

Fries: bykantoar.
'bijkeuken, s. de, ‐s; ‐tsy. Bijkeuken. Fries: 

bykoken.
'bijknippe, v.,  knipte bij;  bijknipt.  Bijknip-

pen. Fries: byknippe.
'bijkomme, v., kwam bij; bijkommen. Bijko-

men. Fries: bykomme.
'bijkomstig, adj., ‐er. Bijkomstig. Fries: by-

komstich.
bij'komstigens, s.  de;  bij'komstighyd, 

‐heden.  Bijkomstigheid. ♢  Deur allerhan-
de  bijkomstigheden  is  't  werk  nag  niet  
klaar. Fries: bykomstichheid.

bijkomstighyd → bijkomstigens.
'bijlage, s. de  -[la:ɣə] ‐n, ‐s. Bijlage. Fries: 

bylage.
'bijlappe, v.,  lapte bij;  bijlapt. Iets ouds re-

pareren, verstellen. Fries: bylaapje.
'bijlê, v.;  'bijlêge, laai bij;  bijlaid.  1 Bijleg-

gen. ♢ Se hè de roezy bijlaid, in der min-
ne  geschikt.  2 Bijliggen,  een  voorgevoel 
van iets hebben. ♢ 't Lait mij (maar) soa  
bij. Fries: bylizze.

bijlêge → bijlê.
'bijlêger, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Een van de inge-

spannen trekpaarden, waarnaast een on-
handelbare merrie loopt, die op deze wijze 
het trekken moet leren. ♢ At 'n merry on-
handelber is bij 't leren te trekken foor 'n  
wagen (soa'n merry is 'n soanoemde floek-
merry),  mot‐y  naast  twee bijlêgers  lope,  
om 't te leren.

'bijlichte, v.,  lichtte bij;  bijlicht. Bijlichten. 
Fries: byljochtsje.

'bijloper, s. de, ‐s; ‐tsy. Bijloper.

'bijmaaie, v., maaide bij; bijmaaid. Maaiend 
opknappen. Fries: bymeane.

'bijminge, v., mong bij; bijmongen. Bijmen-
gen. ♢ Wat oaly ‒. Fries: byminge.

'bijnaam, s. de, ‐namen. Bijnaam. Fries: by-
namme.

'bijnander, adv.  Bij  elkaar,  bijeen.  Fries: 
byinoar.

'bijnanderbringe, v.,  brocht bijnander;  bij-
nanderbrocht. Bijeenbrengen.

'bijnandergare, v.,  gaarde  bijnander;  bij-
nandergaard. Opgaren. ♢ Hij het arig wat 
sinten bijnandergaard.

'bijnanderkomme, v., kwam bijnander; bij-
nanderkommen. Bijeenkomen.

'bijnanderroepe, v.,  roop  bijnander;  bij-
nanderropen. Bijeenroepen.

'bijpasse, v.,  paste  bijnander;  bijnander-
past. Bijpassen. Fries: bypasse.

'bijsaak, s.  de,  ‐saken.  Bijzaak.  Fries:  by-
saak.

'bijsette, v., sette bij; bijset. Bijzetten. ♢ De 
lichter wat ‒, de bovenste molensteen iets 
omlaagbrengen  (om  fijner  te  malen). 
Fries: bysette.

bij'siend, adj.,  ‐er.  Bijziend. Fries:  bysjen-
de.

'bijsitter, s. de, ‐s. Bijzitter. ♢ De grytman 
en syn ‒s. Fries: bysitter.

'bijspringe, v.,  sprong bij; bijsprongen. Bij-
springen. Fries: byspringe.

'bijstaan, v.,  ston bij;  bijstaan(d). Bijstaan. 
Fries: bystean.

'bijsteker, s. de, ‐s. Stok waaraan de vleu-
gels  van  een  fuik  worden  bevestigd  (de 
bijstekers  stonden  bij  de  wykstokken  in 
het  water  en  waren  daaraan bevestigd). 
Zie ook: pjutter.

'bijstrike, v.,  strook bij;  bijstroken. Bijstrij-
ken. ♢  De forver het 't  stek wat bijstro-
ken, de  beschadigde  verflaag  hersteld. 
Fries: bystrike.

bij’t → bijdat.
bij'tiden, adv.  [bεit̯i:dən];  be'tiden, [bəti:-

dən]. Nu en dan, soms. ♢  Kines binne ‒ 
bra lastig. Fries: bytiden.

'bijtrekke, v.,  trok bij;  bijtrokken.  Bijtrek-
ken.

bijwan'neer’t, conj. Indien, ingeval. Fries: 
bywannear't.

'bijweune, v.,  weunde bij;  bijweund. Bijwo-
nen. Fries: bywenje.

'bikhamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Bikhamer. Fries: 
bikhammer.

bi'kiny, s. de [bikini] ‐s; ‐tsy. Bikini. Fries: 
bikiny.

'bikke, v. [bɪkə]  bikte;  bikt. Bikken, stenen 
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of muren afhakken. Fries: bikje.
'bikke, v.,  bikte;  bikt.  Bikken,  eten. Fries: 

bikke.
'bikkel, s. de [bɪkəl] ‐s; ‐tsy. Bikkel. ♢ Soa 

hard as 'n ‒. Fries: bikkel.
'bikkele, v.,  bikkelde;  bikkeld.  Bikkelen, 

met bikkels spelen. Fries: bikkelje.
'bikkelhard, adj. Bikkelhard. Fries:  bikkel-

hurd.
bil, s. 't [bɪl] ‐len; ‐tsy. Bil, deel van zitvlak. 

Fries: bil.
byl, s. de [bil] bilen; ‐tsy. Bijl. ♢ D'r met 'e 

stompe ‒ op in houwe,  slaan, plompweg 
zijn mening zeggen;  'n dissel en 'n ‒ is 't 
wapen fan Ouwe‐Syl. Fries: bile.

'Bildtbier, s. 't. Vroegere van het Bildt af-
komstige  biersoort.  ♢  De  erbaaiers  en 
boeren nammen 't ‒ seumerdâg met na 't  
lând. Fries: Biltbier.

'Bildtboer, s. de, ‐en. Landbouwer van het 
Bildt. Fries: Biltboer.

'Bildtdorp, s. 't [bɪl(t)dɔrp] ‐en. Dorp op het 
Bildt (oorspronkelijk alleen St.‐Jacobiparo-
chie,  St.‐Annaparochie  en  Onze  Lieve‐
Vrouwenparochie;  in  1948  kwam  Oude‐
Bildtzijl  (na  de  promotie  van  'buurt'  tot 
dorp) erbij). Fries: Biltdoarp.

'Bildthoek, s. de. De gemeente het Bildt en 
naaste omgeving. Fries: Bilthoeke.

'Bildtklútten, s. plur. 1 Ronde steentjes ter 
grootte van een stuiter of een knikker, bij-
na geheel  bestaande uit kalk.  2 Bijnaam 
voor inwoners van het Bildt. Fries: Biltklu-
ten.

'Bildtlând, s. 't. Land in het Bildt gelegen. 
Fries: Biltlân.

'Bildtplaats, s. de, ‐en. Boerderijtype waar-
bij  het  woongedeelte  haaks  op  het  be-
drijfsgedeelte staat, typisch voor het Bildt. 
Fries: Biltpleats.

Bildts, adj. & s. 't [bɪls].  1 Bildts, van, uit 
het  Bildt.  2 Bildts,  streektaal  van  het 
Bildt. Fries: Biltsk.

Bildt, 't, eigennaam [bɪlt]. Het Bildt. ♢ De 
Bilkerts weune op 't ‒. Fries: Bilt.

bilg → bealig.
bilgfol → bealigfol.
'bilgrippel, s. de, ‐s; ‐tsy. Vore in bouwland 

(groter dan een normale vore en greppel), 
waarvan de kanten met gras enz. zijn be-
groeid.  Bilgrippels  verdelen  een  groot 
stuk  bouwland in kleinere stukken (voor 
een betere afwatering), en niet in akkers. 
Fries: bilgreppel.

'bilhamer, s.  de,  ‐s.  Bilhamer.  Fries:  bil-
hammer.

bil'jert, s.  't  [bɪljεt]  ‐en.  Biljart. Fries:  bil-

jert.
bil'jertbâl, s. de, ‐en. Biljartbal. Fries:  bil-

jertbal.
bil'jerte, v., biljertte; biljert. Biljarten. ♢ 'n 

Potsy ‒ in 'e herberg. Fries: biljerte.
bil'jet, s. 't [bɪljεt] ‐ten; ‐sy. Biljet. Fries: bil-

jet.
bil'joen, s.  't  [bɪlju.ən]  ‐en.  Biljoen. Fries: 

biljoen.
'Bilkert, s. de [bɪlkət] ‐s. Bildtker, Bilker be-

woner van het Bildt. ♢ 'n ‒ is krekt 'n bâ-
gelder: hij mot eerst wat anglimme. Fries: 
Bilkert.

'bille, v. [bɪlə] bilde; bild. 1 Billen, de groe-
ven op molenstenen scherpen. 2 Het slijp-
vlak van een slijpsteen afbikken om deze 
weer cirkelvormig te krijgen. Fries:  bilje. 
Zie ook: steenbille.

billig → bealig.
billigfol → bealigfol.
billigs‐'eandsy, s. 't. (Te) kort kledingstuk, 

dat maar aan het middel toe komt. ♢ 't Is 
maar soa'n ‒. Fries: bealchsein.

'billik, adj. & adv. [bɪlək] ‐er; ‐st. Billijk, re-
delijk, rechtvaardig. ♢ Ik sil 't ‒ (met dij)  
make, dou kist 't krije foor halfgeld. Fries: 
billik.

'billike, v. [bɪləkə]  billikte;  billikt. Billijken. 
Fries: billikje.

'billikens, s.  de;  'billikhyd.  Billijkheid. 
Fries: billikens.

billikhyd → billikens.
bin, s. de [bɪn] ‐nen; ‐tsy. Ben, tenen mand, 

inz.  waarin  de  Waddenzeevissers  hun 
vangsten  naar  de  keten  droegen.  Fries: 
bin.

'binde, s. de [bɪndə] ‐s. Bende. ♢ De polityk 
is faak 'n, een groate ‒. Fries: binde.

'binder, s. de [bɪndər] ‐s; 'biner, ‐s. Zelfbin-
der  (maaimachine  die  het  graan  ook 
bindt). Fries: biner.

'bine, v. [binə]  bon [bon];  bonnen. Binden. 
Fries: bine.

biner → binder.
bine'rij, s.  de,  ‐en.  1 Binderij,  bedrijf  van 

boekbinder.  2 Bindmechanisme  van  een 
zelfbinder. ♢  De ‒ is niet in order. Fries: 
binerij.

'byngeern, s.  't;  'byngeren.  Bindgaren. 
Fries: byntjern.

'bingel, s. de [bɪŋəl] ‐s; ‐tsy. Bengel, klepel. 
Fries: bingel.

'bingele, v.,  bingelde;  bingeld.  Bengelen. 
Fries: bingelje.

byngeren → byngeern.
'bining, s. de [binɪŋ] ‐s. Binding. Fries:  bi-

ning.
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'bynmiddel, s. 't, ‐s. Bindmiddel. Fries: byn-
middel.

'binnen, adv. & prep. [bɪnən]. Binnen. ♢ De 
wyn is ‒, er waait een landwind;  de bâl 
fiel  krekt ‒ de lyn, binnen de lijnen van 
het perk (kaatsen). Fries: binnen.

'binnenbând, s. de, ‐en. Binnenband. Fries: 
binnenbân.

'binnenbús, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Binnenzak. 
Fries: binnenbûse.

binnendeur → binnendeuren.
binnen'deur, adv.  Binnendoor.  Fries:  bin-

nentroch.
'binnendeur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Binnendeur. 

Fries: binnendoar.
binnen'deuren, adv.;  binnen'deur.  Bin-

nenshuis. Fries: binnendoarren.
'binnendyk, s. de, ‐diken; ‐diky. Binnendijk. 

Fries: binnendyk.
binnen'dyks, adj. & adv. Binnendijks, bin-

nen de zeedijk gelegen. Fries: binnendyks.
'binnendringe, v.,  drong  binnen;  binnen-

drongen. Binnendringen. Fries: ynkringe.
'binnenfaart, s.  de.  Binnenvaart,  scheep-

vaart op de binnenwateren. Fries: binnen-
feart.

'binnenfis, s. de. Vis in de binnenwateren. 
Fries: binnenfisk.

'binnenfisser, s. de, ‐s. Binnenvisser, visser 
in de binnenwateren. Fries: binnenfisker.

'binnenfisserij, s. de. Binnenvisserij. Fries: 
binnenfiskerij.

'binnenkant, s. de, ‐en. Binnenkant. Fries: 
binnenkant.

'binnenkomme, v.,  kwam binnen;  binnen-
kommen. Binnenkomen, in een haven ko-
men (van schepen). Fries: binnenkomme.

binnen'lâns, adv. Binnenslands. Fries:  bin-
nenlâns.

'binnenlâns, adj.  Binnenlands.  Fries:  bin-
nenlânsk.

'binnenlat, s. de, ‐ten; ‐sy. Dwarslat langs 
de binnenkant van de daksparren in een 
boerenschuur  voor  het  aanbrengen  van 
stro tussen de daksparren. Fries:  binnen-
latte.

'binnenmuur, s.  de,  ‐muren;  ‐tsy.  Binnen-
muur. Fries: binnenmuorre.

'binnenpâd, s.  't,  ‐en;  ‐padsy.  Binnenpad. 
Fries: binnenpaad.

'binnenplain, s.  't,  ‐en;  ‐tsy.  Binnenplein. 
Fries: binnenplein.

'binnenskip, s.  't,  ‐pen;  ‐py.  Binnenschip. 
Fries: binnenskip.

'binnenskipper, s.  de,  ‐s.  Binnenschipper. 
Fries: binnenskipper.

'binnenskipperij, s.  de.  Binnenschipperij. 

Fries: binnenskipperij.
'binnenskoen, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Binnen-

schoen (deel van een maaimachine). Fries: 
binnenskoech.

binnens'môns, adv.  Binnensmonds.  Fries: 
binnenmûls.

'binnenspul, s. 't, ‐len; ‐tsy. 1 Binnenwerk, 
werk binnenshuis.  2 Inwendige van mens 
of dier. Fries: binnenspul.

'binnenst, s. 't. Binnenste. ♢ 't ‒ is 't lichte 
saad dat foor beeste‐eten brúkt wort (bij-
voorbeeld bij koolzaaddorsen). Fries:  bin-
nenst.

'binnenst, adj. Binnenst. Fries: binnenst.
'binnenstâd, s.  de,  ‐en,  ‐steden;  ‐sy.  Bin-

nenstad. Fries: binnenstêd.
binnenst'bútten, adv.;  binnenste'bútten. 

Binnenste buiten. ♢ Hij liep met 'e bússen 
‒. Fries: binnenstbûten.

binnenstebútten → binnenstbútten.
'binnentiids, adv. Binnen(s)tijds. Fries: bin-

nentiids.
'binnenwater, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Binnenwater. 

Fries: binnenwetter.
'binnenweg, s. de, ‐en; ‐wechy. Binnenweg. 

Fries: binnenwei.
'binnenwerk, s. 't, ‐en. Binnenwerk. Fries: 

binnenwurk.
'binnenwerks, adj.  &  adv.  Binnenwerks. 

Fries: binnenwurks.
'bynster, s. de [biⁿstər]; 'biinster, [bi:ⁿstər] 

‐s.  Bindster,  schovenbindster.  Fries:  byn-
ster.

bynt, s. 't [bint] ‐en; ‐sy. Gebint(e), samen-
stel  van  balken  (van  boerderij).  Fries: 
bynt.

'byntklip, s. de, ‐pen; ‐py. Voetstuk van een 
gebintstijl. Fries: byntklippe.

'byntlâder, s. de, ‐s; ‐tsy. Lange, zware lad-
der. Fries: byntljedder.

'byntou, s. 't, ‐wen; ‐tsy.  1 Bindtouw, pak-
touw.  2 Touw om het vee vast te binden. 
Fries: byntou.

'byntrechte, v.,  byntrechtte;  byntrecht. De 
gebinten  overeind  zetten.  Fries:  bynt-
rjochtsje.

'bintsy, s.  't  [bɪntsi]  ‐s.  Bintje  (aardappel-
soort). Fries: bintsje.

'byntstyl, s.  de,  ‐stilen;  ‐tsy.  Gebintstijl. 
Fries: byntstile.

'byntwerk, s.  't,  ‐en.  Gebintwerk.  Fries: 
byntwurk.

bio'graaf, s.  de  [bio:ɡra:f]  ‐grafen.  Bio-
graaf. Fries: biograaf.

biogra'fy, s.  de  [bio:ɡrɑfi]  ‐en.  Biografie. 
Fries: biografy.

bio'grafys, adj.  Biografisch.  Fries:  biogra-
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fysk.
biolo'gy, s. de [bio:lo:ɡi]. Biologie. Fries: bi-

ology.
bio'loochys, adj.  [bio:lo:xis].  Biologisch. 

Fries: biologysk.
bio'loog, s.  de  [bio:lo:x]  ‐logen.  Bioloog. 

Fries: biolooch.
bio'skoop, s. de [biəsko:p] ‐skopen; ‐skopy. 

Bioscoop. Fries: bioskoop.
'bysbos, s.  't  [bis].  Wilde,  verwarde haar-

bos.
'bysbosachtig, adj. In: Wat lykt 't ‒ met die  

jonge, gez.  van een jongen die  het haar 
wild en verward heeft zitten.

'bisnis, s. de [bɪsnɪs]. Business. Fries: busi-
ness.

'bison, s. de [bison] ‐s; ‐tsy. Bizon. Fries: bi-
zon.

'bisskop, s.  de  [bɪskɔp]  ‐pen.  Bisschop. 
Fries: biskop.

'byster, adj. & adv. [bistər].  Bijster. ♢  Hij 
waar 't  pâd ‒, het  spoor bijster;  't  gaat 
nou  wel  weer,  maar  guster  waar  't  niet 
soa ‒, niet erg goed. Fries: bjuster.

'bysterbaarlik, adj.  &  adv.,  ‐er.  Wonder-
baarlijk. Fries: bjusterbaarlik.

'bysterbaarlikens, s.  de;  'bysterbaarlik-
hyd.  Wonderbaarlijkheid.  Fries:  bjuster-
baarlikens.

bysterbaarlikhyd → bysterbaarlikens.
by'stro, s. de [bistro:] ‐'s. Bistro. Fries:  by-

stro.
bit, s.  't  [bɪt]  ‐ten;  ‐sy.  Bijt,  in  het ijs  ge-

maakte opening. ♢  't Lykt hier wel 'n ‒, 
gez. bij het binnenkomen van een steen-
koude kamer. Fries: byt.

byt, s. de [bit] biten; ‐sy. Beet. ♢ ‒ hewwe, 
beethebben  (bij  het  vissen);  hij  het  'n 
snoek, hij het ‒, werd een in het water ge-
vallen kind bij  het naar huis gaan nage-
roepen. Fries: byt.

byt, s. de [bit] biten; ‐sy. Biet, beetwortel. ♢ 
Rooie ‒, rode biet, kroot. Fries: byt.

'bite, v.  [bitə]  beet [be:t];  beten.  Bijten. 
Fries: bite.

'biteblâd, s.  't,  ‐en;  ‐bladsy.  Bietenblad. 
Fries: biteblêd.

'biteferdunne, v.,  biteferdunde;  bitefer-
dund;  'bytferdunne, bytferdunde;  bytfer-
dund.  Jonge  bietenplantjes  uitdunnen. 
Fries: bitefertinje.

'bitegrave, v.,  bitegroef;  bitegroeven.  Bie-
ten rooien. Fries: bitedolle.

'bitegriep, s. de, ‐en; ‐py. Greep waarmee 
de bieten werden gerooid. Fries:  bitegri-
pe.

'bitekampanje, s. de, ‐s. Bietencampagne. 

Fries: bitekampanje.
'bitekoppe, v.,  bitekopte;  bitekopt. De kop-

pen (met het loof) van de bieten snijden. 
Fries: bitekopje. Zie ook: bitetippe.

'bitekopper, s.  de,  ‐s.  Bietenkopper,  mes 
waarmee men de kop van bieten op het 
land afsnijdt. Fries: bitekopper.

'bitekruud, s. 't [bitəkrü.t] ‐kruden. Bieten-
loof. Fries: bitekrûd.

'bitekuil, s. 't. Kuilvoer van bieten.
'bitelând, s.  't.  Bietenland,  land  waarop 

bieten verbouwd worden. Fries: bitelân.
'biteleppy, s. 't, ‐s. Schop waarmee de bie-

ten werden gerooid. Fries: bitelep.
'bitemaand, s. de, ‐en. Bietenmaand, okto-

ber. Fries: bitemoanne.
'bitemes, s. 't, ‐sen; ‐sy. Mes dat in het koe-

huis werd gebruikt om de bieten te snij-
den tot veevoer. Fries: bitemes.

'biteôflevere, v.,  biteôfleverde;  biteôfle-
verd. Bieten na het rooien afleveren aan 
de fabriek. Fries: biteôfleverje.

'biterije, v., bitereed; bitereden. Bieten per 
wagen vervoeren. Fries: biteride.

'bitesaad, s.  't,  ‐saden;  ‐sy.  Bietenzaad. 
Fries: bitesied.

'biteskip, s. 't, ‐pen; ‐py. Schip waarin bie-
ten worden vervoerd. Fries: biteskip.

'biteskut, s. 't, ‐ten; ‐sy. Opstaand schot op 
boerenwagen, gebruikt bij het vervoer van 
bieten. Fries: bitesket.

bitesúkker → bytsúkker.
'bitetippe, v.,  bitetipte;  bitetipt.  Het  loof 

van  de  bieten  afsnijden  (wanneer  ze  op 
het land liggen). Fries: bitetippe. Zie ook: 
bitekoppe.

'bitewege, v., bitewoog; bitewogen. Het ge-
wicht bepalen van bieten bij de aflevering. 
Fries: biteweage.

'bitewiede, v.,  bitewiede;  bitewieden.  Bie-
ten wieden. Fries: bitewjudde.

bytferdunne → biteferdunne.
'bytling, s.  't  [bitlɪŋ]  ‐s.  Halster,  hoofdstel 

van paard (met inbegrip van het bit). ♢ ‒ 
met laai hyt folledige laai. Fries: bytling.

'bitsy, s. 't [bɪtsi] ‐s. Beetje. ♢ Niet 'n ‒, erg, 
zeer,  ook:  veel,  heel  wat;  alle  ‒s  helpe; 
alle ‒s helpe, saai de man en hij piste in 'e  
see. Fries: bytsje.

'bytsúkker, s. de;  'bitesúkker. Bietsuiker. 
Fries: bitesûker.

'bitter, adj. & adv. [bɪtər] ‐der; ‐st. Bitter. ♢ 
Soa ‒ as gal. Fries: bitter.

'bitterkoeky, s.  't,  ‐s.  Bitterkoekje.  Fries: 
bitterkoekje.

bivak'kere, v.,  bivakeerde;  bivakeerd.  Bi-
vakkeren. Fries: bivakkearje.
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'bjoetyfarm, s.  de  [bjutifɑrm]  ‐s.  Beauty-
farm. Fries: beautyfarm.

blaai, s.  de  [blɑ.i]̯  ‐en;  ‐tsy.  Blei,  bliek. 
Fries: blei.

blaar, s. de [bla:r] blaren; ‐tsy. Blaar. Fries: 
blier.

blaas, s.  de  [bla:s]  blazen;  blasy.  Blaas. 
Fries: blaas.

'blaasbalg, s.  de  -[bɑlx]  ‐en.  Blaasbalg. 
Fries: blaasbalge. Zie ook: poester.

'blabber, s.  de [blɑbər].  Slijk,  doorweekte 
grond. Fries: blabber.

'blabberig, adj. Slijkerig, modderig. Fries: 
blabberich.

blâd, s. 't [blɑ.t] ‐en;  bladsy. Blad. ♢ Trille 
as 'n ‒ an 'e boom; 't ‒ fan 'n saag, sain,  
sicht, skep; in 'n goed bladsy staan, goed 
staan  aangeschreven;  't  bladsy  is  om-
keerd, de  toestand  is  geheel  veranderd. 
Fries: blêd.

'bladbegoanium, s.  de,  ‐s.  Bladbegonia. 
Fries: blêdbegoania.

blâde → blâdere.
'blâdere, v.  [blɑ.dərə]  blâderde;  blâderd; 

'blâde, [blɑ.də]  blâdde;  blâd.  1 Bladeren. 
♢ In 'n boek ‒. 2 Bladderen, bladders vor-
men. Fries: bledderje.

'bladluus, s.  de,  ‐luzen;  ‐lússy.  Bladluis. 
Fries: blêdlûs.

'bladsy, s.  de  [blɑtsi]  ‐s.  Bladzijde.  Fries: 
bledside.

bladstil → blâdstil.
'blâdstil, adj.;  'bladstil.  Bladstil.  Fries: 

blêdstil. Zie ook: blokstil.
'blaffe, v.  [blɑfə]  blafte;  blaft.  Blaffen. 

Fries: blaffe.
blaik, s. de [blɑik̯] ‐en; ‐y. Bleek, bleekveld. 

Fries: bleek.
blaik, adj. & adv. [blɑik̯] ‐er; ‐st. Bleek. ♢ 

Soa ‒ as miig, pis. Fries: bleek.
'blaike, v.,  blaikte;  blaikt.  Bleken.  Fries: 

blikke.
'blakstil, adj.  [blɑk]-;  'blokstil.  Blakstil. 

Fries: blakstil.
bla'mazy, s. de [blɑma:zi]. Blamage. Fries: 

blamaazje.
bla'mere, v.  [blɑmɪ.ərə]  blameerde;  bla-

meerd. Blameren. Fries: blamearje.
blank, adj. & adv. [blɑŋk] ‐er; ‐st. Blank. ♢ 

‒ staan, blank, onder water staan; ‒ sette, 
onder water zetten. Fries: blank.

blan'ket, s.  de  [blɑŋkεt].  Wrattenkruid 
(Euphoebia heliscopia). Fries: blanket.

'blanko, adj.  &  adv.  [blɑŋko:].  Blanco. 
Fries: blanko.

'blare, v.  [bla:rə]  blaarde;  blaard.  Bladde-
ren, blaren vertonen. ♢ De forf begint te 

‒n. Fries: blierje.
blau, s. 't [blɔ.u̯]. Blauw. Fries: blau.
blau, adj. [blɔ.u̯] ‐wer; ‐st. Blauw. ♢ Soa ‒ 

as laai, potload. Fries: blau.
'blaubekke, v., blaubekte; blaubekt. Blauw-

bekken, blauw zien van kou. ♢  Staan te 
‒n. Fries: blaubekje.

'blaublau, adj. Blauwblauw. ♢  Wat ‒ late, 
iets blauwblauw laten. Fries: blaublau.

'blaubloeiflas, s. 't. Blauw bloeiende vlas-
soort. Fries: blaubloeiflaaks.

blau'blomtsygoed, s.  't.  Benaming  voor 
verschillende  soorten  planten  (onkruid) 
met blauwe bloempjes. Fries: blaublomke-
guod.

blau'drek, s. 't. Blauwachtig slijk in sloten 
enz. Fries: blaudrek.

blau'kyl, s.  de,  ‐kilen;  ‐tsy.  Blauwe werk-
kiel. Fries: blaukile.

blau'kylsgoed, s. 't. Stof waarvam blauwe 
werkkielen  werden  gemaakt.  Fries: 
blaukylsguod.

'blaukop*, s. de, ‐pen; ‐py. Blauw kopspij-
kertje.  Fries:  blaukop.  Zie  ook:  behang-
spikertsy.

'blaukoppy, s.  't,  ‐s.  Pimpelmees.  Fries: 
blaukopke.

blau'maan, s.  't;  blau'maansaad.  Blauw-
maanzaad  (slaapbol,  blauwe  papaver; 
zaad van de blauwe papaver). Fries: blau-
moansied. Zie ook: manekop.

blau'maandeg, s.  de.  Blauwe  maandag, 
zeer  kort;  een  maandag  dat  er  niet  ge-
werkt  werd.  ♢  Hij  het  'n  ‒  bij  de  boer 
weest. Fries: blaumoandei.

blaumaansaad → blaumaan.
blau'miesy, s.  't  -[mi.əsi]  ‐s.  Pimpelmees. 

Fries: blaumieske.
blau'mîg, s.  de,  ‐en;  ‐michy.  Bromvlieg, 

blauwe  vleesvlieg.  Fries:  blaumich.  Zie 
ook: drager.

blau'misy, s. 't, ‐s. Blauwmees.
blau'modder, s.  de.  Blauwachtig  slijk  in 

sloten enz. Fries: blaumodder.
'blausel, s.  de  [blɔ.u̯səl].  Blauwsel.  Fries: 

blausel.
blau'skolksgoed, s. 't. Stof waarvan blau-

we werkschorten werden gemaakt. Fries: 
blauskelksguod.

'blautsy, s.  't  [blɔ.u̯tsi]  ‐s.  1 In:  'n ‒ lope, 
een blauwtje lopen. 2 Blauwtje (bep. soort 
vlinder). Fries: blautsje.

'blaze, v.  [bla:zə]  bloes [bluəs];  bloezen. 
Blazen. ♢ ‒ as 'n brúnfis; katten kinne ‒; 
raar deur de snor ‒, hevig vloeken en tie-
ren, ook: een wind laten. Fries: blaze.

'bleekwater, s. 't. Bleekwater. Fries: bleek-
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wetter.
bles, s. de [blεs] ‐sen; ‐sy. Bles (witte plek 

op  het  voorhoofd  van dieren;  paard met 
een bles). Fries: blês.

bles'sere, v.  [bləsɪ.ərə]  blesserde;  bles-
seerd. Blesseren. Fries: blessearje.

bles'sure, s.  de  [blεsü.ərə]  ‐s.  Blessure. 
Fries: blessuere.

bleu, adj. [blö.ü̯] ‐er; ‐st. Bleu. Fries: bleu.
bly → blive.
blier, adj. & adv. [bliər] ‐der; ‐st. Vriende-

lijk, blij, inz. van uiterlijk. ♢ 'n ‒ klainjon-
getsy. Fries: blier.

'blierens, s.  de.  Vriendelijkheid,  blijheid, 
inz. van uiterlijk. ♢ De ‒ lait him op 't ge-
sicht. Fries: blierens.

blij, adj. & adv. [blεi]̯ ‐er; ‐st. Blij. ♢ Soa ‒ 
as 'n protter, 'n star; hij maakt him ‒ met  
'n dooie protter, mosk. Fries: bliid.

'blijens, s. de. Blijheid. Fries: blidens.
blij'moedig, adj., ‐er; ‐st. Blijmoedig. Fries: 

bliidmoedich.
'blijspul, s.  't,  ‐len;  ‐tsy.  Blijspel.  Fries: 

blijspul.
blik, s. 't [blɪk] ‐ken; ‐ky. Blik. ♢ 'n Stikky ‒; 

feger en ‒, veger en blik, stoffer en blik; 
'n ‒(ky) spinazy, wutteltsys. Fries: blik.

blik, s. de [blɪk] ‐ken. Blik, oogopslag.
blyk, s. de [blik] bliken. Bliek. Fries: blyk.
'blykber, adv. Blijkbaar. Fries: blykber.
'blikgroente, s.  de,  ‐s.  Blikgroente.  Fries: 

blikgriente.
'blikken, adj. [blɪkən]. Blikken, van blik. ♢ 

'n  ‒  koektrompy, een  blikken  koektrom-
meltje. Fries: blikken.

'blikkere, v., blikkerde; blikkerd. Blikkeren. 
Fries: blikkerje.

'blikky, s. 't [blɪki] ‐s. Laag, niet al te droog 
land.  ♢  De ‒s op 't  Oud‐Bildt  en 't  Nij‐
Bildt. Fries: blik.

'bliklând, s. 't, ‐en. Land dat boven het wa-
ter uitsteekt. Fries: bliklân.

'bliksem, s. de [blɪksəm]. Bliksem. ♢ Gyn ‒ 
útfoere, geen bliksem, totaal niets; al den 
‒, voortdurend; vergeven van [(ruw taal-
gebruik)]; 't Is hier ‒ langpoaten, het stikt 
hier van de muggen; 't is hier ‒ te rêden, 
er is voortdurend iets aan de hand. Fries: 
bliksem.

'bliksems, adj.,  adv. & interj. Bliksems. ♢ 
Die  ‒e  jonge, die  verwenste,  vervloekte 
jongen;  ‒e  goed, erg,  zeer  goed.  Fries: 
bliksems.

'bliksemstraal, s.  de,  ‐stralen;  ‐tsy.  Blik-
semstraal.

'blikskater, interj.  [blɪkska:tər].  Blikska-
ter(s).  ♢  O, ‒,  hoe most ik hier met an! 

Fries: blikskater.
'blikskop, s. de. Werktuig waarmee de mo-

lenaar  de  zakken  vulde,  die  gewogen 
moesten worden.

'blikslaas, adj.,  adv.  &  interj.  [blɪksla:s]; 
'blikslagers, [blɪksla:ɣəs]. Blikslagers. ♢ 
Dat blikslase, blikslagerse kynd leert 't sli-
nen maar niet ôf; hij hoorde d'r ‒ fan op; 
wel ‒, nou het‐y myn fyts pakt, sonder te  
fragen! Fries: blikslaggers.

blikslagers → blikslaas.
blind, s. 't,  blinnen; ‐sy. Blind, vensterluik. 

Fries: blyn.
blind, adj. & adv. [blɪnt]. Blind. ♢  Een er-

gens  ‒  met  slaan, iemand  ergens  mee 
overbluffen;  'n ‒e sak, een aardappel‐ of 
graanzak waarop geen naam (van de eige-
naar) en plaats gedrukt staan;  'n ‒e rûg, 
rug (in het land) tussen de verschillende 
aardappelrassen, waarop geen aardappels 
zijn gepoot; ‒  sulver, Berlijns zilver (aan 
paardentuig). Fries: blyn.

blinde'derm, s.  de,  ‐s.  Blindedarm. Fries: 
blineterm.

'blindkap, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Oogklep  (inz. 
van een paard). Fries: blynkape.

'blinke, v. [blɪŋkə]  blonk [bloŋk];  blonken. 
Blinken. ♢  Kees mot ‒, hem zijn bij ver-
stoppertje spelen. Fries: blinke.

'blive, v. [blivə] bleef [ble:f];  bly, [bli] bleef 
[ble:f]  bleven. Blijven. ♢ D'r in ‒, het be-
sterven (t.g.v. een schrik, flauwte, aanval 
e.d.). Fries: bliuwe.

bloa, adj. [blo.ə] ‐er; ‐st. Blo, beschroomd, 
bedeesd. ♢ Klaas waar froeger och soa ‒,  
maar hij durf d'r nou wel arig te wezen. 
Fries: bleu.

'bloaëns, s. de. Bloheid. Fries: bleuens.
bloat, adj.  &  adv.  [blo.ət]  ‐er;  ‐st.  Bloot. 

Fries: bleat.
'bloatstelle, v.,  stelde  bloat;  bloatsteld. 

Blootstellen. Fries: bleatstelle.
bloed, s. 't [blu.ət]. Bloed. ♢ Ut een syn ‒ 

weze, iemands  bloedverwant  zijn.  Fries: 
bloed.

'bloedaarmoede, s.  de.  Bloedarmoede. 
Fries: bloedearmoede.

'bloedblaar, s. de, ‐blaren; ‐tsy. Bloedblaar. 
Fries: bloedblier.

'bloeddruk, s. de. Bloeddruk. Fries:  bloed-
druk.

'bloede, v. [blu.ədə] bloedde; bloeden. Bloe-
den. Fries: bliede.

'bloederig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Bloederig.  Fries: 
bluodderich.

'bloedfat, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Bloedvat.  Fries: 
bloedfet.
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'bloedhônd, s.  de,  ‐honnen.  1 Bloedhond, 
bep. hondenras. 2 Bloedhond, wreedaard. 
Fries: bloedhûn.

'bloedig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Moeilijk, 
zwaar, lastig. ♢ ‒ werk. Fries: bloedich.

'bloedkraal, s.  de,  ‐kralen;  ‐tsy.  Bloedko-
raal. Fries: bloedkraal.

'bloedroad, adj.  Bloedrood.  Fries:  bloed-
read.

'bloedsuger, s. de, ‐s; ‐tsy. Bloedzuiger. ♢ 
Froeger waren de boeren faak ‒s ten op-
sichte fan 'e erbaaiers, uitzuigers.  Fries: 
bloedsûger.

bloei, s. de [blui]̯. Bloei. Fries: bloei.
'bloeie, v. [bluiə̯] bloeide; bloeid. Bloeien. ♢ 

Syn bedriif bloeit. Fries: bloeie.
'bloeier, s. de, ‐s; ‐tsy. 1 Bloeier. 2 Bloesem, 

bloeisel. Fries: bloeier.
'bloesmezyk, s.  de  [blu:s]-;  'bluesmezyk, 

[blu:s]-. Bluesmuziek. Fries: bluesmuzyk.
'bloeze, s.  de  [blu:zə]  ‐n;  bloesy [blusi]. 

Blouze, bloes. ♢ Se had 'n rok an met 'n  
bloesy. Fries: bloeze.

blok, s.  't  [blɔk] ‐ken;  ‐ky.  1 Blok. ♢  'n ‒ 
stroa. 2 Rechthoekige schelf (van vlas). 3 
In: De biten op ‒kys sette, de rijen bieten-
planten tot bosjes uitdunnen. Fries:  blok. 
Zie ook: bossykappe.

'blokfloit, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Blokfluit.  Fries: 
blokfluit.

'blokkedoas, s.  de,  ‐doazen;  ‐y.  Blokken-
doos. Fries: blokkedoaze.

'blokkeel, s. de [blɔke:l]. Balkje ter verbin-
ding van een stânsioen (kreupele stijl) met 
de bouwmuur. Fries: blokkeel.

'blokky, s. 't, ‐s. Blokschaaf. Fries: blokje.
'blokkyklimmer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Akkerwin-

de. Zie ook: saadklimmer.
'bloknoat, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Bloknoot.  Fries: 

bloknoat.
'blokskaaf, s. de & 't, ‐skaven; ‐skafy. Blok-

schaaf. Fries: blokskaaf.
blokstil → blakstil.
blom, s. de [blom] ‐men; ‐tsy, ‐py. Bloem. ♢ 

De ‒men staan op 'e rútten, bevroren wa-
terdamp;  metnander  kinne  as  de  ‒men, 
heel  goed  met  elkaar  overweg  kunnen. 
Fries: blom.

Blom, eigennaam  [blom].  Blom,  honden-
naam. ♢  D'r binne meer honnen die't  ‒  
hite, er zijn meer mensen die dat gedaan 
kunnen hebben. Fries: Blom.

'blombol, s. de, ‐len; ‐tsy. Bloembol. Fries: 
blombol.

'blombôlefeld, s.  't;  'blombollefeld, ‐en; 
‐sy. Bloembollenveld. Fries: blombollefjild.

blombollefeld → blombôlefeld.

blomd, adj. Gebloemd. ♢ ‒  goed, ‒e stof. 
Fries: blomd.

'blomkoal, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Bloemkool.  ♢ 
D'r sitte beste ‒en an 'e lucht, donderkop-
pen. Fries: blomkoal.

'blomlezing, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Bloemlezing. 
Fries: blomlêzing.

'blommaaiers, s. plur. De maaiers, landar-
beiders die de witte klaver maaiden.

'blomme, v.,  blomde;  blomd.  Zaad winnen 
van witte klaver.

'blommebedsy, s.  't,  ‐s.  Bloembed.  ♢  'n 
Mooi  ‒  (met)  dúzzendskoenen  en  fioel-
tsys. Fries: blombêd.

'blommekoopman, s. de, ‐loi. Bloemenhan-
delaar. Fries: blommekeapman.

'blommekorfy, s.  't,  ‐s.  Bloemenmandje. 
Fries: blommekuorke.

'blommeman, s.  de,  ‐nen.  Bloemenman, 
verkoper  van  bloemen.  Fries:  blomme-
man.

'blommemet, s.  de;  'blomtsymet.  Bloe-
menmarkt.  ♢  Hemelfaartsdâg  is  't  ‒  te 
Luwt. Fries: blommemerk.

'blommeperky, s.  't,  ‐s.  Bloemperk. Fries: 
blompark.

'blommesaad, s.  't,  ‐saden.  Bloemzaad. 
Fries: blomsied.

blommestâl → blomstâl.
'blommetún, s. de, ‐nen; ‐tsy. Bloementuin. 

Fries: blommetún.
'blommig, adj.  [bloməx]  ‐er;  ‐st.  1 Ge-

bloemd.  2 Bloemig (van aardappelen). ♢ 
Mooie ‒e eerappels. Fries: blommich.

'blompot, s. de, ‐ten; ‐sy. Bloempot. Fries: 
blompôt.

'blomryk, adj.,  ‐riker;  ‐st.  Bloemrijk.  ♢ 
Blomrike taal. Fries: blomryk.

'blomstâl, s.  de;  'blommestâl, ‐en;  ‐tsy. 
Bloemsteel. Fries: blomstâle.

blomtsymet → blommemet.
'blomtsyplokke, v.,  blomtsyplokte;  blom-

tsyplokt. Bloemen plukken in de wei.
'blomtsysoeke, v.,  blomtsysocht;  blomtsy-

socht. Bloemen plukken in de wei. Fries: 
blomkesykje.

blond, adj.  [blont]  ‐er;  ‐st.  Blond.  Fries: 
blond.

blon'dere, v.,  blondeerde;  blondeerd. Blon-
deren. Fries: blondearje.

bluesmezyk → bloesmezyk.
'blussy, s. 't [blösi]. In: 't Is maar 'n ‒ foor  

him om dat te doen, het is maar een klei-
nigheid voor hem om dat te doen.

'boade, s. de [bo.ədə] ‐s. Bode. ♢ De ‒ fan 
'n begraffenisferening, aanspreker. Fries: 
boade.
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'boadskip, s. 't [bo.ətskɪp] ‐pen; ‐py. Bood-
schap.  ♢  Ergens  gyn  ‒  hewwe, ergens 
niet gewenst zijn;  om ‒ gaan, boodschap-
pen gaan doen. Fries: boadskip.

'boadskipkorf, s.  de,  ‐korven;  ‐y.  Bood-
schappenmand. Fries: boadskipkoer.

'boadskiplope, v.,  boadskipliep;  boadskip-
lopen. Boodschappen lopen.

'boadskiploper, s. de, ‐s. Boodschappenlo-
per.

'boadskiptas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Boodschap-
pentas. Fries: boadskiptas.

boan, s. de [bo.ən] ‐en; ‐tsy. Boon. ♢ Brún-
ne ‒en, bruine bonen; groate ‒en, tuinbo-
nen;  hij mâg, lust graag ‒tsys, sperziebo-
nen, slabonen;  'n leven hewwe as smirge 
‒en, een best leventje hebben;  in 'e ‒en 
weze, in de bonen, in de war zijn; de ‒en 
út  't  water  binne nag te  goed foor  him, 
gez. van een verachtelijk persoon. Fries: 
bean.

'boanakker, s.  de,  ‐s.  Boonakker,  bonen-
veld. ♢  Een de ‒ opsê, iemand het recht 
van overpad ontzeggen (verbieden ergens 
geregeld langs of over te gaan), ook: ie-
mand ontslag aanzeggen. Fries: beaneker.

'boandroger, s.  de,  ‐s.  Krachtige,  droge 
noordenwind of oostenwind (in september 
of  oktober).  ♢  De  ‒  mot  nag  komme. 
Fries: beanhearre.

'boanepeul, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Bonenschil. 
Fries: beanpûl.

'boanepeule, v.,  boanepeule;  boanepeuld. 
Bonen doppen. Fries: beanpûlje.

'boanestok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Bonenstaak. 
Fries: beanstôk.

boanestroa → boanstroa.
'boanstroa, s.  't;  'boanestroa.  Bonenstro. 

Fries: beanstrie.
'boantsypunte, v.,  boantsypuntte;  boantsy-

punt.  Uiteinden  van  bonenpeulen  afsnij-
den. Fries: beantsjepuntsje.

boat, s. de [bo.ət] ‐en; ‐sy. Boot. ♢ De ‒ is 
an, de boot is aan, de poppen zijn aan het 
dansen, ook: de maat is vol. Fries: boat.

'boatfol, s. 't, ‐len. Een boot vol. ♢ ‒len hir-
rings. Fries: boatfol.

'boathuus, s. 't, ‐húzzen; ‐hússy. Boothuis.
'boatshaak, s.  de,  ‐haken;  ‐haky.  Boots-

haak. Fries: boatsheak.
'boatsyfare, v.,  boatsyfoer;  boatsyfoeren. 

Spelevaren. Fries: boatsjefarre.
'boatsman, s.  de,  ‐nen,  ‐loi.  Bootsman. 

Fries: boatsman.
'boazem, s. de [bo.əzəm] ‐s; ‐py, ‐tsy. Rook-

kanaal  van  een  schoorsteen.  Fries:  boa-
zem.

'Boazumer, adj.  [bo.əzəmər].  In:  ‒  bâl, 
bâltsy, kaatsbal  (vroeger  in  Bozum  ge-
maakt). Fries: Boazumer.

bocht, s. de [boxt] ‐en; bochy. Bocht. Fries: 
bocht.

bod, s. 't [bɔt]. Bod. ♢ 't ‒ waar € 10.000,‐. 
Fries: bod.

bôd, s. 't [bɔ.ət] ‐en;  bodsy. Eerste slag bij 
het tippen en kooitsytipelen en vervolgens 
ook: een vast punt, 4 m van de steen ver-
wijderd, waar men voorbij moet slaan, zal 
de slag voor bôd gelden. Fries: bod.

boe, interj. [bu:]. Boe. Fries: boe.
boef, s.  de  [buf]  boeven;  ‐y.  Boef.  Fries: 

boef.
boeg, s.  de [bux] ‐en;  boechy.  Boeg. ♢  't 

Over 'n ândere ‒ gooie. Fries: boech.
'boegspryt, s. de, ‐spriten; ‐sy. Boegspriet. 

Fries: boechspriet.
boei, s. de [bui]̯ ‐en. Boei (drijvend baken; 

ankerdobber; reddingsgordel). Fries: boei.
boei, s. de [bui]̯ ‐en. Boei, kluister. ♢ In 'e 

‒en slaan, sette, in de boeien slaan. Fries: 
boei.

boei, interj. [bui]̯. Rechtsom! (bij het men-
nen van paarden). ♢ ‒  wat!, de  fooropse 
moet wat afbuigen naar de foorînse. Fries: 
boei.

'boeiachter, interj.  Commando  bestemd 
voor de achterste paarden (bij het ploegen 
met 3 of  4 paarden),  om deze een klein 
beetje rechts te doen afbuigen.

'boeiachterôf, interj.  Commando bestemd 
voor de achterste paarden (bij het ploegen 
met 3 of 4 paarden), om op de akker (het 
land) te gaan, om de voorsten ruimte te 
geven, zodat ze bij de sloot langs kunnen 
komen (bij het wenden op de einden).

'boei‐an, interj. Commando, om de foorop-
se wat naar de foorînse te doen afbuigen.

'boeie, v.  [buiə̯]  boeide;  boeid.  1 Naar 
rechts  (doen)  zwenken  (van  paarden).  2 
Keren,  wenden  (bij  kinderspelletjes).  ♢ 
Wij motte nou ‒. Fries: boeie.

'boeie, v.  [buiə̯]  boeide;  boeid.  Boeien,  de 
geest bezighouden. ♢  Dat boek boeit mij 
wel. Fries: boeie.

'boeiend, adj.  &  adv.,  ‐er;  st.  Boeiend. 
Fries: boeiend.

'boeier, s. de [buiə̯r]. Boeier. ♢ 'n Kop as 'n 
‒, een hoogrode gelaatskleur. Fries:  boei-
er.

'boeifoor, interj.; 'boeifoorom. Commando 
bestemd voor het (de)  voorste paard(en) 
(bij het ploegen met 3 of 4 paarden), om 
dit (deze) een klein beetje rechts te doen 
afbuigen.
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boeifoorom → boeifoor.
'boeilaai, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Rechter  teugel 

waarmee men een trekpaard bestuurt.
'boei‐om, interj. Rechtsom! (bij het mennen 

van  paarden).  ♢  Boei‐om fóór, het  com-
mando; boei‐om, bestemd voor het voorste 
paard  (of  voorste  paarden).  Fries:  boei‐
om. Zie ook: boeifoor.

boek → beuk.
boek, s. 't [buk] ‐en; ‐y. Boek. ♢ Goed te ‒ 

staan, goed  aangeschreven  staan;  'n  ‒ 
leze. Fries: boek.

'boekdrukker, s. de, ‐s. Boekdrukker.
boekeboom → beukeboom.
'boekekas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Boekenkast. 

Fries: boekekast.
boeken → beuken.
boekeneutsy → beukeneutsy.
boekenhout → beukenhout.
boekenhouten → beukenhouten.
'boekerak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Boekenrek. Fries: 

boekerak.
boe'ket, s.  de  [bukεt]  ‐ten;  ‐sy.  Boeket. 

Fries: boeket.
'boekform, s. de, ‐s. Boekvorm. ♢ In ‒ fer-

skenen. Fries: boekfoarm.
'boekhandler, s.  de,  ‐s.  Boekhandelaar. 

Fries: boekhanneler.
'boekhouwe, v.,  boekhoude;  boekhouwen. 

Boekhouden.  ♢  Ik  hou  altyd  goed  boek 
fan  wat  d'r  omgaat, houdt  aantekening 
(van belangrijke zaken). Fries: boekhâlde.

'boekhouwer, s. de, ‐s. Boekhouder. Fries: 
boekhâlder.

'boekwinkel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Boekwinkel. 
Fries: boekwinkel.

'boekwyt, s.  de [bukwit].  Boekweit.  Fries: 
boekwyt.

'boekwiten, adj.  Van boekweit. ♢ ‒  meel, 
boekweitemeel;  ‒  brij, boekweitebrij. 
Fries: boekweiten.

'boekwitenbrij, s. de. Boekweitebrij. Fries: 
boekweitenbrij.

'boekwitengort, s.  de.  Boekweitegort. 
Fries: boekweitengrôt.

boel, s. de [bu.əl] ‐tsy. Boel. ♢ De ‒ oprêde, 
de boel opruimen;  'n dooie ‒, een dooie 
boel;  de hele ‒, alles;  'n  hele ‒  mînsen, 
een heleboel. Fries: boel.

boele'vaar, s. de [buləva:r] ‐s; ‐tsy. Boule-
vard. Fries: bûlevaar.

'boelgoed, s.  't  [buəlɡuət]  ‐en.  Boelgoed. 
Fries: boelguod.

'boeljon, s.  de  [buəljon].  Bouillon.  Fries: 
bûljon.

'boeljonblokky, s.  't,  ‐s.  Bouillonblokje. 
Fries: bûljonblokje.

'boelsjit, s. de [bulsjɪt]. Bullshit. Fries: bull-
shit.

'boemeltrain, s. de [buməl] ‐en; ‐tsy. Boe-
meltrein. Fries: boemeltrein.

'boender, s. de [buəndər] ‐s; ‐tsy. Boender. 
Fries: bjinder.

'boene, v. [buənə]  boende;  boend. Boenen. 
Fries: bjinne.

'boenhout, s. 't [buən]. Spoelplaats. Fries: 
bjinhout.

'boenstap, s.  't.  Spoelplaats.  Fries:  bjin-
stap.

boer, s. de [bu.ər] ‐en; ‐tsy. Boer. ♢ 'n Dik-
ke  ‒, boer  in  goeden  doen;  'n  klaine  ‒, 
kleine landbouwer; bij de ‒ komme, weze, 
landarbeider,  boerenknecht  worden,  zijn; 
‒en klage altyd; wat weet 'n ‒ nou fan 'e 
sundeg, waar praat je van, hoe zou jij daar 
nu verstand van hebben!; 'n ‒ die't klaagt 
over 't weer, mot môl worre, maar hij mot  
niet  klage over  't  stof; twaalf  ‒en en 'n 
dooie hônd, dan hè je (krekt) dartyn krin-
gen (bijnander); de domste ‒en hewwe de 
dikste  irpels, de domste mensen hebben 
vaak geluk bij het zaken doen;  't is mij 't  
selde, saai de ‒, at ik de koe deur 't uur  
melk of deur de steert, het doet er niet toe 
op welke wijze ik mijn geld verdien. Fries: 
boer.

boerde'rij, s.  de, ‐en;  ‐tsy.  Boerderij,  boe-
renwoning  met  bijbehorende  bedrijfsge-
bouwen (en land). Fries: buorkerij.

boere'boelgoed, s. 't, ‐en. Boerenboeldag. 
Fries: boereboelguod.

boere'butter, s. de. Roomboter. Fries: boe-
rebûter.

boere'dochter, s.  de,  ‐s.  Boerendochter. 
Fries: boeredochter.

boere‐'erbaaier, s. de, ‐s.  Boerenarbeider. 
Fries: boere‐arbeider.

boere'faint, s.  de,  ‐en.  Boerenknecht. 
Fries: boerefeint.

boere'folk, s. 't.  Boerenvolk. Fries:  boere-
folk.

boere'goed, s. 't. Graan dat voor de boeren 
werd gemalen.

boere'jonges, s. plur. Boerenjongens (kna-
pen,  jongelingen  uit  de  boerenstand; 
drank van rozijnen op brandewijn). Fries: 
boerejonges.

boere'koal, s.  de.  Boerenkool.  Fries:  boe-
rekoal.

boerekul → broekmans‐kullemans.
boere'plaats, s.  de,  ‐en.  Boerenhoeve. 

Fries: boerepleats.
boere'ploemp, s. de  -[plump];  boere'plof, 

-[plof]. Polssprong met aanloop met daar-
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bij  de  pols  in  de  handen.  Fries:  boere-
plomp.

boereplof → boereploemp.
boere'seun, s.  de,  ‐en.  Boerenzoon. Fries: 

boeresoan.
boere'skuur, s. de, ‐skuren; ‐tsy. Schuurge-

deelte  van een  boerenhoeve.  Fries:  boe-
reskuorre.

boere'spul, s.  't,  ‐len;  ‐tsy.  Boerenhoeve. 
Fries: boerespul.

boere'sundeg, s.  de,  ‐en.  Vrijdagse week-
markt te Leeuwarden, ook de marktplaats 
voor het Bildt. Fries: boeresnein.

'boerin, s. de, ‐nen; ‐tsy. Boerin. Fries: boe-
rinne.

'boerke, v. [buərkə] boerkte; boerkt. 1 Boe-
ren  (het  bedrijf  van landbouwer uitoefe-
nen; resultaten zien van zijn werk). ♢  't  
Boerkt fan 't jaar wel arig, er is bedrijfs-
winst (op het boerenbedrijf;ook: in het al-
gemeen).  2 De  agrarische  werkzaamhe-
den nagaan, de veldvruchten, het vee be-
kijken, bespreken.  3 Zich wat vertreden. 
Fries: buorkje.

boerke'rij, s. de. Boerenbedrijf, het boeren. 
Fries: buorkerij.

boerzwazy → bourgeoisy.
'boete, s.  de [bu(.)ətə] ‐s.  Boete.  ♢  ('n) ‒ 

krije. Fries: boete.
'boetse, v. [buətsə]  boetste;  boetst. Bij het 

opslaan van de bal de heup aanraken (bij 
het kaatsen). ♢ De opslaner boetst. Fries: 
bûtse.

boet'sere, v.  [butsɪ.ərə]  boetseerde;  boet-
seerd. Boetseren. Fries: boetsearje.

boe'zjy, s. de, ‐s. Bougie. Fries: bûzjy.
bof, s. de [bof]. Bof (ziekte). Fries: bof.
'boffert, s. de [bofət] ‐s; ‐sy. 1 Tulband (ge-

bak). 2 Lompe kerel. Fries: boffert.
bohe'mien, s.  de  [bo:he:mjε:n]  ‐s.  Bohé-

mien. Fries: bohemien.
boi, s. de [bɔ.i]̯ ‐en; ‐tsy [bɔit̯si]. Bui. ♢ Dut 

is 'n dikke ‒!, dit is een dikke, zware re-
genbui; 't regent 'n dikke ‒, het is dik van 
regen;  de  ‒  hangen,  driven,  ankommen 
sien, de bui zien hangen, zien aankomen. 
Fries: bui.

'boiig, adj. [bɔ.iə̯x] ‐er; ‐st. Buiig. ♢ 't Is ‒ 
(weer). Fries: buiïch.

'boikot, s.  de [bɔ.ik̯ɔt]  ‐ten.  Boycot. Fries: 
boykot.

'boiler, s. de [bɔ.il̯ər] ‐s; ‐tsy. Boiler. Fries: 
boiler.

bok, s. de [bok] ‐ken; ‐ky.  1 Bok (bep. hijs-
toestel;  zitplaats van koetsier; bep. gym-
nastiekwerktuig; nors mens). 2 Geit. ♢ Ik 
bin soa koud as 'n ‒, ik ril van de kou; met 

'e ‒ na de ram gaan; ôns ‒ het lamd; 'n ‒ 
is de erbaaierskoe; fan 'e ‒ op 'e ezel stu-
re, van het kastje naar de muur sturen; 'n 
ouwe ‒ lust nag wel 's 'n groen bladsy, een 
ouwe bok lust nog wel een groen blaadje, 
gez. van een oude snoeper; de ‒ bij de ho-
rens  krije, de  zaak  krachtig  aanpakken; 
de ‒ an 't tou hewwe, in het water geval-
len  zijn  (inz.  van kinderen);  d'r  kin  gyn 
‒ky  slacht  worre  of  dou  most  'n  poatsy  
houwe, gez. van een haantje de voorste. 3 
Knol (paard). 4 Duivel. ♢ Dou silst nag 's 
fan 'e ‒ drome, je zult het tegendeel nog 
wel  eens onzacht  gewaarworden,  je  zult 
nog wel eens minder aangename ervarin-
gen opdoen. 5 Metalen afscheiding tussen 
twee koeien in een stal. Fries: bok.

'Bôke, eigennaam  [bɔ:kə];  'Bokke, s.  de 
[bɔkə]. 1 Bokke, mansnaam. 2 Naam voor 
de haan (humoristisch). ♢ Wat stapt ‒ der 
permantig over 't hiem; ‒  syn himd, een 
dik vlies op pap; wie wil ‒ syn himd graag 
hewwe? Fries: Bokke.

'bokferture, v.,  bokfertuurde;  bokfertuurd. 
Wateren,  urineren  (humoristisch).  ♢  Ik 
mot eventsys ‒.

Bokke → Bôke.
'bokkebaai, s.  de. Bokkenbaai, grove wol-

len stof. Fries: bokkebaai.
'bokkehok, s. 't, ‐ken; ‐ky. Geitenhok.
'bokkekees, s.  de,  ‐kezen;  ‐kesy.  Geiten-

kaas.
'bokkemelk, s. de. Geitenmelk.
'bokken, s. de [bokən] ‐s; ‐tsy. Bokking, ge-

rookte  haring.  ♢  De  Westhoekster  ‒s. 
Fries: bokking.

'bokkenhang, s. de, ‐en. Bokkinghang, hok 
waarin haring gerookt wordt. Fries:  bok-
kinghang.

'bokkenroke, v.,  bokkenrookte;  bokken-
rookt.  Bokkingen,  haringen roken. Fries: 
bokkingrikje.

bokkenroke'rij, s.  de.  Bokkingrokerij. 
Fries: bokkingrikkerij.

'bokkepoat, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Bokkenpoot, 
teerkwast  met  aan  het  eind  omgebogen 
steel.  ♢  'n  ‒sy, een  bokkepootje  (soort 
koekje). Fries: bokkepoat.

'bokkeprúk, s. de, ‐ken. Bokkenpruik. ♢ De 
‒ op hewwe. Fries: bokkeprûk.

'bokkeram, s.  de,  ‐men.  Bok,  mannelijke 
geit.

'bokketil, s. de, ‐tillen. Zoldertje boven gei-
testal.

'bokkyspringe, v.,  bokkysprong;  bokky-
sprongen.  Bokjespringen.  Fries:  bokje-
springe.
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boks, s.  de [boks]  ‐en.  Broekspijp.  ♢  Een 
achter  de  ‒en  sitte, iemand  aandrijven, 
aansporen. Fries: bokse.

boks, s. de [boks] ‐en; ‐y. Box. Fries: boks.
'boksele, v.,  bokselde;  bokseld.  Gehaast, 

met inspanning lopen. ♢  De jonges bok-
selden de hele Ouwe‐Dyk lâns om de mîn-
sen om printsys te fragen. Fries: bokselje.

'bokser, s. de [boksər] ‐s. Bokser (soort bul-
dog). Fries: bokser.

'bokser, s. de [boksər] ‐s. Bokser, vuistvech-
ter. Fries: bokser.

'bokspant, s. 't, ‐en. Spant boven de gebin-
ten van een schuur. Fries: bokspant.

'bokstaan, v.,  ston bok;  bokstaan.  Bokjes-
taan.  ♢  Een mot  ‒  bij  't  úthalen  fan 'n 
nêst, dat te hoog in 'e boom sit; ‒  bij 'le-
pel, skaar of hakmes'. Fries: bokstean. Zie 
ook: lepel.

bol, s. de [bɔl] ‐len; ‐tsy. Bol. Fries: bol.
bol, adj. & adv. [bɔl] ‐ler; ‐st. Bol. ♢ 'n ‒le 

wyn, een zoele wind. Fries: bol.
bôl, s. de [bɔ:l] ‐en; ‐tsy. Wittebrood, bruin-

brood. ♢ 'n Stik(ky) ‒, een snee(tje) witte‐ 
of bruinbrood;  brúnne ‒, bruinbrood;  soa 
goed as ‒, doodgoed; de mooiste ‒en lê in 
't  fînsterbank,  lê  foor  't  raam,  rút, een 
mens doet zich vaak beter voor dan hij in 
werkelijkheid  is;  'n  boltsy, rond  broodje 
met (weinig) krenten. Fries: bôle.

'bolbegoania, s.  de,  ‐'s;  'bolbegoanium, 
‐s. Knolbegonia. Fries: knolbegoania.

bolbegoanium → bolbegoania.
bôldaai → bôldeeg.
'bôldeeg, s. 't; 'bôldaai*. Brooddeeg. Fries: 

bôledaai.
'bolderbak, s.  de [bɔldər] ‐ken;  ‐ky.  Ram-

melend rijtuig, inz. van de vroegere grut-
ter van Oude‐Bildtzijl. Fries: bolderbak.

'boldere, v.  [bɔldərə]  bolderde;  bolderd. 
Bulderen. ♢  't ‒n fan 'e branding. Fries: 
bolderje.

'bôlgoed, s.  't.  Allerlei soorten en vormen 
brood. Fries: bôleguod.

'bolhamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Bolhamer, hamer 
met bolronde kop. Fries: bolhammer.

'bôlkarre, s.  de,  ‐s;  ‐chy.  Broodkar.  Fries: 
bôlekarre.

bolkorf → bôlkorf.
'bôlkorf, s. de; 'bolkorf, ‐korven; ‐y. Brood-

mand, korf van broodvent(st)er. Fries: bô-
lekoer.

'bôlkrúmmel, s. de, ‐s; ‐tsy. Broodkruimel. 
Fries: bôlekrommel.

'bolle, s. de [bolə] ‐s; boltsy. 1 Stier. ♢ Wat 
(foor)  ferstand het  'n  ‒  nou fan 'e poal-
star!, hoe zou zo iemand daar nu verstand 

van hebben, over mee kunnen praten!  2 
Nors  persoon.  3 Miskoop,  slechte  koop. 
Fries: bolle.

'bolle, v. [bɔlə] bolde; bold. Bollen, bol doen 
staan. ♢ 't ‒n fan 'n plaat izer. Fries: bolje.

'bollepyst, s. de [bolə] ‐en. Lisdodde. ♢ De 
‒en worre deur de kines droogd en dan 
oprookt. Fries: bollepyst.

'bollestâl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Stal  voor stier. 
Fries: bollestâl.

'bôlloopster, s. de, ‐s. Broodventster.
'bollope, v.,  bolliep;  bollopen.  Brood  (dat 

men in mand of trommel bij zich draagt) 
venten.

'bolloper, s. de, ‐s. Broodventer.
'bolster, s. de [bɔlstər] ‐s. Bolster. ♢ De ‒s 

fan 't flas. Fries: bolster.
boltromp → bôltromp.
'bôltromp, s. de; 'boltromp, ‐en; ‐y. Brood-

trommel. Fries: bôletromp.
'bolwerk, s. 't [bɔl]- ‐en. Bolwerk. ♢ ‒en ôf-

grave. Fries: bolwurk.
bom, s.  de [bom] ‐men;  ‐tsy.  Bom, projec-

tiel. Fries: bom.
'bomanfal, s.  de,  ‐len.  Bomaanval.  Fries: 

bomoanfal.
bombarde'mint, s. de, ‐en. Bombardement. 

Fries: bombardemint.
bombar'dere, v.,  bombardeerde;  bombar-

deerd.  Bombarderen.  Fries:  bombardear-
je.

'bombast, s.  de  [bombɑst].  Bombast,  ge-
zwollen taal. Fries: bombast.

'bomemantel, s. de; 'boommantel, ‐s. Bo-
mensingel. omplanting van bomen op erf, 
kerkhof enz. Fries: beammantel.

'bomig, adj.  [bo:məx]  ‐er;  ‐st.  Boomrijk. 
Fries: beammich.

'bomiis, s. 't. Bomijs. Fries: bomiis.
'bomoaly, s.  de  [bom].  Boomolie,  olijfolie. 

Fries: bomoalje.
bon, s. de [bon] ‐nen; ‐tsy. Bon. ♢  De súk-

ker waar destiids op 'e ‒; 'n ‒(tsy) krije, 
bon, bekeuring; hij kwam op 'e ‒, omdat‐y 
sonder licht reed, hij ging op de bon; een 
op 'e ‒ sette, slingere. Fries: bon.

Bond, eigennaam [bont]. De Bond, traditio-
nele kaatswedstrijd in Franeker op pink-
stermaandag.  ♢  Pinkstermaandegs  wort 
in Franeker de ‒ houwen.

'bondig, adj. & adv. [bondəx] ‐er; ‐st. Bon-
dig. Fries: bûnich.

'bongele, v. [boŋələ]  bongelde;  bongeld.  1 
Bengelen, heen en weer slingeren. ♢  D'r 
bongelt  wat  an  'e  auto. 2 Rondhangen, 
lanterfanten. ♢  Op 'e straat om ‒. 3 Zijn 
neus snuiten. ♢  Och soa ‒ motte. Fries: 
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bongelje.
bonk, s. de [boŋk] ‐en; ‐y. Bonk, been, bot. 

♢ In die fis sitte nagal wat ‒ys, visgraten. 
Fries: bonke.

bonk, s.  de  [boŋk]  ‐en;  ‐y.  Bonk,  blok, 
klomp. ♢ Een ‒ water, één bonk water; 't 
is  een ‒ winter, het  vriest  streng. Fries: 
bonk.

'bonkelaar, s. de [boŋkəla:r] ‐s. Bonkelaar, 
liggend  wiel  aan  molenstander.  Fries: 
bonkelder.

'bonkele, v.  [boŋkələ]  bonkelde;  bonkeld. 
Benen,  lopen.  ♢  Klaine  Harnt  bonkelde 
wat ôf soa'n hele dâg. Fries: bonkelje.

'bonkerak, s. 't, ‐en. Mager persoon, mager 
oud paard. Fries:  bonkerak.  Zie ook:  ea-
merrak.

'bonkig, adj., ‐er; ‐st. Bonkig, benig, grove 
beenderen hebbend. Fries: bonkich.

bôns, s.  de  [bo.ⁿs]  bônzen.  Bons,  klap. 
Fries: bûns.

bon'sjoere, v.,  boⁿsju.ərə] bonsjoerde;  bon-
sjoerd. Bonjouren. Fries: bonsjoere.

bont, s. 't [bont]. Bont. ♢  Fan bovenen ‒,  
fan ônderen stront, gez.  van wie te veel 
geld aan kleding en opschik uitgeeft, ge-
zien zijn of haar financiële toestand, ook: 
heel  wat  lijken,  maar  niets  zijn.  Fries: 
bûnt.

bont, adj. & adv. [bont] ‐er; ‐st. Bont. ♢ Soa 
‒  as  'n  ekster,  'n  roek; een  ‒  en  blau 
slaan. Fries: bûnt.

bonte'luw, s. de, ‐en; ‐tsy. Scholekster.
bonte'pyt, s. de, ‐piten; ‐sy. Scholekster.
'bontmof, s. de, ‐fen; ‐fy. Mof (voor het ver-

warmen van de handen). Fries: bûntmof.
'bônze, v. [bo:ⁿzə]  bônsde;  bônsd.  Bonzen. 

Fries: bûnzje.
boog, s.  de  [bo:x]  bogen;  boochy.  Boog. 

Fries: bôge.
'booiem, s. de [bo.iə̯m] ‐s; ‐py, ‐tsy. Bodem. 

Fries: boaiem. Zie ook: boom.
boom, s. de [bo:m] bomen. Zijstuk van lad-

der  of  trap  waarin de sporten of  treden 
rusten. Fries: boom.

boom, s. de [bo:m] bomen; ‐py, ‐tsy. Boom. 
♢  Hoog in 'e ‒ sitte, een hoge prijs vra-
gen; de loi sitte met die jonge fan hur bra  
hoog in 'e ‒, de ouders hebben erg hoge 
verwachtingen van hun zoon. Fries: beam.

boom, s. de [bo:m]  bomen; ‐py. Bodem. ♢ 
An 'e ‒ sette, licht aanbranden; an 'e ‒ sit-
ten  hewwe, licht  aangebrand  zijn  (van 
spijzen);  doen even 'n klain ‒py water in 
'e ketel foor theewater, een klein beetje. 
Fries: boom. Zie ook: booiem.

'boomgoed, s. 't. Allerlei geboomte. Fries: 

beammeguod.
boommantel → bomemantel.
'boompyferwissele, v.,  boompyferwisselde; 

boompyferwisseld;  'boomtsyferwissele, 
boomtsyferwisselde;  boomtsyferwisseld. 
Boompje  verwisselen.  Fries:  beamkefer-
wikselje.

'boompygoed, s. 't; 'boomtsygoed. Struik-
gewas, kreupelhout. Fries: beamkeguod.

'boomroeie, v.,  boomroeide;  boomroeid. 
Bomen rooien. Fries: beamroeie.

'boomsgatten, s.  plur. In:  Die (boom) het 
de ‒ kregen, gez. van boom waarvan de 
stam is  afgezaagd,  en waarvan de tronk 
nog staat.

'boomstam, s.  de,  ‐men;  ‐py,  ‐tsy.  Boom-
stam. Fries: beamstam.

boomtsyferwissele → boompyferwissele.
boomtsygoed → boompygoed.
boor, s.  de  [bo.ər]  boren;  ‐tsy.  1 Boor.  2 

Pootstok. Fries: boar. Zie ook: setstok.
'boorbând, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Boor(d)band. 

Fries: boarbân.
boord, s. 't [bo.ət] ‐en; ‐sy. 1 Boord (boven-

rand van scheepswand; het gehele schip). 
♢  An,  fan,  binnen  ‒, aan,  van,  binnen 
boord;  wat over ‒ smite, iets over boord 
werpen.  2 Boord,  (boven)rand  aan  kle-
dingstuk.  ♢  De  ‒  fan  'n  overstrúpper,  
hoas. Fries: board.

boord, s. 't [bo.ət]. Board. ♢ Hard en sacht 
‒. Fries: board.

'boorizer, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Boorijzer.  Fries: 
boarizer.

'boorlint, s. 't [bo.ər] ‐en. Boordlint. Fries: 
boarlint.

'boormesine, s. de, ‐s. Boormachine. Fries: 
boarmasine.

'boorne, v. [bo.ənə] boornde; boornd. Dren-
ken, te drinken geven. Fries: boarne.

'boorneamer, s.  de  [bo.ən]  ‐s;  ‐tsy. 
Drenkemmer. Fries: boarnamer.

'booromslag, s.  't,  ‐en;  ‐slachy.  Boorom-
slag. Fries: boaromslach.

'boorskaaf, s.  de,  ‐skaven;  ‐skafy.  Boor-
schaaf, sponningschaaf. Fries: boarskaaf.

bôrd, s.  't  [bɔ.ət]  ‐en;  bordsy.  1 Bord, 
plank(je).  ♢  Fan 't  bovenste  bordsy, van 
het bovenste bordje; dat is fan 't bovenste 
bordsy, gez. wanneer iemand ongezouten 
de waarheid wordt gezegd;  op ‒en kom-
me, publiek verkocht worden;  bij de (pu-
blike) ferkoping waren (d'r) gâns bordsys, 
er waren veel mensen die een bod deden; 
de timmerman skryft 't werk fan deur 'n  
dâg eerst wel op 'n bordsy; 't bordsy bij 't 
kooitsy‐tipelen, plankje  met  de  deelne-
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mers  aan  dit  spel;  om  priis  en  premy 
kreeg Froubuurt gyn inkeld bordsy, bij het 
kaatsen  om  de  eerste  en  tweede  prijs 
kreeg Vrouwenparochie geen enkel eerst 
(aan  de  telegraaf).  2 Bord  (speelbord; 
schrijfbord,  schoolbord;  uithangbord; 
etensbord). Fries: boerd.

bor'deel, s.  't  [bɔrde:l]  ‐delen.  Bordeel. 
Fries: bordeel.

bor'des, s.  't  [bɔrdεs]  ‐sen.  Bordes.  Fries: 
bordes.

'bôrdfol, s. 't, ‐len. Bordvol. ♢ 'n ‒ brij, sop. 
Fries: boardfol.

'bordpepier, s. 't. Bordpapier. Fries: buord-
papier.

'bordpepieren, adj.  Bordpapieren.  Fries: 
buordpapieren.

bor'dure, v.  [bədü.ərə]  borduurde;  bor-
duurd. Borduren. Fries: borduerje.

bor'duurgeern, s. 't;  bor'duurgeren. Bor-
duurgaren. Fries: borduerjern.

borduurgeren → borduurgeern.
bor'duurnaald, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Borduur-

naald. Fries: borduernulle.
'bore, v.  [bo.ərə]  boorde;  boord.  Boren. 

Fries: boarje.
'borendefol, adj. & adv. Boordevol.
borg, s. de [bɔrx] ‐en;  borchy. Borg. ♢  De 

molner ston op springen, doe is syn broer  
nag ‒ foor him worren, de molenaar was 
bijna failliet,  toen is zijn broer nog borg 
voor hem gaan staan; de broer ston ‒ foor 
him, (lett. en fig.); ik staan dij d'r ‒ foor, ik 
verzeker  het  je;  'n  ekstra  stik  tou  dat 
brúkt wort bij 't hisen, noemt men de ‒. 
Fries: boarch.

'borge, v. [bɔrɣə] borgde; borgd. Borgen. ♢ 
Kontant betale is beter as borge; ik kon 'e 
winkelman guster niet betale, dat ik most  
‒. Fries: boargje.

'borger, s.  de  [bɔrɣər]  ‐s.  Eigenheimer 
(aardappelras). Fries: borger.

'borgtocht, s.  de,  ‐en.  Borgtocht.  Fries: 
boarchtocht.

'borre, s. de [bɔərə] ‐s. 1 Kater. ♢ Ouwe ‒, 
vaak gez. in de omgang met een kater.  2 
Wijfje van de snotolf (soort roofvis).  3 In: 
Blauwe ‒, mannetje van de snotolf (soort 
roofvis). Fries: boarre. Zie ook: roasfis.

borst, s. de [bɔəst] ‐en;  borsy. Borst. ♢  't  
Op  't  ‒  hè, aamborstig,  astmatisch  zijn. 
Fries: boarst.

'borstboor, s. de, ‐boren. Borstboor. Fries: 
boarstboar.

'borstplaat, s. de. Borstplaat. Fries: boarst-
plaat.

'borstrok, s. de, ‐ken; ‐ky. Borstrok. Fries: 

boarstrok.
'borststik, s. 't, ‐ken; ‐ky. Borststuk; onder-

deel van een haam. Fries: boarststik.
'borstwering, s. de, ‐s.  1 Aarden wal (on-

derdeel van een aardappelhoop).  2 Borst-
wering, deel van een muur tussen de zol-
derbalken  en  de  muurplaat  van  de  dak-
stoel. Fries: boarstwarring.

bos, s. 't [bos] ‐sen; ‐sy. Bos. ♢  'n Mooi ‒ 
haar op  't  hood,  op 'e kop hewwe; 'n  ‒ 
geld,  sinten, een  grote  hoeveelheid;  'n 
arig ‒sy geld, sinten, heel wat;  geld, sin-
ten bij  't  ‒sy hewwe, in overvloed; ‒sen 
geld,  sinten, grote  hoeveelheden.  Fries: 
bosk.

bos, s. de [bos] ‐sen; ‐sy. Klapbus, proppen-
schieter.  ♢  't  Slút  as 'n  ‒, het  past  vol-
maakt goed, ook: het is zeer logisch;  fan 
'n dikke fleretoek, die't soa'n 20 sintime-
ter lang waar en der't 't piid út ferwiderd 
en 'e bast ôfskrabd waar, maakten de jon-
ges 'n ‒. Fries: bus.

'bosdúvvel, s. de, ‐s. Bosduivel. Fries: bosk-
duvel.

'bosmaaie, v.,  bosmaaide;  bomaaid.  Pollen 
gras in weiland maaien. Fries:  boskmea-
ne.

'bospikke, v.,  bospikte;  bospikt.  De  grote 
pollen gras in een weiland opvreten. ♢ De 
peerden motte ‒. Fries: boskpikke.

'bosse, v. [bosə] boste; bost. Met een prop-
penschieter schieten. Fries: bosje.

'bosser, s. de [bosər] ‐s; ‐tsy. Grote, glazen 
knikker. Fries: bosser.

'bossykappe, v.,  bossyklapte;  bossyklapt. 
De rijen bietenplanten tot  bosjes uitdun-
nen  (daarna  volgt  het  ferdunnen of  op 
enen setten). Zie ook: blok.

'bosskiete, v.,  bosskoat;  bosskoaten.  Met 
een proppenschieter schieten. Fries:  bos-
sjitte.

bot, s. de [bot] ‐ten; ‐sy. Bot, bep. vis. Fries: 
bot.

bot, adj. & adv. [bot] ‐ter; ‐st. Bot, ruw, on-
beschoft. ♢ Hij mocht him wel 's wat inbi-
ne, altyd soa ‒ en mâl is niet fetsoenlik. 
Fries: bot.

bots, adj. & adv. [bots]. Trots, hoogmoedig. 
♢ Hij, sij loopt bra ‒ en parmantig. Fries: 
batsk.

'botse, v.  [botsə]  botste;  botst.  Botsen. 
Fries: botse.

'botsy, s. 't [botsi] ‐s. Botje, oud muntstuk 
van 2½ cent. Fries: botsen.

'botsys, adj.  Een botje kostend. ♢  Stappe 
as  'n  drie  botsise  haan, trots  stappen. 
Fries: botsens.
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'bottens, s. de [botəns]. Botheid, ruwheid, 
onbeschoftheid. ♢  Die ‒ falt blykber min 
ôf te leren. Fries: bottens.

'botwant, s.  't,  ‐en.  Hoekwant  waarmee 
men  bot  vangt.  Fries:  botwân.  Zie  ook: 
beug.

bou, s. de [bɔ.u̯]. Bouw. ♢ 'n Stik ‒, bouw-
land; de ‒ fan produkten, het verbouwen; 
de ‒ fan húzzen. Fries: bou.

'bouboer, s.  de,  ‐en.  Bouwboer,  akkerbou-
wer. Fries: bouboer.

'boudoas, s.  de,  ‐doazen;  ‐y.  Bouwdoos. 
Fries: boudoaze.

'boufallig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Bouwvallig. Fries: 
boufallich.

'bouhoek, s.  de.  Kleibouwstreek  in  het 
noorden van Friesland. Fries: bouhoeke.

bou'kundig, adj.  Bouwkundig.  Fries:  bou-
kundich.

'boukûnst, s.  de.  Bouwkunst.  Fries:  bou-
keunst.

'boulând, s. 't. Bouwland. Fries: boulân.
'boumantsy, s.  't,  ‐s;  boumantsy'wip-

steert, s. de, ‐en. Kwikstaart. Fries:  bou-
mantsje.

boumantsywipsteert → boumantsy.
'bou‐order, s.  de, ‐s. Bouworde, bouwstijl. 

Fries: bou‐oarder.
'bouplaats, s.  de,  ‐en.  Akkerbouwbedrijf. 

Fries: boupleats.
bourgeoi'sy, s.  de [bu.ərzwɑsi];  boerzwa-

'zy, [bu.ərzwɑzi]. Bourgeoisie. Fries: boer-
zoisy.

'boustyl, s.  de,  ‐stilen.  Bouwstijl.  Fries: 
boustyl.

bout, s. de [bɔ.u̯t] ‐en; ‐sy. Bout. ♢ 'n Lek-
ker  ‒sy, een  lekker  hapje;  Pytsy  is  niet  
soa'n sterke ‒, is lichamelijk niet zo sterk, 
taai;  wel wat in 'e ‒en hewwe, sterk, ge-
spierd zijn. Fries: bout.

'bouwe, v.  [bɔ.u̯ə]  boude;  boud.  Bouwen. 
Fries: bouwe.

'boven, prep. & adv. [bo:vən]. Boven. ♢ De 
bâl is ‒, is (bij het kaatsen) over de boven-
lijn geslagen; de bâl waar feer, krekt ‒; op 
'e ‒ staan, (als substantief), bij de boven-
lijn staan. Fries: boppe.

boven'al, adv. Bovenal. Fries: boppe‐al.
boven'bedoeld, adj.  Bovenbedoeld.  Fries: 

boppebedoeld.
'bovenbroek, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Bovenbroek. 

Fries: boppebroek.
'bovendeur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Bovendeur. 

Fries: boppedoar.
'bovendrumpel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Bovendor-

pel. Fries: boppedrompel.
'boveneand, s. 't, ‐en. Boveneind; bovenlijf. 

Fries: boppe‐ein.
'bovenen, adv. Boven (alleen voorafgegaan 

door een prep.). ♢ Fan ‒, van boven; na ‒, 
naar boven. Fries: boppen. Zie ook: bont.

'bovenêrm, s.  de,  ‐s;  ‐py,  ‐tsy.  Bovenarm. 
Fries: boppe‐earm.

boven'hânds, adj. & adv.; boven'hâns. Bo-
venhands. ♢ 'n Settop kinne je ‒ of onder-
hânds sette; de achterînse sloeg ‒ út; as 
d'r bij de smid met twee man klopt wort,  
slaat  de  foorslaander  ‒. Fries:  boppe-
hânsk. Zie ook: overhânds.

bovenhâns → bovenhânds.
'bovenhuus, s.  't,  ‐húzzen;  ‐hússy.  Boven-

huis. Fries: boppehûs.
'bovenkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Bovenkamer. 

Fries: boppekeamer.
'bovenkant, s.  de,  ‐en.  Bovenkant.  Fries: 

boppekant.
'bovenkap, s. de, ‐pen. Deel van de bekap-

ping van een schuur boven de gebinten. 
Fries: boppekape.

'bovenkleren, s. plur. Bovenkleding. Fries: 
boppeklean.

'bovenlander, s. de, ‐s. Bovenlander, paard 
uit Noord‐Duitsland. Fries: boppelanner.

'bovenmantel, s. de, ‐s. Bovenste deel van 
een schoorsteenmantel. Fries:  boppeman-
tel.

'bovenmeester, s.  de,  ‐s.  Bovenmeester. 
Fries: boppemaster.

'bovennander, adv.  Boven  elkaar.  Fries: 
boppe‐inoar.

'bovennoemd, adj.  Bovengenoemd.  Fries: 
boppeneamd.

boven'op, adv.,  (accent  wisselt).  Bovenop. 
♢ Hij had gyn rooie sint meer, maar deur  
de handel  is‐y  d'r  weer  (geheel)  ‒  kom-
men, er  weer  bovenop  gekomen.  Fries: 
boppe‐op.

'bovensaal, s.  de,  ‐salen;  ‐tsy.  Bovenzaal. 
Fries: boppeseal.

bovenslâg → bovenslag.
'bovenslag, s.  de;  'bovenslâg, ‐en.  Terug-

slag bij het kaatsen, waarbij de bal de bo-
venlijn passeert. Fries: boppeslach.

'bovenst, s. 't [bo:vəⁿst]. Bovenst. ♢ 't ‒ fan 
'n klomp, de kap. Fries: boppest.

'bovenst, adj. [bo:vəⁿst]. Bovenst. ♢ De ‒e 
knoop. Fries: boppest.

'bovenstaand, adj.  Bovenstaand.  Fries: 
boppesteand.

boven'út, adj.  Bovenuit.  ♢  Ergens  niet 
weer ‒ komme kinne, zijn verdriet, zorgen 
niet de baas kunnen worden. Fries:  bop-
peút.

'bovenweuning, s.  de,  ‐s.  Bovenwoning. 
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Fries: boppewenning.
bra, adv. [bra:]. Bar, erg, zeer. ♢ ‒ syk.
braad, s. 't [bra:t] braden; ‐sy. Gebraad, inz. 

gebraden rund‐ of varkensvlees.
'braadsy, s.  't,  ‐s.  Gebraad.  ♢  'n  Mooi  ‒, 

bakvis. Fries: gebraden.
braaf, adj. & adv. [bra:f]  braver; ‐st. Braaf. 

♢ Dat is 'n brave jonge; most maar ‒ lere, 
flink, danig. Fries: braaf.

'braaie, v. [brɑ:iə̯]  braaide;  braaid. Breien. 
♢ Ergens 'n eand an ‒, ergens een einde 
aan maken. Fries: breidzje.

'braaigeern, s. 't;  'braaigeren. Breigaren. 
Fries: breidjern.

braaigeren → braaigeern.
'braaiskaai, s.  de  -[skɑ.i]̯.  Breische(d)e. 

Fries: breidskee.
'braaiskoal, s.  de,  ‐en.  Breischool.  Fries: 

breidskoalle.
braak, s.  de  [bra:k]  braken.  Braak,  werk-

tuig om vlas te braken. ♢  De houten(e), 
houtne ‒, oudste type braak. Fries: braak.

braak, adj. [bra:k]. Braak, onbebouwd. ♢ 't  
Lân lait ‒. Fries: braak.

'braakhok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Braakhok, 
schuurtje waar vlas gebraakt wordt. Fries: 
braakhok.

'braakswâlen, s.  plur.  Schraal  begroeide 
randen van braak liggend land. ♢ Bij de ‒ 
lâns gaan, te weinig (eten) hebben gehad. 
Fries: braakswâlen.

braam, s.  de  [bra:m]  bramen.  Braam, 
braambes.

braam, s.  de [bra:m]  bramen;  ‐tsy,  ‐py.  1 
Braam (ruige, oneffen rand van ijzer; om-
liggende kant (na het slijpen)). ♢ De smid 
fylt de ‒ ôf fan 'n stik izer. 2 Prang, neus-
knijper,  houtje  met lus eraan die bij  on-
handelbare paarden om de bovenlip wordt 
gelegd en aangedraaid. Fries: braam.

'brade, v.  [bra:də]  braadde;  braden.  Bra-
den. Fries: briede.

brade'ry, s. de [bra:dəri] ‐s. Braderie. Fries: 
bradery.

'braijeskrift, s.  't  [brɑiə̯].  Brailleschrift. 
Fries: brailleskrift.

brain, s. 't [brɑin̯]. Brijn, pekel. ♢ Soa sout 
as ‒. Fries: brein.

'brainkassy, s.  't,  ‐s.  Hersenpan.  ♢  Dou 
hest meer ferstand in dyn ‒ at ik docht. 
Fries: breinkas.

'brainroer, adj.  1 Woedend.  2 Ongedurig, 
onrustig. ♢ ‒  weze deur te feul werk en 
drokte. Fries: breinroer.

'brainroerig, adj.,  ‐er.  1 Opgewonden.  ♢ 
Frijwat ‒ weze. 2 Overstuur. Fries: brein-
roerich.

'brake, v. [bra:kə]  braakte;  braakt.  1 Bra-
ken (van vlas).  2 Braak laten liggen (van 
land). Fries: brake.

'braker, s.  de,  ‐s.  Braker,  iemand die  het 
vlas braakt. Fries: braker.

'brakerskoorts, s.  de. Aandoening van de 
ademhalingsorganen ten gevolge van het 
werken in het braakhok, zich uitend in he-
vig hoesten. Fries: brakerskoarts.

brand, s.  de  [brɑnt]  ‐en;  ‐sy;  brând, 
[brɑ.nt] ‐en; brandsy. 1 Brand, vuur. ♢ In 
'e ‒ staan, in brand staan;  gearmd na de 
‒, arm in arm lopen, van vriendinnen 12‐
20 jaar.  2 Brand, brandstof. ♢  Swarte ‒, 
steenkool om te stoken. Fries: brân.

brând → brand.
'brandber, adj., ‐der; ‐st. Brandbaar. Fries: 

brânber.
'brandblaar, s.  de,  ‐blaren;  ‐tsy.  Brand-

blaar. Fries: brânblier.
brânde → brande.
'brande, v. [brɑndə] brandde; brand; 'brân-

de, [brɑ.ndə]  brândde;  brând;  'branne, 
[brɑnə] brande; brand. Branden. ♢ ‒ as 'n 
fakkel; d'r in ‒, een hoog bod doen, met 
grof geschut werken. Fries: baarne.

brânder → brander.
'brander, s.  de  [brɑndər];  'brânder, 

[brɑ.ndər] ‐s; ‐tsy. 1 Brander. 2 Gloeilamp. 
Fries: brander.

brânderig → branderig.
'branderig, adj.  &  adv.;  'brânderig, ‐er; 

‐st. Branderig. Fries: branderich.
'brandewyn, s.  de. Brandewijn. ♢  'n ‒tsy, 

een  brandewijntje,  glaasje  brandewijn. 
Fries: brandewyn.

'brandfersekering, s. de, ‐s. Brandverzeke-
ring. Fries: brânfersekering.

'brandglâs, s.  't,  ‐glazen,  ‐glâzen.  Brand-
glas. Fries: brânglês.

'brandhout, s.  't.  Brandhout. ♢  Wij kinne 
de saak wel an ‒ slaan, kapotslaan (van 
waardeloze spullen of zaken die niet aan 
hun doel beantwoorden). Fries: branhout.

'brandig, adj.  &  adv.  [brɑndəx]  ‐er;  ‐st. 
Haastig,  wild. ♢  Wat starig an, mannen,  
niet al te ‒, ik driif jimme ommers niet!

'branding, s.  de,  ‐s.  Branding. Fries:  brâ-
ning.

'brandkas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Brandkast. 
Fries: brânkast.

'brandklok, s.  de,  ‐ken.  Brandklok.  Fries: 
brânklok.

'brandlâder, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Brandladder. 
Fries: brânljedder.

'brandmerk, s.  't,  ‐en;  ‐y.  Brandmerk. 
Fries: brânmerk.



brandmuur 69

'brandmuur, s.  de,  ‐muren;  ‐tsy.  Brand-
muur. Fries: brânmuorre.

'brandsalf, s. de. Brandzalf. Fries: brânsal-
ve.

'brandska, s.  de.  Brandschade.  Fries: 
brânskea.

'brandslang, s.  de,  ‐en;  ‐slânchy,  ‐slanky. 
Brandslang. Fries: brânslang.

'brandspoit, s.  de,  ‐en.  Brandspuit.  Fries: 
brânspuit.

'brandstichter, s.  de,  ‐s.  Brandstichter. 
Fries: brânstichter.

'brandstichting, s.  de,  ‐s.  Brandstichting. 
Fries: brânstichting.

'brandstof, s.  de,  ‐fen.  Brandstof.  Fries: 
brânstof.

'brandstofman, s. de, ‐nen. Brandstofhan-
delaar. ♢  Hindrik Tadema war ‒ in Frou-
buurt. Fries: brânjeman.

'brankaar, s.  de  [brɑŋka:r]  ‐s;  ‐tsy.  Bran-
card. Fries: brankaar.

branne → brande.
breed, adj.  &  adv.  [bre:t]  breder;  ‐st 

[bre:st].  Breed.  ♢  Die loi  hewwe 't  niet  
soa ‒, hebben het niet zo breed;  't  gaat 
der út 'e brede feertyn, ze leven (te) ro-
yaal;  die 't ‒ het, laat 't ‒ hange, die het 
breed heeft, laat het breed hangen. Fries: 
breed. Zie ook: lang.

'breedfoerig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Breedvoe-
rig.

'breedte, s. de, ‐s. Breedte. Fries: breedte.
'breedút, adv.  Breeduit.  ♢  ‒  sitten  gaan. 

Fries: breedút.
'breekbaitel, s.  de,  ‐s.  Breekbeitel.  Fries: 

brekbeitel.
breek'densing, s.  de [bre:kdεⁿsɪŋ]. Break-

dancing. Fries: breakdancing.
'breekizer, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Breekijzer.  Fries: 

brekizer.
'breeksteen, s.  de,  ‐stenen.  Breeksteen, 

hard blauwe molensteen die op de maal-
zolder werd gebruikt  voor het  roggebre-
ken.

'breke, v.  [bre:kə]  brak [brɑk];  broken 
[bro:kən]. Breken. ♢ De lucht breekt, het 
wolkendek gaat uiteen en de zon begint te 
schijnen. Fries: brekke.

'breker, s. de, ‐s. Breker. Fries: brekker.
bres, s. de [brεs] ‐sen. Bres. ♢ Foor wat op 

'e  ‒  staan, voor  iets  op  de  bres  staan. 
Fries: bres.

breuk → brook.
breuk, s. de [brö.ü̯k] ‐en. Breuk (gebroken 

getal). Fries: breuk.
bre'vet, s.  't  [brəfεt]  ‐ten.  Brevet.  Fries: 

brevet.

'bridze, v. [brɪdzə]  bridzde;  bridzd. Bridge. 
Fries: bridge.

brief, s. de & 't [briəf] brieven; ‐y. Brief. ♢ 
'n ‒y fan honderd; 'n geel ‒y, een bankbil-
jet  van ƒ  25,‐;  de ‒ niet  leze kinne, zijn 
portie eten niet op kunnen. Fries: brief.

'briefkaart, s. de, ‐en; ‐sy. Briefkaart. Fries: 
brievekaart.

'briefskriver, s. de, ‐s. Briefschrijver. Fries: 
briefskriuwer.

briefskrive'rij, s.  de.  Briefwisseling,  cor-
respondentie. Fries: briefskriuwerij.

'briefwisseling, s.  de,  ‐s.  Briefwisseling. 
Fries: briefwikseling.

brien, s. de [bri.ən] ‐en; ‐tsy. Geultje tussen 
twee droge stukken op de Wadden.

'brienig, adj.  &  adv.  [bri.ənəx]  ‐er;  ‐st.  1 
Neerslachtig; ontevreden, zuur. ♢ ‒  kike, 
ontevreden,  zuur  kijken.  2 Onthutst. 
Fries: brienich.

briet, s. de [bri.ət] ‐en; ‐sy. Brit, brok turf. 
Fries: brjit.

'brievebus, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Brievenbus. 
Fries: brievebus.

bri'gade, s. de [briɡa:də] ‐s. Brigade. Fries: 
brigade.

briga'dier, s.  de [brɪɡɑdi.ər]  ‐s.  Brigadier. 
Fries: brigadier.

brij, s. de [brεi]̯. Brij, pap. ♢ Soa hyt as ‒, 
erg warm en daardoor erg transpirerend 
(van personen);  soa  soel  as  ‒, erg  zoel, 
drukkend (van het  weer);  as 't  ‒ regent 
lait myn bôrd, lêge myn skuttels altyd om-
keerd, nooit  een  buitenkansje  hebben. 
Fries: brij.

'brijboel, s.  de.  Brij,  weke,  halfvloeibare 
stof. ♢  Doe't 't begon te regenen, worde 
de snee een weke ‒. Fries: brijboel.

'brijig, adj., ‐er. Brijachtig. Fries: brijich.
'brijwagen, s. de, ‐s; ‐tsy. Melkkar, wagen 

van de melkboer. ♢ De lucht staat as 'n ‒, 
dreigt met regen. Fries: brijwein.

bryk, adj. & adv. [brik] briker; ‐st. 1 Scheef, 
schuin.  2 Onsymmetrisch  van  vorm.  ♢ 
Soa ‒ as 'n hespel; 'n brike koe, gez. wan-
neer de koe aan de ene kant van de uier 
meer melk geeft dan aan de andere kant; 
'n bitsy ‒ is mînsegelyk, een weinig scheef 
is menselijk, niets is volmaakt. Fries: bryk. 
Zie ook: onkant, wankant.

'briket, s.  de  [brəkεt]  ‐ten;  ‐sy.  Briket. 
Fries: briket.

'brykgat, s. 't. In: Je 'n ‒ lope, zich inzetten 
(voor iets of iemand). Fries: brykgat.

bril, s. de [brɪl] ‐len; ‐tsy. Bril. Fries: bril.
brillan'tine, s.  de [brɪləntinə].  Brillantine. 

Fries: brillantine.



70 broeinegel

'brilleglâs, s.  't,  ‐glazen,  ‐glâzen.  Brillen-
glas. Fries: brilleglês.

'brillejoad, s.  de,  ‐en.  Brillenjood,  scheld-
naam  voor  iemand  die  een  bril  draagt. 
Fries: brillejoad.

brim, s.  de [brɪm].  Brem, vlinderbloemige 
plant. Fries: brem.

'brimme, v.  [brɪmə]  brimde;  brimd.  Hem-
men, de keel schrapen. ♢ Hij brimde nag 
's goed. Fries: brimje.

brims, s.  de  [brɪms]  brimzen.  1 Brems 
(soort  steekvlieg).  ♢  De  brimzen  steke 
nag niet, gez. wanneer het in het voorjaar 
of in de voorzomer zonnig, maar toch nog 
vrij fris weer is.  2 Horzel.  3 Wesp. Fries: 
brims.

'brimstig, adj.  &  adv.  [brɪmstəx]  ‐er;  ‐st. 
Bars, nors, korzelig. Fries: brimstich.

'bringe, v.  [brɪŋə]  brocht [brɔxt];  brocht. 
Brengen.  ♢  D'r  arig  wat  (geld)  deur  ‒, 
verkwisten. Fries: bringe.

brys, s. de [bris] brisy. Bries. ♢ D'r staat 'n 
arig brisy, een stevige bries.

broad, s. 't [bro.ət] ‐en; ‐sy. 1 Roggebrood. 
♢  'n Klain stikky ‒; blaik ‒, licht  rogge-
brood; donker ‒, donker roggebrood; brún 
‒; suur ‒; 'n heel ‒, vroeger roggebrood 
van 5 kilo; een gyn droog ‒ gunne, iemand 
helemaal niets gunnen.  2 Brood. ♢  Nou, 
jim  hoeve  d'r  nag  gyn  ‒  fan  te  kopen, 
wel?, onbeschofte reactie op een aanma-
ning om een rekening te betalen;  die loi 
hewwe goed hur ‒, 'n goed stik(ky) ‒, een 
goed inkomen; die bakkerij sit 'n goed stik 
‒  in, levert  een goed bestaan op.  Fries: 
brea. Zie ook: part.

'broadbôrd, s. 't,  ‐en; ‐bordsy.  Broodbord, 
broodplank. Fries: breaboard.

'broaddronken, adj.,  ‐er.  Brooddronken. 
Fries: breadronken.

'broadete, v.,  broadat;  broadeten.  Ontbij-
ten, een broodmaaltijd gebruiken. ♢ Froe-
ger worde d'r overdâgs tussen tweeën en 
drieën ok ‒n. Fries: brea‐ite.

'broadeten, s.  't.  1 Ontbijt.  2 Vroegere 
broodmaaltijd om 2 uur 's middags. Fries: 
brea‐iten.

'broadkrúmmel, s. de, ‐s; ‐tsy. Broodkrui-
mel. ♢ De ‒s steke him, gez. van een dar-
tel  jong  manspersoon.  Fries:  breakrom-
mel.

'broadmerk, s.  't,  ‐en.  Stempel  waarmee 
voorheen  de initialen van een bakker  in 
het  roggebrood  werden  geslagen.  Fries: 
breamerk.

'broadmes, s. 't, ‐sen; ‐sy. Broodmes. Fries: 
breamês.

'broadnoadig, adj.  &  adv.;  'broadnorig. 
Broodnodig. Fries: breanedich.

broadnorig → broadnoadig.
'broadplank, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Broodplank. 

Fries: breaplanke.
'broadsy, s.  't,  ‐s.  1 Klein  stukje  rogge-

brood.  2 Broodje,  kadetje.  ♢  Frânse ‒s, 
een  groot  soort  kadetjes;  de mooiste  ‒s 
lêge foor 't rút, het beste brood legt men 
voor  het  venster,  zijn  beste  beentje  zet 
men voor. Fries: broadsje.

'broadskaal, s.  de,  ‐skalen;  ‐tsy.  Brood-
schaal. Fries: breaskaal.

'broadtrappe, v.,  broadtrapte;  broadtrapt. 
Deeg van roggebrood kneden met de voe-
ten. Fries: breatraapje.

'broadwinning, s.  de,  ‐s.  Broodwinning. 
Fries: breawinning.

brods, adj. & adv. [brots] ‐er.  1 Broeds.  2 
Broeierig,  drukkend,  benauwd  (van  het 
weer).  3 Vergenoegd, voldaan. ♢  Hij sâg 
wakkere ‒; hij waar bra ‒. Fries: brodsk.

'brodsens, s.  de.  1 Broedsheid.  2 Verge-
noegdheid, voldaanheid. Fries: brodskens.

'brodzig, adj. [brodzəx]  ‐er;  ‐st.  Broeierig, 
drukkend, benauwd (van het weer). ♢ 't Is 
‒  (weer), het  is  broeierig  weer.  Fries: 
brodzich.

broed, s.  't,  ‐en;  ‐sy.  Broed.  ♢  't  ‒  fan 
amels; 'n ‒sy kiewytsaaies, vier kievitseie-
ren in één nest. Fries: broed.

'broedaai, s.  't,  ‐es,  ‐en;  ‐aitsy.  Broedei. 
Fries: briedaai.

'broede, v. [bru.ədə] broedde;  broed. Broe-
den. Fries: briede.

'broederskap, s.  de  [brudərskɑp]  ‐pen. 
Broederschap. Fries: bruorskip.

'broedstoel, s.  de  [bru.ət]  ‐en.  Leunstoel. 
Fries: briedstoel.

'broeie, v. [bruiə̯]  broeide;  broeid.  1 Broei-
en. 2 Een branderig gevoel in de huid ge-
ven (van brandnetels). 3 Zich branden, be-
zeren aan een brandnetel. ♢  Ik hew mij 
broeid. Fries: broeie.

'broeierig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Broeierig,  be-
nauwd. ♢ 't Is bra ‒, drukkend heet (van 
het weer). Fries: broeierich.

'broeihok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Bewaarplaats 
voor poters. Fries: broeihok. Zie ook: poa-
terhok.

'broeiïg, adj.  [bruiə̯x]  ‐er;  ‐st.  Broeiig, 
broeierig,  drukkend,  benauwd  (van  het 
weer). ♢ At d'r onweer op til is, dan kin 't  
soms ‒ weze. Fries: broeiïch.

'broeikas, s. de, ‐sen; ‐sy. Broeikas. Fries: 
broeikas.

'broeinegel, s. de  -[ne:ɣəl] ‐s; ‐tsy. Brand-
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netel. ♢  Dove ‒, dovenetel.  Fries:  broei-
nettel. Zie ook: dovenegel.

broe'jere, v.  [brujɪ.ərə]  broejeerde;  broe-
jeerd. Brouilleren. Fries: brûillearje.

broek, s. de [bruk] ‐en; ‐y. Broek. ♢ Sij het 
de ‒ an, zij heeft de broek aan, speelt de 
baas; de houtne ‒ an hewwe, op de preek-
stoel staan;  een achter 'e ‒ sitte, iemand 
achter de broek zitten, voortdurend aan-
manen. Fries: broek.

'broeke, v.  [brukə]  broekte;  broekt.  In 
scherts worstelen, vechten (van jongens).

'broekhoest, s. de. In: Last fan 'e ‒ hewwe 
winderig zijn.

'broekmans‐kullemans, s. 't; boere'kul, s. 
de. In:  Met de boerekul met de polsstok 
tussen  de  benen.  ♢  Broekmans‐kulle-
mans, met de boerekul springe.

broeks'bús, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Broekzak. 
Fries: broeksbûse.

broer, s.  de [bru.ər]  ‐s;  ‐tsy.  Broer.  Fries: 
broer.

'broeze, v.  [bru:zə]  broesde;  broesd.  Brui-
sen.  ♢  De boat  broesde d'r  deur. Fries: 
brûzje.

'broie*, v.  [brɔ̈.iə̯]  broide;  broid.  1 Slaan, 
een  klets  geven.  ♢  Help,  hij  broit  mij  
doad! 2 Smijten, gooien.  3 Vallen. ♢  Fan 
'e trap ‒. Fries: bruie.

'bromfyts, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Bromfiets. Fries: 
bromfyts.

'bromfytser, s.  de,  ‐s.  Bromfietser.  Fries: 
bromfytser.

'bromme, v. [bromə] bromde; bromd. Brom-
men. Fries: bromme.

'brommer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Brommer. Fries: 
brommer.

'bromtop, s.  de, ‐pen; ‐py. Bromtol. Fries: 
bromtop.

bron, s. de [bron] ‐nen. Bron. Fries: boarne.
bron'gitis, s.  de  [broŋɡitəs].  Bronchitis. 

Fries: brongitis.
brôns, s. 't [bro.ⁿs]. Brons. Fries: brûns.
'brônzen, adj. Bronzen. Fries: brûnzen.
brook, s. de [bro:k]  broken;  broky;  breuk, 

[brö.ü̯k] ‐en; ‐y. 1 Breuk, scheur. ♢ D'r sit 
'n ‒ in dat stik izer; 't is tot 'n ‒ kommen 
tussen die mînsen, verbreking van betrek-
kingen.  2 Breuk, darmuitpuiling uit buik-
holte. ♢  Die man het 'n ‒; hij is fan 'e ‒ 
sneden, aan  een  (lies)breuk  geopereerd. 
Fries: brek.

'brookbând, s.  de,  ‐en.  Breukband.  Fries: 
breukbân.

bros, adj.  &  adv.  [bros]  ‐ser;  ‐t.  1 Bros, 
broos, licht breekbaar. ♢ Soa ‒ as aaies. 2 
Winderig,  telkens  winden  moeten  laten. 

Fries: bros.
brosj, s.  de  [brɔsj]  ‐en;  ‐y.  Broche.  Fries: 

brosje.
bro'sjure, s.  de  [brɔsjü.ərə]  ‐s.  Brochure. 

Fries: brosjuere.
'brouketel, s. de, ‐s; ‐tsy. Brouwketel. ♢ 't 

Is 'n muus in 'e ‒, dat brengt, zet geen zo-
den aan de dijk, het helpt als een druppel 
op een gloeiende plaat. Fries: broutsjettel.

'brouwe, v.  [brɔ.u̯ə]  broude;  broud.  Brou-
wen. Fries: brouwe.

'brouwer, s.  de,  ‐s.  Brouwer  (van  bier). 
Fries: brouwer.

brouwe'rij, s.  de,  ‐en.  Brouwerij.  Fries: 
brouwerij.

brûg, s. de [brö.x] ‐en; bruchy [bröxi]. Brug. 
♢  Over  de  goudne  ‒  weze, (van  een 
vrouw) de leeftijd van kinderen krijgen te 
boven zijn. Fries: brêge.

'brûggeld, s. 't. Bruggengeld. Fries: brêge-
jild.

'Brugman, eigennaam [bröx]-. Brugman. ♢ 
Prate  as  ‒, praten  als  Brugman.  Fries: 
Brugman.

bruid, s.  de  [brɔ̈.it̯]  ‐en;  ‐sy.  Bruid.  Fries: 
breid.

'bruidegom, s. de [brɔ̈.id̯əgom] ‐s. Bruide-
gom. Fries: brêgeman.

'bruidsjonker, s.  de  -[joŋkər]  ‐s;  ‐tsy. 
Bruidsjonker.

'bruidsmaisy, s. 't, ‐s. Bruidsmeisje.
'bruidssluier, s. de, ‐s. Bruidssluier.
'bruidsstoet, s. de, ‐en. Bruidsstoet.
'brúkber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Bruikbaar.  Fries: 

brûkber.
'brúkberens, s.  de;  'brúkberhyd.  Bruik-

baarheid. Fries: brûkberens.
brúkberhyd → brúkberens.
'brúkke, v.  [brükə]  brúkte;  brúkt.  Gebrui-

ken. ♢ Kin ik eventsys wat geld fan dij ‒?, 
lenen. Fries: brûke.

'brúkker, s. de, ‐s. Gebruiker. ♢ De ‒ fan 'n 
plaats, huurder. Fries: brûker.

'brúklien, s. 't. Bruikleen. ♢ Wat in ‒ geve. 
Fries: brûklien.

'brulle, v. [brölə] brulde; bruld. Brullen.
'bruller, s. de [brölər] ‐s. Koe die verschil-

lende  keren  is  gedekt,  maar  nog  nooit 
drachtig is geworden. Fries: bruller.

'brulloft, s. de [brölɔft] ‐en; brulloffy. Brui-
loft. Fries: brulloft.

'brullofte, v.,  brulloftte;  brulloft.  1 Bruiloft 
houden.  2 Een  privaatton  legen.  Fries: 
brulloftsje.

'brullofter, s.  de,  ‐s.  Bruiloftsgast.  Fries: 
brullofter.

'brulloftsgast, s.  de,  ‐en.  Bruiloftsgast. 
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Fries: brulloftsgast.
brún, s. 't [brün]. Bruin. Fries: brún.
brún, adj. [brün] ‐ner; ‐st. Bruin. ♢ Soa ‒ as 

peper; de koffy,  thee is ‒, gereed om te 
drinken. Fries: brún.

bru'nel, s. de [brünεl] ‐len. Brunel (lipbloe-
mig plantengeslacht).

'brúnfis, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Bruinvis.  Fries: 
brúnfisk.

bud'zjet, s. 't [bödzjεt] ‐ten. Budget. Fries: 
budzjet.

buel, s. de [bü.əl] ‐en; ‐tsy.  1 Buidel (geld-
zakje, beurs). ♢ De ‒ mot ok in 'e wyn op  
komme kinne, het moet ook betaald kun-
nen worden; met 'e ‒ te rade gaan, reken 
houwe, met  de  beurs  te  rade  gaan;  de 
knoop op 'e ‒ houwe, geen geld uit willen 
geven; arig tun 'e ‒ motte, flink in de zak 
moeten tasten;  de een kin meer met 'e ‒  
as 'n ânder met 'e sinten, sommigen ko-
men met weinig geld verder dan anderen 
met veel geld.  2 Knikkerzakje.  3 Kerken-
zakje, collectezak. ♢ Met 't ‒tsy lope, met 
het  kerkenzakje  collecteren;  'n  doit,  'n 
sint in 't ‒tsy doen, een duit in het zakje 
doen, meespreken, een opmerking maken 
(die weinig te betekenen heeft).  4 Balzak 
(van dieren). Fries: budel.

'bueltsylope, v.,  bueltsyliep;  bueltsylopen. 
Met het kerkenzakje collecteren.

'buffel, s.  de  [böfəl]  ‐s;  ‐tsy.  Buffel  (bep. 
rund). ♢ 'n ‒ fan 'n kirl, fors manspersoon 
of een onbeschofte kerel. Fries: buffel.

'buge, v.  [bü:ɣə]  boog [bo:x];  bogen.  Bui-
gen. Fries: bûge.

'buggy, s. de [bögi] ‐s. Buggy. Fries: buggy.
'buging, s.  de,  ‐s.  Buiging.  ♢  'n  ‒  make. 

Fries: bûging.
buis, s.  de  [bɔ̈.is̯]  buizen;  ‐y.  Buis.  Fries: 

buis.
buit, s. de [bɔ̈.it̯]. Buit. ♢ De ‒ binnen hew-

we, alle  cadeautjes,  het  verdiende  geld 
hebben gekregen. Fries: bût.

búk, s. de [bük] ‐ken; ‐ky. Buik. Fries: bûk.
'búkberry, s.  de,  ‐s.  Losse  vloer  van  een 

boerenwagen. Fries: bûkberje.
'búkdelling, s.  de,  ‐s.  Buikdenning. Fries: 

bûkdelling.
'búkgorl, s.  de, ‐en.  Buikriem, brede riem 

van het tuig die onder de buik wordt vast-
gemaakt. Fries: bûkgurdle. Zie ook: gorl.

'búkkele, v.  [bükələ]  búkkelde;  búkkeld. 
Strompelen.  ♢  Hij  búkkelde  't  pâd  del. 
Fries: bûkelje.

buks, s. de [böks] ‐en. Buks. Fries: buks.
'búksyk, adj. Buikziek. Fries: bûksyk.
búl, s. de [bül] ‐len; ‐tsy. 1 Buil, plaatselijke 

zwelling door bloeduitstorting. ♢ 'n ‒ op 't  
hood. 2 Deuk, bluts. ♢ Die ouwe ketel sit  
fol ‒len. Fries: bûl.

'buldere, v.  [böldərə]  bulderde;  bulderd. 
Bulderen.  ♢  De wyn buldert. Fries:  bol-
derje.

'buldog, s.  de  [böldɔx]  ‐gen;  ‐dochy.  Bul-
dog. Fries: buldoch.

'búlle, v. [bülə] búlde; búld. Builen, zemelen 
uit meel ziften. ♢ Waitmeel ‒. Fries: bûlje.

'bulletin, s.  't  [bölətɪn]  ‐s.  Bulletin.  Fries: 
bulletin.

'búlmoln, s.  de  [bül]- ‐s;  ‐tsy.  Builmolen. 
Fries: bûlmole.

bult, s. de [bölt] ‐en; ‐sy. Bult. ♢  Die man 
het 'n ‒, bochel; de rooie‐star sitte an 'e ‒,  
onder 'e ‒, op een aardappelhoop, in een 
aardappelkuil; de boel in 'e ‒en jage, in de 
war sturen; ‒en rije op wagens, te veel be-
leg op het brood doen (van kinderen);  'n 
‒, een grote hoeveelheid; geld bij de ‒, in 
overvloed, ruimschoots. Fries: bult.

'bultbeslaan, v.,  bultbesloeg;  bultbesloe-
gen. Stevig afdekken met een laag aarde 
van  aardappel‐  en  bietenkuilen.  Fries: 
bultbeslaan.

'bultopsette, v.,  bultopset;  bultopset. Hooi 
tot een hoop optassen. Fries: bultsette.

'bultsoet, adj., ‐er. Enigszins zoet smakend, 
gez. van aardappels, die onder de aardap-
pelhoop vandaan komen (na 2 à 3 dagen 
trekt de zoetachtige smaak er weer uit). 
Fries: bultswiet.

'bumper, s. de [bömpər] ‐s. Bumper. Fries: 
bumper.

'bundel, s.  de  [böndəl]  ‐s;  ‐tsy.  Bundel. 
Fries: bondel.

'bunder, s. de [böndər] ‐s. Bunder, hectare. 
♢ 'n Half, halve ‒ waaie, oude oppervlak-
temaat,  ongeveer  ½  ha,  de  oppervlakte 
grasland die een koe in een zomerhalfjaar 
kan afgrazen. Fries: bunder.

'bungalo, s. de [böŋəlo:] ‐'s; ‐otsy. Bunga-
low. Fries: bungalow.

'bunplank, s. 't, ‐en; ‐y; 'bunskutsy, ‐s. Eén 
van  de  twee  schotten  die  bij  een  grote 
vangst in de vissersboot werden geplaatst 
om de vis (haringen) te kunnen keren.

bunskutsy → bunplank.
bunt, s. 't [bönt] ‐en; ‐sy. Klink, uitwendig 

geslachtsdeel  (van  koe,  geit,  schaap). 
Fries: bunt.

búrfrou → buurfrou.
burge'meester, s. de, ‐s. Burgemeester. ♢ 

Een ‒ make, (onder jongens) iemand geza-
menlijk afstraffen door zijn penis tevoor-
schijn te halen. Fries: boargemaster.
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'burger, s.  de  [börɣər]  ‐s.  Burger.  Fries: 
boarger.

burge'rij, s. de. Burgerij. Fries: boargerij.
'burgerkleren, s. plur. Burgerkleren. Fries: 

boargerklean.
'burgerlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Burgerlijk. 

Fries: boargerlik.
búrloi → buurloi.
búrman → buurman.
buro'kraat, s.  de,  ‐kraten.  Bureaucraat. 

Fries: burokraat.
burokra'sy, s.  de  [bü.əro:krɑ.si].  Bureau-

cratie. Fries: burokrasy.
'burrel, s.  de  [börəl]  ‐s;  ‐tsy.  1 Borrel, 

glaasje  sterke  drank.  ♢  Een 'n  droge  ‒ 
geve, iemands  neus  achterover  drukken 
(manier van plagen bij kinderen).  2 Bob-
bel,  waterbel,  luchtbel  in  water.  Fries: 
buorrel.

'burrele, v.,  burrelde;  burreld.  Borrelen 
(borrels  drinken;  bobbelen,  luchtblaasjes 
vertonen (van vloeistoffen). Fries: buorrel-
je.

'burreltsyblaze, v.,  burreltsybloes;  burrel-
tsybloezen.  Bellen  blazen.  Fries:  bûltsje-
blaze.

bus, s.  de  [bös]  ‐sen;  ‐sy.  Bus,  autobus. 
Fries: bus.

bus, s. de [bös] ‐sen; ‐sy. Bus. ♢ Slútte as 'n 
‒; 'n brief op 'e ‒ doen, in de brievenbus 
doen. Fries: bus.

bús, s. de [büs] ‐sen;  ‐sy. Zak (in kleding-
stuk), broekzak. ♢  Een in 'e ‒ sitte, heel 
dicht  bij  iemand  zitten;  hij  het  in  baide 
‒sen likefeul, geen geld  bezitten;  hij  sit  
syn mim altyd in 'e ‒, hij hangt zijn moe-
der altijd aan de rokken;  een wel in 'e ‒  
steke kinne, veel groter en sterker dan ie-
mand zijn;  je de ‒sen útskeure (fan 't la-
chen), zich slap lachen; in 'e ‒ taste, in de 
beurs tasten;  de hând op 'e ‒ houwe, op 
de penning, deun zijn; in 'e ‒ komme, veel 
geld kosten; tun 'e ‒ motte, (veel) moeten 
betalen; arig wat in 'e ‒ hewwe, flink geld 
bij zich hebben. Fries: bûse.

'búsboeky, s. 't, ‐s. Zakagenda. Fries:  bûs-
boekje.

'busdienst, s.  de,  ‐en.  Busdienst.  Fries: 
bustsjinst.

'búsdoek, s. de [bü(z)duk] ‐en; ‐y. Zakdoek. 
♢ ‒y (be)lêge, ‒y op (be)skúl, zakdoekje 
leggen. Fries: bûsdoek.

'búsfol, s. 't. Een zak vol (van kledingstuk). 
♢ 'n ‒ sinten. Fries: bûsfol.

'búsgat, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Opening, spleet in 
vrouwenrok,  waardoor  men  bij  de  losse 
zak  kan  komen  waarin  het  geld  enz. 

steekt. ♢ Met 't rechter oog in 't linker ‒  
sien, erg scheel zien. Fries: bûsgat.

'búsgeld, s. 't. Zakgeld. ♢ Hij het altyd wel 
arig  (wat)  ‒; baaiboomptsys  kinne  wel 
arig ‒ hewwe, hebben (veel) (kunst)mest 
nodig. Fries: bûsjild.

'bushalte, s. de, ‐s. Bushalte. Fries: bushal-
te.

'búsmes, s. 't, ‐sen; ‐sy. Zakmes. Fries: bûs-
mês.

'bussel, s. de [bösəl] ‐s; ‐tsy. Borstel. Fries: 
boarstel.

'bussele, v.,  busselde;  busseld.  Borstelen. 
Fries: boarstelje.

'bussygroente, s.  de.  Busgroente,  blik-
groente. Fries: busgriente.

'bússint, s. de, ‐en; ‐sy. Zakcentje. ♢ 'n Ari-
ge ‒  hewwe, tamelijk  veel  geld  hebben; 
hij  het  altyd  wel  arig  (wat)  ‒en. Fries: 
bûssint.

'busstasjon, s.  't;  'busstatsjon, ‐s;  ‐tsy. 
Busstation. Fries: busstasjon.

busstatsjon → busstasjon.
'búste, s. de [büstə] ‐s. Buste. Fries: búste.
bút, s. de [büt]. Strandvond, aangespoelde 

waar. Fries: bût.
'bútsoeke, v.,  bútsocht;  bútsocht.  Strand-

jutten. Fries: bûtsykje.
'bútsoeker, s.  de,  ‐s.  Strandjutter.  Fries: 

bûtsiker.
'bútte, v. [bütə] bútte; bút. Ruilen, omwisse-

len (meest in verbinding).  ♢  Roile en ‒, 
ruilebuiten. Fries: bûtse.

'bútten, adv. & prep. Buiten. ♢  De wyn is 
‒, noord (gerekend vanaf de Ouwe‐Dyk); 
de bâl waar, fiel krekt ‒, buiten de zijlijn 
van het kaatsperk; die boer het ok lând ‒, 
gez. van een boer van het Oud‐Bildt, die 
ook  land  op  het  Nieuw‐Bildt  bezit;  lând 
helendal ‒, langs het Kanaal gelegen;  je 
ergens ‒ houwe, zich ergens buiten hou-
den; dat staat d'r ‒, dat heeft er niets mee 
te  maken,  dat  komt niet  in  aanmerking, 
dat telt niet. Fries: bûten.

bútten'boord, adv. Buiten boord. Fries: bû-
tenboard.

bútten'boordmoter, s. de, ‐s; ‐tsy. Buiten-
boordmotor. Fries: bûtenboardmotor.

bútten'dat, adv.  Buitendien,  daarenboven. 
♢ En ‒ het‐y d'r niks gyn ferlet fan. Fries: 
bûtendat.

'búttendeur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Buitendeur. 
Fries: bûtendoar.

'búttendyk, s.  de,  ‐diken.  Buitendijk,  zee-
dijk. Fries: bûtendyk.

'búttendyks, adj.  Buitendijks.  ♢  'n  ‒  stik 
lând. Fries: bûtendyks.
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'búttenen, adv.  Buiten  (alleen  voorafge-
gaan door een prep.). ♢  Na ‒, naar bui-
ten. Fries: bûten.

'búttengewoan, adj. & adv., ‐er; ‐st. Buiten-
gewoon. Fries: bûtengewoan.

'búttenkânsy, s.  't,  ‐s.  Buitenkansje, voor-
deeltje. Fries: bûtenkânske.

'búttenkant, s.  de, ‐en.  Buitenkant. Fries: 
bûtenkant.

'búttenkerklik, adj. Buitenkerkelijk. Fries: 
bûtentsjerklik.

'búttenkerkliken, s.  plur.  Buitenkerkelij-
ken. Fries: bûtentsjerkliken.

'búttenland, s. 't. Buitenland. Fries: bûten-
lân.

'búttenlander, s.  de,  ‐s.  Buitenlander. 
Fries: bûtenlanner.

'búttenlânds, adj.  Buitenlands.  Fries:  bû-
tenlânsk.

'búttenlat, s. de, ‐ten; ‐sy. Dwarslat, tevens 
panlat,  langs de buitenkant  van de dak-
sparren  in  een  boerenschuur  voor  het 
aanbrengen van stro  tussen de dakspar-
ren. Fries: bûtenlatte.

'búttenloi, s.  plur. Buitenlieden, buitenlui. 
Fries: bûtenlju.

'búttenlucht, s. de. Buitenlucht. Fries:  bû-
tenlucht.

'búttenmuur, s.  de,  ‐muren;  ‐tsy.  Buiten-
muur. Fries: bûtenmuorre.

bútten'om, adv.  Buitenom. ♢  Ik  mot  nag 
fan ‒, ik moet de ramen, kozijnen enz. van 
buiten nog schoonmaken (lappen); ‒  for-
ve. Fries: bûtenom.

'búttenslaan, v.,  sloeg bútten;  búttensloe-
gen.  Een  buitenslag  doen  (bij  het 
kaatsen).  ♢  De bâl  is  búttensloegen; hij 
slaat helendal bútten, hij spreekt wartaal. 
Fries: bûtenslaan.

búttenslag → búttenslâg.
'búttenslâg, s.  de,  ‐en;  ‐slachy;  'bútten-

slag, ‐slagen;  ‐slachy.  Slag  bij  het  kaat-
sen,  waarbij  de bal  buiten de zijlijn  van 
het  kaatsperk  terechtkomt.  Fries:  bûten-
slach.

bútten'spul, adv.  Buitenspel.  ♢  ‒  staan. 
Fries: bûtenspul.

'búttenspul, s. 't. Buitenspel. Fries:  bûten-
spul.

'búttenst, adj. Buitenst. Fries: bûtenst.
'búttenwerk, s. 't. Buitenwerk. ♢ 't Skurve 

‒ forve. Fries: bûtenwurk.
'búttenwyk, s.  de,  ‐wiken;  ‐wiky.  Buiten-

wijk. Fries: bûtenwyk.
'butter, s. de [bötər]. Boter. ♢  Soa fors as 

‒, erg vers, kersvers; soa gaar as ‒, volko-
men  gaar;  soa  gail  as  ‒, manziek;  soa 

week as ‒, erg week, zacht; 'n stik ‒ in 'e 
brij, een buitenkansje; hij fiel (der) met 't  
gat in 'e ‒, trof het materieel heel goed; 
altyd de ‒ opeten, opfreten hè, het altijd 
gedaan hebben, een brede rug hebben; bij 
de ‒ weze, gratis zijn, ook: buitenechtelijk 
geboren zijn. Fries: bûter.

'butterblom, s.  de,  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Boter-
bloem. Fries: bûterblom.

'butterfebryk, s. 't, ‐febriken; ‐febriky. Zui-
velfabriek. Fries: bûterfabryk.

'butterfloat, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Botervloot. 
Fries: bûterfloat.

buttergeeltsys → buttergele.
'buttergele, s.  plur.;  'buttergeeltsys. 

Soort aardappel, geeltje. Fries: bûtergiele.
'butteroaly, s.  de.  Boterolie.  Fries:  bûter-

oalje.
'butterpot, s. de, ‐ten; ‐sy. Boterpot. Fries: 

bûterpôt.
'butterpriis, s.  de,  ‐prizen.  Boterprijs. 

Fries: bûterpriis.
'butterstip, s. de. Botersaus. Fries:  bûter-

stip.
'buugpaal, s. de, ‐palen; ‐tsy. Paal (met aan 

de bovenkant een gleuf), waarin jonge ei-
kentakken tot  hoepen (voor fuiken) wer-
den gebogen. Fries:  hoepbûgerspeal.  Zie 
ook: hoepbugerspaal.

'buugsem, adj.  [bü:xsəm]  ‐er;  ‐st.  Buig-
zaam. Fries: bûchsum.

'buugtang, s. de, ‐en; ‐tânchy, ‐tanky. Buig-
tang. Fries: bûchtange.

buur, s. de [bü.ər] buren. Buur, buurman.
'buurfrou, s.  de,  ‐wen,  ‐frôly;  'búrfrou, 

[bür]- ‐wen, ‐frôly. Buurvrouw. Fries: buor-
frou.

'buurjonge, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Buurjongen. 
Fries: buorjonge.

buurloi, s.  plur.;  'búrloi, [bür]-.  Buren, 
buurlui. Fries: buorlju.

'buurmaisy, s. 't, ‐s. Buurmeisje.
'buurman, s. de, ‐nen, ‐loi; 'búrman, [bür]- 

‐nen, ‐loi. Buurman. Fries: buorman.
buurt, s. de [bü.ət] ‐en; ‐sy. Buurt, dorps-

kom. ♢ Na ‒, naar de buurt, naar het dorp 
(vooral gez. door Ouwedyksters in betrek-
king tot St.‐Jacobiparochie en St.‐Annapa-
rochie); op ('e) ‒, op straat (in een dorp); 
út  'e  ‒, uit  de buurt;  in  'e  ‒  fan, in  de 
buurt van. Fries: buorren.

C
cd, s. de [se:de:] ‐'s; ‐'tsy. Cd. Fries: cd.
cum 'laude, adv. [kumlɔ.u̯də]. Cum laude. 

Fries: cum laude.
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D
daad, s. de [da:t] daden. Daad. Fries: died.
'daagliks, adj. & adv. [da:ɣləks]. Dagelijks. 

♢  De ‒e bezigheden; 't komt ‒ foor, dat  
d'r 'n jonge nablive mot.

daags, adj. [da.(x)s]. Daags. ♢ ‒e en sun-
degse kleren. Fries: deis.

daags, adv.  [da.(x)s]  genitief  van  dâg.  In: 
De ‒, die ‒, op die dag. ♢  De ‒ fan syn 
jareg; de forige, ândere ‒, de vorige, vol-
gende dag. Fries: deis.

daags, adv. [da.(x)s].  1 Daags, per dag. ♢ 
Hij ferdient ‒ 'n twintig euro. 2 Overdag, 
op  de  dag.  ♢  ‒  gaat  't  wel  arig,  maar 
nachts hew ik best pinemônd. 3 Door de 
week,  op werkdagen.  ♢ ‒  werkt‐y  as  'n 
ezel, maar sundegs lait‐y 't byltsy d'r bij  
del. Fries: deis.

daai → deeg.
daaiig → degig.
'daalder, s. de [da:ldər] ‐s. Daalder, ƒ 1,50. 

♢ Hij het hondert ‒(s) beurd. Fries:  daal-
der.

'daalders, adj.  Uitgezocht.  ♢  Ik  sit  hier 
mooi: ik hew hier 'n ‒ plakky. Fries: daal-
dersk.

daan → deen.
'dader, s. de [da:dər] ‐s. Dader. Fries:  die-

der.
dag, interj. [dɑx]. Dag. Fries: dei.
dâg, s. de [dɑ.(x)] ‐gen, dagen; dachy [dɑxi]. 

Dag.  ♢  'n  ‒  in  'e  week,  'n  gewoane  ‒, 
werkdag (geen  zon‐  of  feestdag);  de da-
gen beginne al weer te ferliezen, te kor-
ten, nl. als het in de richting van de kort-
ste dag gaat;  op 'e ‒, overdag;  deur 'n ‒, 
overdag; de ‒ is an 'e lucht, het is morgen 
(dageraad); om Korsttyd hine wort 't hest 
gyn ‒, is  het  bijna  de hele  dag donker; 
wat  ‒  binne  wij  fandaag?, datum;  de  ‒ 
goed metnimme, van de dag profiteren, de 
dag benutten;  de ouwe ‒, de ouderdom, 
ook:  het  climacterium;  dan  weer  ‒  en 
raad, komt  tijd,  komt  raad;  de ‒ is  nag 
gyn aven, prijs de dag niet voor het avond 
is; ‒ út, ‒ in, dag in, dag uit; bij de ‒, met 
de dag; men kin 't nou bij de ‒ sien dat de  
dagen korte; bij de ‒ lâns, dagelijks;  fan-
daag (an) de ‒, tegenwoordig, heden ten 
dage;  guster, fandaag, môrn an 'e ‒ is 't  
ses  jaar leden; al  den ‒, elke dag weer, 
voortdurend, steeds; de tiid fan 'e ‒ sêge, 
groeten. Fries: dei.

dagblâd → dagblad.
'dagblad, s. 't, ‐blâden; 'dagblâd, ‐en. Dag-

blad. Fries: deiblêd.

'dagboek, s. 't, ‐en; ‐y. Dagboek. Fries: dei-
boek.

dâgdienst → dagdienst.
'dagdienst, s.  de;  'dâgdienst, ‐en.  Dag-

dienst. Fries: deitsjinst.
dâg'dommelik, adv.  -[domələk].  1 De god-

ganse dag, de hele dag. 2 Alle dagen maar 
weer. ♢ Ik kin hier ‒ omskreppe en skeu-
re.

'dage, v. [da:ɣə] daagde; daagd. Dagen, dag 
worden. ♢ 't Wou fanoffen maar niet ‒; op 
't  lest  begon 't  him (wat)  te ‒n, er  ging 
hem een licht op. Fries: daagje.

'dage, v.  [da:ɣə]  daagde;  daagd.  Met  het 
dagijzer  strepen  in  voegen  aanbrengen. 
Fries: daagje.

dâgferdeling → dagferdeling.
'dagferdeling, s.  de;  'dâgferdeling.  Dag-

verdeling. Fries: deiferdieling.
dag'huur, s.  de,  dagen  huur.  Dagloon.  ♢ 

Hij  werkt foor  'n  klaine ‒; sware dagen 
huur, zware dagelijkse arbeid;  in ‒ staan, 
voor een dagloon werken. Fries: deihier.

dâgindeling → dagindeling.
'dagindeling, s. de; 'dâgindeling, ‐s. Dag-

indeling. Fries: deiyndieling.
'daglicht, s. 't. Daglicht. ♢ Dat kin 't ‒ wel  

ferdrage,  fernere, dat  hoeft  niet  verbor-
gen te blijven. Fries: deiljocht.

dâgminnig → dagminnig.
'dagminnig, s. 't; 'dâgminnig, (Alleen met 

lidwoord  'n) enkele dagen. ♢  De frou en 
ik  hewwe  ferleden  week  'n  ‒  útfanhuus 
weest. Fries: deimannich.

dagsê → dagsêge.
'dagsêge, v.;  'dagsê, dagsaid;  dagsaid. 

Goedendagzeggen. ♢  Hij het hier guster-
aven  weest  te  dagsêgen, om vaarwel  te 
zeggen. Fries: deisizze.

dâgsuster → dagsuster.
'dagsuster, s.  de;  'dâgsuster, ‐s.  Dagzus-

ter. Fries: deisuster.
dâgtaak → dagtaak.
'dagtaak, s. de; 'dâgtaak, ‐taken. Dagtaak. 

Fries: deitaak.
dâgwerk → dagwerk.
'dagwerk, s. 't; 'dâgwerk. Dagwerk. ♢ Der 

hew ik wel ‒ met. Fries: deiwurk.
'dailis, adj.  [dɑil̯əs].  Ruzie  hebbend,  in 

twist. ♢  (Slaande) ‒ weze, rake, (hooglo-
pende) ruzie hebben, krijgen. Fries: deilis.

'dailisskap, s. de. Ruzie, twist, onenigheid. 
Fries: deilisskip.

'daizen, s. plur. [dɑiz̯ən]; 'doizen, [dɔiz̯ən]. 
Latwerk  aan  de  zoldering  om  gerookt 
spek droog te bewaren. ♢ 't Spek lait op 
'e ‒,  nadat 't  út 'e skorstyn komt. Fries: 
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deizen.
dak, s. 't [dɑk] ‐ken; ‐ky. Dak. ♢ 'n Beskoa-

ten ‒, dak aan de binnenkant met planken 
bekleed; 'n plat ‒, horizontaal dak; 'n gou-
den ‒ op 't huus hewwe, een zware hypo-
theek  op  zijn  huis  hebben;  der  motstou 
mij  niet  weer  met  op  't  ‒  komme, daar 
moet  je  me  niet  weer  mee  aankomen. 
Fries: dak.

'dakbedekking, s.  de,  ‐s.  Dakbedekking. 
Fries: dakbedekking.

'dakfînster, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Dakraam. Fries: 
dakfinster.

'dakhout, s. 't. Dakbeschot.
'dakhoute, v.  -[hɔu̯tə]  dakhoutte;  dakhout. 

Dakhout op het dak aanbrengen. Zie ook: 
dakspikere.

'daknaad, s. de, ‐naden. Naad van het dak-
beschot. ♢ Op 'e daknaden komme tingels  
en over de tingels de panlatten.

'dakpan, s.  de,  ‐nen;  ‐tsy.  Dakpan.  Fries: 
dakpanne.

'dakraam, s. 't, ‐ramen; ‐py, ‐tsy. Dakraam.
'dakrând, s. de, ‐en. Dakrand.
'dakrút, s. 't, ‐ten; ‐sy. Dakraam. Fries: dak-

rút.
'dakskild, s.  't,  ‐en.  Voor‐  en achterschild 

van een schilddak.
'dakspar, s.  de,  ‐ren.  Dakspar.  Fries:  dak-

spjir.
'dakspikere, v.,  dakspikerde;  dakspikerd. 

Dakhout op het dak aanbrengen. Zie ook: 
dakhoute.

'daktylus, s. de [dɑktilös]. Dactylus. Fries: 
daktylus.

dal, s.  't  [dɑl]  dâlen,  ‐en;  ‐tsy.  Dal.  Fries: 
dal.

'dale, v. [da:lə] daalde;  daald. Dalen. Fries: 
dale.

daly → dalia.
'daly, s. de [da:li] ‐s. Een negatieve, slechte 

reactie. ♢  Op 't mooie weer fan 'e leste  
tiid  sil  wel  ‒  komme, het  weer  zal  wel 
slechter worden. Fries: dalje.

'dalia, s. de [da:liɑ] daliaas; 'daly, [da:li] ‐s. 
Dahlia. Fries: daalje.

'dalik, adv.  [da:lək(s)];  'daliks.  Dadelijk 
(onmiddellijk; binnen zeer korte termijn). 
♢  't Mot nou ‒ maar eventsys; ik sil 't ‒ 
wel teugen 'm sêge, straks. Fries: dalik.

daliks → dalik.
'daling, s. de [da:lɪŋ] ‐s. Daling. Fries:  da-

ling.
dam, s. de [dɑm] ‐men. Dam (bij het dam-

spel). Fries: daam.
dam, s. de [dɑm] ‐men; ‐tsy.  1 Dam. ♢ Hij 

komt  deur  de  ‒, hij  komt  het  erf  op.  2 

Hoofd in zee of  rivier.  3 Een stuk muur 
tussen twee vensters. ♢  De spigel hangt 
in 'e ‒. 4 Verstopping, indigestie. ♢ 'n ‒ in 
'e maag krije at je tefeul wait fan 't land  
ete. Fries: daam.

da'mast, s. 't [dɑmɑst]. Damast. Fries:  da-
mast.

da'masten, adj.  Damasten.  Fries:  damas-
ten.

'dambôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Dambord. 
Fries: damboerd.

'dameskappen, s.  't.  Het  kappen van da-
mes.

'dameskapper, s. de, ‐s. Dameskapper.
'damhoutsy, s.  't  -[hɔu̯tsi]  ‐s.  Damschijf. 

Fries: damhoutsje.
'damlêger, s.  de  [lε:ɣər]  ‐s.  Horizontale 

balk aan weerszijden van een dam ter ver-
steviging ervan. Fries: daamlegger.

'damme, v. [dɑmə] damde; damd. Dammen. 
♢ Frys of Hollâns ‒. Fries: damje.

damp, s. de [dɑmp] ‐en.  1 Damp.  2 Nevel, 
mist. ♢ De ‒ trekt op. Fries: damp.

damp, adj. [dɑmp] ‐er; ‐st. 1 Vochtig, klam. 
2 Mistig. ♢ 't Is ‒. Fries: damp.

'dampig, adj. [dɑmpəx] ‐er; ‐st.  1 Dampig, 
mistig. ♢  't Is wat ‒. 2 Vochtig, klam. ♢ 
Die kleren binne wat ‒. Fries: dampich.

'damslag, s. de, ‐en. Damslag. Fries: daam-
slach.

'damspul, s. 't. Damspel. Fries: damspul.
dan, adv. [dɑn]. Dan. ♢ Môrn hewwe wij 'n 

frije dâg, ‒ gane wij na Luwt, op die tijd; 
wij kinne 't  d'r  ‒ tegaar nag 's over hè, 
daarna; ‒ ok, dan ook. Fries: dan.

'danig, adj. & adv. [da:nəx]. Danig. ♢ Se hè 
der ‒ 't mier an. Fries: danich.

dank, s. de [dɑŋk]. Dank. Fries: tank.
'dankber, adj.  & adv.,  ‐der;  ‐st.  Dankbaar. 

Fries: tankber.
'dankberens, s.  de;  'dankberhyd.  Dank-

baarheid. Fries: tankberens.
dankberhyd → dankberens.
'danke, v. [dɑŋkə]  dankte;  dankt.  Danken. 

♢ ‒  wel, dank u wel, wel bedankt! Fries: 
tankje.

'dânse, v.  [dɑ.ⁿsə]  dânste;  dânst.  Dansen. 
Fries: dûnsje.

'dânsfloer, s.  de,  ‐en.  Dansvloer.  Fries: 
dûnsflier.

'dânsles, s. de, ‐sen. Dansles. Fries:  dûns-
les.

'dânspartij, s.  de,  ‐en.  Danspartij.  Fries: 
dûnspartij.

dârd, adv. [dɑ.ⁱt].  1 Ten derde, in de derde 
plaats. ♢ ‒ wil ik dut nag sêge. 2 Als der-
de. ♢ Ik kwam ‒ an 'e beurt. Fries: tred.
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dârde(W), num. & s. 't [dɑ.ⁱdə]; 'derde(O), 
[dεⁱdə];  'dêrde(O), [dε:ⁱdə]  ‐n.  Derde.  ♢ 
De ‒ fan 'e maand. Fries: tredde.

dârde'lams, adj. In:  'n ‒ skaap schaap dat 
voor de derde maal heeft gelammerd.

'dartig(W), num.  [dɑⁱtəx];  'dertig(O), 
[dεⁱtəx];  'dêrtig(O), [dε:ⁱtəx].  Dertig. 
Fries: tritich.

'dartigste(W), num. & s. 't; 'dertigste(O), 
'dêrtigste(O), ‐n. Dertigste. Fries: tritich-
ste.

'dartyn(W), num. [dɑⁱtin]; 'dertyn(O), [dεⁱ-
tin];  'dêrtyn(O), [dε:ⁱtin]. Dertien. ♢  Dat 
is  dúzzend  om  ‒, dat  is  honderd  tegen 
één,  dat  heeft  slechts  een  heel  geringe 
kans;  hij  fytst,  flygt,  loopt  as  'n  ‒, hij 
fietst, vliegt, loopt hard. Fries: trettjin.

'dartynde(W), num. & s. 't;  dêrtynde(W), 
'dertynde(W), ‐n.  Dertiende. Fries:  tret-
tjinde.

das, s. de [dɑs] ‐sen; ‐sy. Das, bep. roofdier. 
Fries: das.

das, s.  de  [dɑs]  ‐sen;  ‐sy.  Das,  halsdoek, 
sjaal. Fries: das.

dat, pron. [dɑt]. Dat. ♢ D'r blive fansels al-
tyd  dutsys  en  ‒sys  over  om  sels  op  te  
knappen, ditjes en datjes. Fries: dat.

dat, conj. [dɑt]. Dat. ♢ 't Worde dooiweer, ‒ 
wij konnen 't reedrijen d'r wel an geve, zo-
dat;  't  friest ‒ 't  klapt, graadaanduiding; 
hij  waar  feer  foor  twaalven thús,  ‒ soa-
doende het‐y nag 'n goeie nacht make kin-
nen. Fries: dat.

'datangaande, adv. Dienaangaande. Fries: 
datoangeande.

da'tere, v. [dɑtɪ.ərə] dateerde; dateerd. Da-
teren. Fries: datearje.

dat'gene, pron.  -[ɡe:nə].  Datgene.  Fries: 
datjinge.

'datyf, s.  de [da:tif]  dativen.  Datief.  Fries: 
datyf.

dat'selde, pron. Datzelfde. ♢ In juny fan ‒ 
jaar. Fries: datselde.

dau, s. de [dɑ.u̯]. Dauw. ♢ 't Lând waar nat  
fan 'e ‒. Fries: dauwe.

'daukert, s. de [dɔu̯kət] ‐s; ‐sy. Regenworm. 
Fries: daukert.

'davere, v. [da:vərə] daverde; daverd. Dave-
ren. Fries: daverje.

de, art. [də],  ook 'e (inz. na eenlettergrepi-
ge  prep.  uitgaand  op  een  medeklinker), 
den, 'n (oude naamvalsresten in versteen-
de  uitdrukkingen).  De.  ♢  't  Lând fan 'e 
boer; op 'e skorstyn; op den, 'n duur, op 
de(n) duur; ‒  Bildtpôlen, ‒ Oasthoek; hij 
weunt an ('e) Nije‐Dyk, op ('e) Nije‐Syl, op  
('e)  Swarte  Haan; ‒  offens,  ‒  daags,  ‒ 

weeks, op die ochtend, op die dag, in die 
week; dat is ‒ menier, dat binne ‒ eerap-
pels, de beste; Boien Wassenaar, dat waar 
‒ boer fan 'e Ouwe‐Dyk, de invloedrijkste. 
Fries: de.

de'bakel, s. 't [de:ba:kəl] ‐s. Debâcle.
de'bat, s. 't [dəbɑt] ‐ten. Debat. Fries:  de-

bat.
de'byl, s. de [dəbil]  debilen. Debiel. Fries: 

debyl.
de'byt, s. 't [dəbit]. Debiet. Fries: debyt.
de'bút, s. 't [dəbüt] ‐ten. Debuut. Fries: de-

bút.
deef, s.  de  [de:f]  deven;  defy.  Eenjarig 

schaap  of  eenjarige  geit  (beide  van  het 
vrouwelijk geslacht). Fries: touke.

deeg, s. 't [de:x]; daai*, [dɑ.i]̯. Deeg. Fries: 
daai.

deeg, adj.  &  adv.  [de:x].  1 Uitmuntend, 
voortreffelijk.  2 Degelijk,  deugdelijk.  ♢ 
Niet recht ‒ bij ‒, niet al te goed, geeste-
lijk  of  lichamelijk  niet  geheel  in orde.  3 
Terdege, zeer, erg. ♢ ‒ mooi; ‒ soa goed, 
feul, ruim zo goed, zo veel. Fries: tige.

'deeglik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st;  'degelik, 
[de:ɣələk] ‐er; ‐st. Degelijk. ♢ 'n ‒ maisy; 
wel ‒, wel degelijk. Fries: degelik.

'deeglikens, s.  de;  'deeglikhyd, 'degeli-
kens, 'degelikhyd.  Degelijkheid.  Fries: 
degelikens.

deeglikhyd → deeglikens.
deel, s. 't [de:l]  delen; ‐tsy. Deel (gedeelte; 

boekdeel). Fries: diel.
deel, s. de [de:l] delen; ‐tsy. Deel, plank van 

gezaagd hout. ♢ Delen worre wel brúkt as  
kroiplanken en as staigerhout. Fries: deal-
je.

'deelnimme, v.,  nam  deel;  deelnommen. 
Deelnemen. Fries: dielnimme.

'deelnimmer, s.  de,  ‐s.  Deelnemer.  Fries: 
dielnimmer.

deelwoord, s.  't,  ‐en.  Deelwoord.  Fries: 
dielwurd.

deen, adj. [de:n];  daan, [da:n]. Gedaan. ♢ 
Deen, daan make, afmaken, voltooien; een 
deen geve, iemand ontslaan. Fries: dien.

de'fekt, s. 't [dəfɛkt] ‐en. Defect. Fries: de-
fekt.

defi'lee, s. 't [de:file:] ‐s; ‐tsy. Defilé. Fries: 
defilee.

defini'ëre, v.,  definiëerde;  definiëerd. Defi-
niëren. Fries: definiearje.

defi'nisy, s. de [de:finisi] ‐s. Definitie. Fries: 
definysje.

de'fînsy, s. de [dəfɪ.ⁿsi]. Defensie. Fries: de-
finsje.

de'flasy, s. de [de:fla:si] ‐s. Deflatie. Fries: 
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deflaasje.
defor'mere, v. [de:fɔrmɪ.ərə]  deformeerde; 

deformeerd.  Deformeren.  Fries:  defor-
mearje.

'deftig, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Deftig.  Fries: 
deftich.

'degel, s.  de [de:ɣəl]  ‐s;  ‐tsy.  Scherf  (van 
aardewerk).  ♢  An ‒s  fâle, aan scherven 
vallen; dou motst gyn ‒s make, geen onge-
lukken maken. Fries: diggel.

'degelfuur, s. 't. Sint‐elmsvuur. ♢ As ‒, als 
een lopend vuurtje. Fries: diggelfjoer.

'degelgoed, s.  't.  Aardewerk,  porselein. 
Fries: diggelguod.

degelik → deeglik.
degelikens → deeglikens.
degelikhyd → deeglikens.
'degelkas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Porseleinkast. 

Fries: diggelkast.
de'gene, pron.  [dəɡe:nə]  ‐n.  Degene.  ♢ ‒ 

die't, degene die. Fries: dejinge.
degene'rasy, s. de. Degeneratie. Fries:  de-

generaasje.
degene'rere, v.,  degenereerde;  degene-

reerd. Degenereren. Fries: degenerearje.
'degig, adj.  [de:ɣəx];  'daaiig*, ‐er.  Klef, 

niet goed doorbakken. Fries: daaiïch.
degra'dasy, s. de, ‐s. Degradatie. Fries: de-

gradaasje.
degra'dere, v.,  degradeerde;  degradeerd. 

Degraderen. Fries: degradearje.
dek, s.  de  [dεk]  ‐ken;  ‐ky.  Dek  (dekkleed 

voor  koeien,  paarden  enz.;  scheepsdek). 
Fries: dek.

deka'dînsy, s. de [de:kɑdɪ.ⁿsi]. Decadentie. 
Fries: dekadinsje.

'dekagram, s. de [de:kɑ] ‐men. Decagram. 
Fries: dekagram.

'dekaliter, s. de, ‐s. Decaliter. Fries: dekali-
ter.

'dekameter, s. de, ‐s. Decameter. Fries: de-
kameter.

'dekbêd, s.  't,  ‐en;  ‐bedsy.  Dekbed.  Fries: 
dekbêd.

'deken, s. de [de:kən] ‐s; ‐tsy. Deken. ♢ 'n 
Dikke, overklede, deurstikte ‒, een gewat-
teerde deken;  man en frou onder een ‒  
krije op 't lest deselde streken, ze krijgen 
dezelfde  gewoonten,  hebbelijkheden. 
Fries: tekken.

'dekenflâg, s. 't. Veelwortelig kroos. Fries: 
tekkenflach.

'dekenkist, s.  de,  ‐en;  ‐kissy.  Dekenkist. 
Fries: tekkenkiste.

'dekforf, s. de. Dekverf. Fries: dekferve.
'dekhingst, s.  de,  ‐en.  Dekhengst.  Fries: 

dekhynst.

'dekke, v.  [dεkə]  dekte;  dekt.  Dekken.  ♢ 
Die forf dekt mooi; de hingst het de merry 
dekt; d'rop ‒, zeggen waar het op staat, 
geen blad voor de mond nemen, ook: erop 
los slaan. Fries: dekke.

dekla'masy, s. de [de:klɑma:si] ‐s. Declama-
tie. Fries: deklamaasje.

dekla'rasy, s. de [de:klɑra:si] ‐s. Declaratie. 
Fries: deklaraasje.

dekla'rere, v.  [de:klɑrɪ.ərə]  deklareerde; 
deklareerd.  Declareren.  Fries:  deklarear-
je.

'deklast, s.  de,  ‐en.  Deklast  (op  schip). 
Fries: deklêst.

dekli'nasy, s.  de  [de:klina:si].  Declinatie. 
Fries: deklinaasje.

dekolle'tee, s. de [de:kɔləte:] ‐s. Decolleté. 
Fries: dekolletee.

dekoloni'sere, v.,  dekoloniseerde;  dekolo-
niseerd.  Dekoloniseren.  Fries:  dekoloni-
searje.

de'kôr, s. 't [dəkɔ:r] ‐s. Decor. Fries: dekôr.
deko'rasy, s. de [de:ko:ra:si] ‐s. Decoratie. 

Fries: dekoraasje.
dekora'tyf, adj.,  ‐tiver;  ‐st.  Decoratief. 

Fries: dekoratyf.
'dekplank, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Dekstuk,  water-

bord.
'deksel, s. 't [dεksəl] ‐s; ‐tsy. Deksel. Fries: 

deksel.
'dekskaal, s.  de,  ‐skalen;  ‐tsy.  Dekschaal. 

Fries: dekskaal.
'dekstik, s.  't,  ‐ken.  Waterbord,  dekstuk. 

Fries: dekstik.
del, adv. [dεl].  1 Neer,  naar beneden, om-

laag. ♢ Hij fiel bij de trap ‒; 't wil niet in 
mij ‒, ik kan het moeilijk geloven; op en ‒, 
op en neer; 't water beweegt op en ‒; een 
op en ‒ ankike, aandachtig.  2 Langs, een 
horizontale  richting  aanduidend.  ♢  Hij 
liep de reed ‒. Fries: del.

'delbêde, v., bêde del; delbêden. Kalmeren, 
sussen,  tot  bedaren  brengen.  Fries:  del-
bêdzje.

'deldrinke, v., dronk del; deldronken. Leeg-
drinken. ♢ Wij hewwe op 'e Swarte Haan 
eventsys deldronken. Fries: deldrinke.

'dele, v.  [de:lə]  deelde;  deeld.  Delen. ♢  't 
Ferskil  ‒, gez.  bij  een  transactie.  Fries: 
diele.

dele'gasy, s.  de  [de:ləga:si]  ‐s.  Delegatie. 
Fries: delegaasje.

dele'gere, v. [de:ləgɪ.ərə] delegeerde;  dele-
geerd. Delegeren. Fries: delegearje.

dele'kwint, s. de [de:ləkwɪnt]; delin'kwint, 
[de:lɪŋkvɪnt]  ‐en.  Delinquent.  Fries:  de-
linkwint.
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'delfâle, v., fiel del; delfâlen. Neervallen. ♢ 
Hij fiel op 'e straat del. Fries: delfalle.

'delgaan, v.,  ging del;  delgaan(d). Omlaag-
gaan, naar beneden gaan. Fries: delgean.

'delgaand, adj. [dεlɡa:nt]. In: ‒e tiden, tijd 
van economische achteruitgang. ♢ ‒e ti-
den  en  opgaande  tiden  wissele  nander 
gau 's ôf. Fries: delgeand.

'delgang, s. de. Achteruitgang. ♢  De hêst 
is 'n tiid fan ‒. Fries: delgong.

delgee (je) → delgeve (je).
'delgeut, s. de, ‐en; ‐sy. Afvoergoot. ♢ Die 

man het 'n blikkene ‒, hij kan alles zeer 
heet drinken. Fries: delgoate.

'delgeve (je), v.;  'delgee (je), gâf del;  del-
geven.  1 Gaan zitten of liggen om te rus-
ten of te slapen.  2 Bedaren, tot rust ko-
men. ♢  't Weer, de wyn, de koorts geeft  
him del. 3 In:  Je ‒ ônder, zich onderwer-
pen aan. Fries: deljaan.

delika'tesse, s.  de [de:likɑtɛsə] ‐s.  Delica-
tesse. Fries: delikatesse.

de'likt, s. 't [de:lɪkt] ‐en. Delict. Fries:  de-
likt.

'deling, s. de [de:lɪŋ] ‐s; ‐inky. Deling. Fries: 
dieling.

delinkwint → delekwint.
'delklap, s. de, ‐pen; ‐py. Terugslag, ongun-

stige wending. Fries: delklap.
'delklappe, v., klapte del; delklapt. 1 Neer-

klappen, omlaag klappen. 2 Hard neerval-
len. ♢  Hij klapte soamaar del. Fries:  del-
klappe.

'delkomme, v.,  kwam  del;  delkommen.  1 
Naar beneden komen. ♢ De flygmesine is 
‒n. 2 Langs komen, komen aanlopen, een 
bezoek brengen. ♢  Ik kom wel even del. 
Fries: delkomme.

'delkwakke, v.  -[kwɑkə]  kwakte  del; 
delkwakt.  Neerkwakken.  Fries:  delkwak-
ke.

'dellate, v.,  liet del; dellaten. Neerlaten, la-
ten zakken. ♢ 'n Sloep ‒. Fries: dellitte.

dellê → dellêge.
'dellêge, v.;  'dellê, laai del;  dellaid. Neer-

leggen.  ♢  De krant  op  'e  tafel  ‒. Fries: 
dellizze.

'delloege, v.,  loegde del;  delloegd. Overla-
den.  ♢  'n  Wagen mot je niet  ‒, zodanig 
overladen dat hij bezwijkt.

'delpyp, s. de, ‐pipen; ‐pipy. Afvoerpijp.
'delploffe, v., plofte del; delplofd. Neerplof-

fen. ♢ Hij plofte op 't dek del. Fries:  del-
ploffe.

'delsaaie, v., saaide del; delsaaid. Neerstrij-
ken, zwevend neerkomen. Fries: delsaaie.

'delsaile, v.,  sailde del;  delsaild. Neerstrij-

ken van vogels). ♢ De duven saile del op 't  
sailbordsy.

'delsakke, v.,  sakte del;  delsakt. Afdrijven, 
wegdrijven. ♢ De boi is in 't noordoasten 
delsakt. Fries: delsakje.

'delsette, v.,  sette del;  delset.  Neerzetten. 
♢  Je  ‒, zich  vestigen;  je  op  't  Bildt  ‒. 
Fries: delsette.

'delsien, v., sâg del; delsien(d). Neerkijken. 
♢ Ut 'e hoogte op legere weunings ‒; op 
een  ‒, op  iemand  neerkijken.  Fries: 
delsjen.

'delskrive, v.,  skreef del; delskreven. Neer-
schrijven. Fries: delskriuwe.

'delslaan, v.,  sloeg  del;  delsloegen.  Neer-
slaan. Fries: delslaan.

'delslag, s.  de,  ‐en.  Neerslag.  Fries:  del-
slach.

'delsmakke, v.,  smakte  del;  delsmakt. 
Neersmakken.

'delsmite, v.,  smeet del;  delsmeten.  Neer-
smijten. Fries: delsmite.

'delstap, s. de, ‐pen; ‐py. Trapje, trede naar 
beneden. Fries: delstap.

'delstrike, v.,  strook del;  delstroken. Neer-
strijken (zwevend neerdalen; gaan zitten; 
zich  vestigen).  ♢  De feugel  strook  in  'e 
boom del; hij strook achter in de auto del. 
Fries: delstrike.

'delstrope, v., stroop del; delstropen. Neer-
stropen.  ♢  Hij  liep  met  'e  somen fan 'e 
boksen ‒n. Fries: delstrûpe.

demago'gy, s. de [de:mago:gi]. Demagogie. 
Fries: demagogy.

dema'goochys, adj.  &  adv.  Demagogisch. 
Fries: demagogysk.

dema'goog, s.  de,  ‐gogen.  Demagoog. 
Fries: demagooch.

demilitari'sere, v.,  demilitariseerde;  demi-
litariseerd. Demilitariseren. Fries:  demili-
tarisearje.

de'mint, adj.  [dəmɪnt]  ‐er.  Dement.  Fries: 
demint.

demin'tere, v.,  deminteerde;  deminteerd. 
Dementeren. Fries: demintearje.

demisjo'nêr, adj. [de:mɪsjo:nɛ:r]. Demissio-
nair. Fries: demisjonêr.

demokra'sy, s.  de  [de:mo:krɑsi];  demo-
kra'tsy, [de:mo:krɑtsi]  ‐en.  Democratie. 
Fries: demokrasy.

demo'kratys, adj.  &  adv.  Democratisch. 
Fries: demokratysk.

demokratsy → demokrasy.
demon'strasy, s. de [de:moⁿstra:si] ‐s. De-

monstratie. Fries: demonstraasje.
demon'strere, v.,  demonstreerde;  demon-

streerd.  Demonstreren.  Fries:  demon-
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strearje.
demon'tere, v.,  demonteerde;  demonteerd. 

Demonteren. Fries: demontearje.
deodo'rant, s.  de  [de:o:do:rɑnt].  Deodo-

rant. Fries: deodorant.
departe'mint, s.  't  [de:pɑⁱtəmɪnt] 

[dəpɑⁱtəmɪnt] ‐en. Departement. Fries: de-
partemint.

depen'dânse, s.  de  [de:pəndɑ.ⁿsə]  ‐s.  De-
pendance. Fries: dependânse.

de'pressy, s. de [de:prεsi] [dəprεsi] ‐s. De-
pressie. Fries: depresje.

depu'tasy, s.  de [de:püta:si]  ‐s.  Deputatie. 
Fries: deputaasje.

depu'teerd, adj. [de:pütɪ.ət]. Gedeputeerd. 
♢ ‒e Staten, Gedeputeerde Staten. Fries: 
deputearre.

der, adv.  [dεr].  Daar.  ♢  ‒  weunt‐y. Fries: 
dêr.

dêr, adv.,  (met  klemtoon) [dε:r];  'dêre, 
[dε:rə]. Daar. ♢ Die man dêre. Fries: dêr.

dera'jeur, s.  de  [dɪrɑjö.ər]  ‐s.  Derailleur. 
Fries: derailleur.

der'bij, adv. Daarbij. ♢ ‒, die loi motte ok 
leve, daarenboven. Fries: dêrby.

der'boven, adv. Daarboven. Fries:  dêrbop-
pe.

derde → dârde.
dêrde → dârde.
der'deur, adv. Daardoor. ♢ ‒ kon‐y syn taak 

in 't  lest niet al  te goed meer an. Fries: 
dêrtroch.

dêre → dêr.
der'fan, adv. Daarvan. Fries: dêrfan.
derfan'daan, adv.  Daarvandaan.  ♢  Minne 

kwaliteit lând, ‒ de naam, daardoor. Fries: 
dêrfandinne.

der'foor, adv.  Daarvoor.  ♢ ‒  is 't  foorhús, 
voor dat. Fries: dêrfoar.

der'gunter, adv.  Daarginder.  Fries:  dêrjin-
sen.

der'hine, adv. Daarheen. Fries: dêrhinne.
der'in, adv. Daarin. Fries: dêryn.
derm, s.  de  [dεrm]  ‐s;  ‐py,  ‐tsy.  Darm.  ♢ 

Soa geel as 'n ‒, okergeel; dikke, rechte ‒, 
dikke darm; kromme, lange, dunne, fine ‒, 
dunne  darm;  korte,  twaalffingerige  ‒, 
twaalfvingerige  darm;  't  is  âns  niet  as 
stront en ‒s, (ruw) gez. wanneer iemand 
diarree heeft. Fries: term.

der'met, adv. Daarmee, met dat. Fries: dêr-
mei.

der'na, adv. 1 Daarna. ♢ 'n Paar weken ‒. 2 
Daarnaar. ♢ Hij kykt ‒. Fries: dêrnei.

der'naast, adv. Daarnaast. Fries: dêrneist.
der'om, adv. Daarom. ♢ ‒  besloat ik maar 

deur te rijen. Fries: dêrom.

der'onder, adv. Daaronder. Fries: dêrûnder.
der'op, adv. Daarop (op dat; daarna, vervol-

gens, toen). ♢ 't Lait ‒; en ‒ kwam de wa-
gen foor; de frijdegs, 't jaars ‒. Fries: dêr-
op.

der'over, adv.  Daarover.  ♢  ‒  wil  ik  niet 
meer prate. Fries: dêroer.

der'sonder, adv.  Daarzonder,  zonder  dat. 
Fries: dêrsûnder.

der’t, conj. [dεⁱt]. Waar. Fries: dêr't.
dertig → dartig.
dêrtig → dartig.
dertigste → dartigste.
dêrtigste → dartigste.
dertyn → dartyn.
dêrtyn → dartyn.
dertynde → dartynde.
dêrtynde → dartynde.
der'toe, adv.  Daartoe.  ♢  Inkele  mînsen 

hewwe ‒ metholpen. Fries: dêrta.
der'tussen, adv. Daartussen. Fries:  dêrtus-

ken.
der'út, adv. Daaruit. Fries: dêrút.
desas'treus, adj.  [de:sɑströ.ü̯s]  ‐euzer;  ‐t. 

Desastreus. Fries: desastreus.
de'selde, pron. Dezelfde. ♢ ‒  kant út; een 

en ‒, één en dezelfde; 't binne altyd de ‒n 
die't de sinten opbringe motte. Fries:  de-
selde.

de'sepsy, s.  de  [de:sɛpsi]  ‐s.  Deceptie. 
Fries: desepsje.

'desibel, s.  de  [de:sibɛl]  ‐len,  ‐s.  Decibel. 
Fries: desibel.

'desigram, s.  de  [de:si]  ‐men.  Decigram. 
Fries: desigram.

'desiliter, s.  de,  ‐s.  Deciliter.  Fries:  desili-
ter.

'desyllúzzy, s. de, ‐s. Desillusie. Fries:  des-
yllúzje.

desi'maal, s.  de  [de:sima:l]  ‐malen.  Deci-
maal. Fries: desimaal.

de'simber, s. de [de:sɪmbər]. December. ♢ 
De ‒s, in december van een bepaald jaar. 
Fries: desimber.

de'simbermaand, s.  de,  ‐en.  December-
maand. Fries: desimbermoanne.

desi'mere, v.  [de:simɪ.ərə]  desimeerde; 
desimeerd. Decimeren. Fries: desimearje.

'desimeter, s. de, ‐s. Decimeter. Fries: desi-
meter.

de'sinnium, s.  't  [de:sɪniəm]  desinnia,  ‐s. 
Decennium. Fries: desennium.

desintrali'sasy, s.  de,  ‐s.  Decentralisatie. 
Fries: desintralisaasje.

desintrali'sere, v.,  desintraliseerde;  desin-
traliseerd.  Decentraliseren.  Fries:  desin-
tralisearje.
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de'sjarzje, s.  de  [de:sjɑrzjə].  Decharge. 
Fries: desjarzje.

des'kundige, s. de, ‐n.  Deskundige. Fries: 
deskundige.

des'noads, adv. Desnoods.
des'poat, s.  de  [dɛspo.ət]  ‐en.  Despoot. 

Fries: despoat.
'deste, adv. [dεstə]. Des te. Fries: deste.
destyds → destiids.
des'tiids, adv.;  des'tyds.  Destijds.  Fries: 

destiids.
de'tai, s. 't [de:tɑi]̯ ‐'s. Detail. Fries: detail.
deta'jere, v.,  detajeerde;  detajeerd. Detail-

leren. Fries: detaillearje.
detasje'mint, s. 't [de:tɑsjəmɪnt] ‐en. Deta-

chement. Fries: detasjemint.
deta'sjere, v. [de:tɑsjɪ.ərə] detasjeerde;  de-

tasjeerd. Detacheren. Fries: detasjearje.
detek'tive, s.  de [de:tεktivə]  ‐s.  Detective. 

Fries: detektive.
de'tektor, s.  de  [de:tɛktɔr]  ‐s.  Detector. 

Fries: detektor.
determi'nere, v.  [de:tεrminɪ.ərə]  determi-

neerde;  determineerd.  Determineren. 
Fries: determinearje.

de'tînsy, s.  de  [de:tɪ.ⁿsi].  Detentie.  Fries: 
detinsje.

deugd, s. de [dö.ü̯xt] ‐en. Deugd. ♢ ‒ doen; 
de  eerappels  hè  gyn  ‒, zijn  slecht  van 
kwaliteit. Fries: deugd.

'deugdsem, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Deugd-
zaam. Fries: deugdsum.

'deuge, v. [dö.ü̯ɣə] deugde; deugd. Deugen. 
♢  't Deugt niet recht met him, hij is niet 
helemaal gezond. Fries: doge.

'deugeniet, s.  de  [dö.ü̯ɣəni.ət]  ‐en;  ‐sy. 
Deugniet  (slecht  mens;  ondeugend  kind; 
schelm, guit).  ♢  Joris,  de stroakoopman, 
is 'n (groate) ‒: men mot foor 'm oppasse. 
Fries: dogeniet.

deun, adj.  &  adv.  [dö.ü̯n]  ‐er;  ‐st.  Deun, 
schriel, gierig. Fries: deun.

deun, adv. [dö.ü̯n]. Zeer dicht, vlak, onmid-
dellijk. ♢ ‒  tun 'e dyk an, ‒ an ('e) dyk. 
Fries: deun.

'deuntsy, s.  't,  ‐s.  Deuntje,  wijsje,  liedje. 
Fries: deuntsje.

deur, s. de [dö.ər] ‐en; ‐tsy.  1 Deur, afslui-
ting van de toegang tot een huis, vertrek, 
kast. ♢ (Soa stiif) as 'n ‒, zo stijf als een 
plank;  tun 'e ‒ út, het huis uit;  de groate 
‒en, dubbele  deur  van  bedrijfsgedeelte 
van  een  boerderij;  't  klain  ‒tsy, kleine 
deur in schuurdeuren; an, foor de dichte ‒ 
komme, de deur gesloten vinden, ook: een 
weigering ontvangen; an, foor de winige ‒ 
komme, een onvriendelijke weigering ont-

vangen; achter 'e ‒en, in bed (bedoeld zijn 
de  deuren  van  de  bedstede);  achter  'e 
(gele) ‒en, in de gevangenis;  dêr is de ‒,  
dêr is 't gat fan 'e ‒!, daar is de deur!, er-
uit!;  een de ‒ wize, iemand de deur wij-
zen. 2 Opening in visnet. Fries: doar.

deur, prep. & adv. [dö.ər]. Door. ♢ ‒ de ka-
mer lope; d'r ‒, ‒ de sinten (hine) weze, 
geen cent meer bezitten; hij is d'r ‒, de te-
ruggeslagen bal  kon door de tegenpartij 
niet worden gekeerd, zodat de kaats ge-
passeerd werd; d'r ‒ komme, weze, slagen 
voor het examen, geslaagd zijn voor het 
examen;  't gaat d'r (raar) om ‒, het gaat 
er vreemd of wild toe; ‒  en ‒, ‒ ende ‒, 
door en door; 't is ‒ alles hine, het is bar, 
erg (van onaangename dingen); hij is ‒ al-
les hine, hij is razend, ontzettend kwaad; 
‒  de week, door de week; ‒  de bank, ge-
woonlijk, doorgaans; ‒  'n dâg, in de loop 
van de dag, overdag; d'r op, met ‒ kinne, 
er op door kunnen;  d'r (feer) bij ‒ weze, 
het  geoorloofde  (verre)  te  buiten  gaan, 
ook:  het  geheel  mis  hebben;  bij  een  ‒ 
gaan, iemand ontgaan, niet  door iemand 
opgemerkt worden. Fries: troch.

'deurbel, s.  de,  ‐len;  ‐tsy.  Deurbel.  Fries: 
doarbel.

'deurbloeier, s. de -[bluiə̯r] ‐s. Doorbloeien-
de begonia. Fries: trochbloeier.

'deurbraak, s.  de,  ‐braken.  Doorbraak. 
Fries: trochbraak.

'deurbrande, v.;  deurbranne, brande 
deur;  deurbrand.  Doorbranden.  Fries: 
trochbaarne.

deurbranne → deurbrande.
'deurbreke, v.,  brak  deur;  deurbroken. 

Doorbreken. ♢ De son breekt deur. Fries: 
trochbrekke.

'deurbringe, v.,  brocht  deur;  deurbrocht. 
Doorbrengen. ♢ Hij het d'r arig wat (geld)  
deurbrocht, erdoor  gebracht,  verkwist. 
Fries: trochbringe.

deur'dat, conj. Doordat. Fries: trochdat.
'deurdraaie, v.,  draaide deur;  deurdraaid. 

Doordraaien. Fries: trochdraaie.
'deurdrager, s. de, ‐s. Doordrager, mantel 

om door te dragen. Fries: trochdrager.
'deurdringe, v.,  drong deur;  deurdrongen. 

Doordringen.  ♢  Deurdrongen  weze  fan, 
doordrongen zijn van. Fries: trochkringe.

'deurdrive, v.,  dreef  deur;  deurdreven. 
Doordrijven. Fries: trochdriuwe.

'deurdriver, s.  de,  ‐s.  Doordrijver.  Fries: 
trochdriuwer.

'deurferbine, v.,  ferbon deur;  deurferbon-
nen. Doorverbinden. Fries: trochferbine.
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'deurgaan, v.,  ging  deur;  deurgaan(d). 
Doorgaan. ♢ ‒ met; de stâd ‒; de fergade-
ring gaat deur; hij wil niet foor aigenwiis 
‒, aangezien,  gehouden  worden.  Fries: 
trochgean.

'deurgaans, adv.  Doorgaans.  Fries:  troch-
geans.

'deurgang, s.  de,  ‐en.  Doorgang.  Fries: 
trochgong.

'deurgeve, v., gâf deur; deurgeven. Doorge-
ven. Fries: trochjaan.

deur'groeid, adj.  Doorregen.  ♢  ‒  spek, 
doorregen spek. Fries: trochgroeid.

'deurhale, v.,  haalde  deur;  deurhaald. 
Doorhalen. Fries:  trochhelje.  Zie ook:  in-
steke.

'deurhewwe, v.,  had deur;  deurhad.  Door-
hebben. Fries: trochhawwe.

deur'hine, adv. Doorheen. Fries:  trochhin-
ne.

'deurhosse, v.,  host deur;  deurhost.  In:  't  
Mot  soa  maar  wat  ‒, gez.  als  iets  met 
moeite gaat. Zie ook: deurskarrele, hosse.

'deurhouwe, v.,  houde deur;  deurhouwen. 
Volhouden.

'deurkezyn, s. 't, ‐kezinen; ‐tsy. Deurkozijn. 
Fries: doarskezyn.

'deurkike, v.,  keek deur;  deurkeken. Door-
kijken.

'deurkomme, v.,  kwam,  kam* deur;  deur-
kommen. Doorkomen. Fries: trochkomme.

deurkrasse → deurskrasse.
deur'krússe, v.,  deurkrúste;  deurkrúst. 

Doorkruisen. Fries: trochkruse.
deurlê → deurlêge.
'deurlêge, v.;  deurlê, laai  deur;  deurlaid. 

Doorliggen, door lang liggen wonden krij-
gen.  ♢  De sike  het  him deurlaid. Fries: 
trochlizze.

'deurleze, v.,  lâs  deur;  deurlezen.  Doorle-
zen. Fries: trochlêze.

'deurloop, s.  de,  ‐lopen;  ‐lopy.  Doorloop. 
Fries: trochloop.

'deurlope, v.,  liep deur;  deurlopen. Doorlo-
pen.  ♢  'n  Stâd ‒; 't  loopt him deur, het 
hoofd loopt hem om.

deur'lopend, adj. & adv. Doorlopend, onaf-
gebroken, voortdurend.

'deurloper, s. de, ‐s; ‐tsy. Doorloper.
'deurmat, s.  de, ‐ten;  ‐sy. Deurmat. Fries: 

doarsmatte.
'deurnander, adv.  Dooreen,  door  elkaar, 

verward. Fries: trochinoar.
'deurnat, adj. Doornat.
'deurnimme, v.,  nam  deur;  deurnommen. 

Doornemen. Fries: trochnimme.
'deurpost, s. de, ‐en. Deurpost. Fries: doar-

post.
'deurreed, s.  de,  ‐reden;  ‐sy.  Doorreed, 

doorrit (bij herberg). Fries: trochreed.
'deurregene, v., regende deur; deurregend. 

Doorregenen (doorgaan met regenen; re-
genwater  doorlaten).  ♢  't  Regent  maar 
deur. Fries: trochreine.

'deurrije, v., reed deur; deurreden. Doorrij-
den. Fries: trochride.

'deurrize, v.,  rees deur;  deurrezen. Rijzen. 
♢ 't Deeg mot ‒ in 'e riiskas.

'deurroker, s. de, ‐s. Doorroker, soort pijp 
waarbij door de warmte van de tabak na 
enige tijd op de kop een voorstelling zicht-
baar wordt. Fries: trochroker.

'deursette, v.,  sette deur;  deurset.  1 Door-
zetten.  2 IJs in schotsen breken door er-
over te lopen (jongensspel). Fries:  troch-
sette.

'deursettingsfermogen, s.  't.  Doorzet-
tingsvermogen. Fries: trochsettingsfermo-
gen.

'deursicht, s.  't.  Doorzicht.  Fries:  troch-
sicht.

deur'sichtig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Doorzichtig. 
Fries: trochsichtich.

deur'sien, v.,  deursâg;  deursien(d).  Door-
zien,  doorgronden.  ♢  'n  Plan  ‒. Fries: 
trochsjen.

'deursien, v.,  sâg deur;  deursien(d).  Door-
zien. ♢ De krant ‒. Fries: trochsjen.

'deurskarrele, v.,  skarrelde  deur;  deur-
skarreld. In:  't Mot soa maar wat ‒, gez. 
als iets met moeite gaat. Fries: trochskar-
relje. Zie ook: deurhosse, hosse.

deur'skinend, adj., ‐er; ‐st. Doorschijnend. 
Fries: trochskinend.

'deurskrasse, v.,  skraste deur;  deurskrast; 
'deurkrasse, kraste  deur;  deurkrast. 
Doorschrappen. Fries: trochskrasse.

'deurslaan, v.,  sloeg  deur;  deursloegen. 
Doorslaan. ♢ De achterînse het syn hând 
deursloegen, door  te  hevig  slaan  zich 
kwetsen (bij het kaatsen); die ramen slaan 
deur, de regen komt door die ramen naar 
binnen. Fries: trochslaan.

'deurslag, s. de, ‐en; ‐slachy. Doorslag, dre-
vel. Fries: trochslach.

deurslag'gevend, adj., ‐er; ‐st. Doorslagge-
vend.

'deursnee, s. de. Doorsnede. ♢  In ‒, over 
het algemeen. Fries: trochsnee.

'deurspeule, v.,  speulde deur;  deurspeuld. 
Doorspelen. Fries: trochspylje.

deur'staan, v.,  deurston;  deurstaan(d). 
Doorstaan. Fries: trochstean.

'deurstappe, v.,  stapte  deur;  deurstapt. 
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Doorstappen. Fries: trochstappe.
'deursteke, v., stak deur; deurstoken. Door-

steken. ♢ Dat is 'n deurstokene kaart, dat 
is (een) doorgestoken kaart. Fries:  troch-
stekke.

'deurstikke, v., stikte deur; deurstikt. Door-
stikken. ♢ 'n Deurstikte deken, een gewat-
teerde deken. Fries: trochstikke.

'deurstyl, s.  de,  ‐stilen;  ‐tsy.  Deurstijl. 
Fries: doarstile.

'deurstoppe, v.,  stopte  deur;  deurstopt. 
Doorstoppen,  dunne plekken in breiwerk 
of  weefsels  met  stopsteken  bewerken. 
Fries: trochstopje.

'deurtocht, s.  de,  ‐en.  Doortocht.  Fries: 
trochtocht.

deur'trapt, adj. & adv., ‐er; ‐st. Doortrapt. 
Fries: trochtrape.

'deurtrekke, v.,  trok  deur;  deurtrokken. 
Doortrekken.

'deurtsybelle, v.,  deurtsybelde;  deurtsy-
beld. Beldeurtje spelen. Fries:  doarkebel-
je.

'deurtsybellers, s. plur. Kinderen die aan-
bellen en vlug weglopen.

'deurwaaie, v.,  woei  deur;  deurwoeien. 
Doorwaaien.  ♢  't  Is  mij  deurwoeien, ik 
heb er niet meer aan gedacht, ik heb het 
vergeten. Fries: trochwaaie.

'deurwaarder, s. de [dö.əwa:dər] ‐s. Deur-
waarder. Fries: doarwaarder.

'deurweke, v.,  weekte  deur;  deurweekt. 
Doorweken. Fries: trochweakje.

'deuze, pron.  [dö.ü̯zə];  'dusse*, [dösə]. 
Deze.  ♢  Bij  ‒, bij  deze  gelegenheid;  ‒ 
kant út; ‒  en gene, deze en gene. Fries: 
dizze.

'Deventer, adj.  [de:vəntər].  Deventer,  van 
Deventer. ♢ ‒ stoelen, houten stoelen met 
biezen zitting. Fries: Dimter.

de'vys, s. 't [dəfis] ‐vizen. Devies. Fries: de-
vys.

de'voat, adj.  &  adv.  [defo.ət]  ‐er.  Devoot. 
Fries: devoat.

de'zyn, s. 't [dəzin]. Dozijn. Fries: dozyn.
dy, pron.  [di].  Jou,  je.  ♢  Ik  hew ‒ guster 

sien; sij het ‒ 't boek geven; dou most ‒ 
skame. Fries: dy. Zie ook: dij.

dia'betes, s. de [diɑbe:təs]. Diabetes. Fries: 
diabetes.

dia'betikus, s.  de,  ‐tisy.  Diabeticus. Fries: 
diabetikus.

diag'noaze, s. de [diɑɣno.əzə] ‐s. Diagnose. 
Fries: diagnoaze.

diago'naal, s. de [diɑgo:na:l] ‐nalen. Diago-
naal. Fries: diagonaal.

diago'naal, adj.  [diɑgo:na:l].  Diagonaal. 

Fries: diagonaal.
'diagram, s.  't  [diɑgrɑm]  ‐men;  ‐py,  ‐tsy. 

Diagram. Fries: diagram.
diake'ny, s.  de  [diɑkəni]  ‐en.  Diaconie. 

Fries: diakonij.
dia'lekt, s.  't  [diɑlεkt]  ‐en.  Dialect.  Fries: 

dialekt.
dialektolo'gy, s. de [diɑlεkto:lo:ɡi]. Dialec-

tologie. Fries: dialektology.
dia'lize, s.  de  [diɑli:zə]  ‐s.  Dialyse.  Fries: 

dialyze.
dia'loog, s.  de  [diɑlo:x]  ‐logen.  Dialoog. 

Fries: dialooch.
dia'mant, s.  de  [diɑmɑnt]  ‐en.  Diamant. 

Fries: diamant.
dia'manten, adj.  Diamanten.  Fries:  dia-

manten.
'diameter, s. de, ‐s. Diameter. Fries: diame-

ter.
diar'ree, s. de [diɑre:]. Diarree. Fries: diar-

ree.
dicht, adj.  [dɪxt]  ‐er;  ‐st [dɪxst].  Dicht.  ♢ 

Soa ‒ as 'n kan, lever, 'n pot; hij is ‒ (foor 
de  kont), gesloten,  dicht  (van  karakter), 
ingetogen;  't  is  niet  eerlik  ‒, het  regent 
een beetje;  'n ‒ bos haar, dicht op elkaar 
groeiend. Fries: ticht.

'dichtbij, adv.;  'dichtebij, dichterbij;  't 
dichtst bij. Dichtbij. Fries: tichteby.

'dichtdoen, v., daan, deen dicht; dichtdaan, 
‐deen. Dichtdoen. Fries: tichtdwaan.

'dichte, v.,  dichtte;  dicht.  Dichten,  verzen 
maken. Fries: dichtsje.

dichtebij → dichtbij.
'dichtêge, v., êgde dicht; dichtêgd. Een ge-

ploegde akker eggen (om er i.p.v. aardap-
pelen  graan  op  te  verbouwen).  Fries: 
tichteidzje.

'dichter, s.  de  [dɪxtər]  ‐s.  Dichter.  Fries: 
dichter.

'dichterlik, adj.  &  adv.,  ‐er.  Dichterlijk. 
Fries: dichterlik.

'dichtform, s.  de,  ‐s.  Dichtvorm.  Fries: 
dichtfoarm.

'dichtfrieze, v.,  froor  dicht;  dichtfroren. 
Dichtvriezen. Fries: tichtfrieze.

'dichtgooie, v.,  gooide  dicht;  dichtgooid. 
Dichtgooien.

'dichtklappe, v.,  klapte  dicht;  dichtklapt. 
Dichtklappen.  ♢  De deur ‒. Fries:  ticht-
klappe.

'dichtknope, v.,  knoopte  dicht;  dicht-
knoopt. Dichtknopen. Fries: tichtknoopje.

'dichtmake, v.,  maakte  dicht;  dichtmaakt. 
Dichtmaken. Fries: tichtmeitsje.

'dichtset, s.  de,  ‐ten.  Dichtzet,  inrichting 
waarbij het water m.b.v. een schutnet of 
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een schutwand kan worden afgesloten om 
op  die  wijze  vis,  inz.  paling,  te  vangen. 
Fries: tichtset.

'dichtsitte, v.,  sat dicht;  dichtsitten. Dicht-
zitten. Fries: tichtsitte.

'dichtslaan, v.,  sloeg  dicht;  dichtsloegen. 
Dichtslaan. Fries: tichtslaan.

'dichtsmite, v.,  smeet  dicht;  dichtsmeten. 
Dichtsmijten. Fries: tichtsmite.

'dichtspikere, v.,  spikerde dicht;  dichtspi-
kerd. Dichtspijkeren. Fries: tichtspikerje.

'dichtstoppe, v.,  stopte  dicht;  dichtstopt. 
Dichtstoppen. Fries: tichtstopje.

die, pron.  [diə].  Die.  ♢ ‒  ouwe frou; ôns 
hait‐en‐‒, onze, mijn vader en moeder (en 
de anderen die er bij  horen);  ôns omke‐
en‐‒. Fries: dy.

'dieder, pron.  [diədər].  Zulk  een,  zo'n.  ♢ 
Fan ‒ dikte.

dief, s. de [di.əf] dieven; ‐y. Dief. Fries: dief.
die'gene, pron.  -[ɡe:nə].  Diegene.  ♢  ‒(n) 

die't, diegene(n) die. Fries: dyjinge.
'diene, v.  [di.ənə]  diende;  diend.  Dienen. 

Fries: tsjinje.
dienst, s.  de  [diəⁿst]  ‐en.  Dienst.  ♢  In  ‒ 

motte, militaire dienst. Fries: tsjinst.
'dienstkammeraat, s.  de,  ‐raten.  Dienst-

makker.
'dienstmaid, s. de, ‐en. Dienstmeid. ♢ Die 

mînsen hè 'n dienstmaisy, dienstmeisje.
'dienstwaigerer, s. de, ‐s. Dienstweigeraar. 

Fries: tsjinstwegerer.
diep, adj. & adv. [diəp] ‐er; ‐st. Diep. Fries: 

djip.
'diepblau, adj. Diepblauw. Fries: djipblau.
'diepens, s.  de.  Het  diep‐zijn.  Fries:  djip-

pens.
'diepte, s. de, ‐s. Diepte. Fries: djipte.
dier, s. 't [di.ər] ‐en; ‐tsy. Dier. ♢ At‐y dron-

ken is, is 't 'n mâl, raar ‒; och, 't is soa'n 
lief ‒tsy, in gunstige zin gebruikt voor een 
klein kind. Fries: dier.

'dierber, adj. [di.ərbər] ‐der;  ‐st. Dierbaar. 
Fries: dierber.

'dierebeskerming, s.  de.  Dierenbescher-
ming. Fries: dierebeskerming.

'dierebeul, s.  de,  ‐en.  Dierenbeul.  Fries: 
dierebeul.

'dierefrind, s. de, ‐en. Dierenvrien.
'diereriem, s. de. Dierenriem. Fries:  diere-

riem.
'diereryk, s. 't. Dierenrijk. Fries: diereryk.
'dieretún, s.  de,  ‐nen;  ‐tsy.  Dierentuin. 

Fries: dieretún.
'dierewereld, s.  de.  Dierenwereld.  Fries: 

dierewrâld.
'dierkunde, s.  de.  Dierkunde.  Fries:  dier-

kunde.
'dierlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Dierlijk. ♢ ‒e 

en plantaardige kost; jonge, wat stinkstou 
‒, heel erg stinken. Fries: dierlik.

'dierlikens, s. de; 'dierlikhyd. Dierlijkheid. 
Fries: dierlikens.

dierlikhyd → dierlikens.
die'selde, pron. Diezelfde. Fries: dyselde.
die’t, pron. [diət]. Die. ♢ Hur seun ‒ skoal-

meester te Luwt is; ‒  soa doen motte 't  
sels  maar  wete, degene(n),  wie.  Fries: 
dy't.

dif'fús, adj. [dɪfüs] ‐fúzzer -[füzər]; ‐t.  Dif-
fuus. Fries: diffús.

digere → dikere.
digi'beet, s. de [diɣibe:t] ‐beten. Digibeet. 

Fries: digibeet.
digi'taal, adj. [diɣita:l]. Digitaal. Fries:  di-

gitaal.
diiznig → dizenig.
dij, pron. [dεi]̯. Jou, je. ♢ Ik gaan niet weer 

met ‒ fort. Fries: dij. Zie ook: dy.
'dije, v. [dεiə̯] dijde; dijd. Dijen. Fries: dije.
'dijsels, pron. Jijzelf, jezelf. Fries: dysels.
dik, s. 't [dɪk]. 1 Dik, koffiedik. ♢ Wat water 

op 't ouwe ‒, dat waar foor maandeg de 
koffy. 2 Wat dik is. ♢ Deur ‒ en deur dun 
gaan, door dik en dun gaan. Fries: tsjok.

dik, adj. & adv. [dɪk] ‐ker; ‐st. Dik. ♢ 'n ‒ke 
plank; 'n ‒ke wuttel, fint; ik bin ‒, verza-
digd;  je  ergens  ‒  over  make, boos  over 
iets worden, zich opwinden;  't is ‒ in or-
der, het is dik in orde; ‒ ferdiene, veel; ‒ 
gelyk hewwe, volkomen; 'n ‒ke dartig jaar 
leden, ruim dertig jaar. Fries: tsjok.

dyk, s. de [dik] diken; diky. 1 Dijk. 2 Als rij-
weg gebruikte dijk; rijweg in 't algemeen. 
Fries: dyk. Zie ook: ryk.

'dykbeslaan, s.  't.  Verpachting der zeedij-
ken als weide. Fries: dykbeslaan.

'dikere, v. [dikərə] dikerde; dikerd; 'digere, 
[digərə]  digerde;  digerd. Turen. Fries:  di-
kerje.

'dik‐ete, v., dik‐eten. Dik eten, te gast gaan. 
♢ Wij binne bij ôns bep weest te ‒n. Fries: 
tsjokite.

'dykgraaf, s. de [diɡra:f] ‐graven. Dijkgraaf. 
Fries: dykgraaf.

'dikkop, s.  de,  ‐pen.  Dikkop,  oude  vocht-
maat (2 dl). ♢ 'n ‒ jenever, eek. Fries: dik-
kop.

'dyksbestuur, s.  't,  ‐sturen.  Dijkbestuur. 
Fries: dyksbestjoer.

'dyksfolmacht, s. de, ‐en. Gevolmachtigde, 
lid  van  een  dijkbestuur.  Fries:  dyksfol-
macht.

'diksy, s. de [dɪksi] ‐s. Dictie. Fries: diksje.
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'dikstrúf, s. de -[strüf]. Broeder, soort koek 
van meel, krenten en rozijnen, in een ijze-
ren pan gebakken. ♢ De lekkere ‒ fan ôns 
bep atten  wij  met  sirp  en  koefet. Fries: 
tsjokstro.

dik'taat, s. 't [dɪkta:t] ‐taten. Dictaat. Fries: 
diktaat.

dik'tator, s.  de  [dɪkta:tɔr]  ‐s.  Dictator. 
Fries: diktator.

'dikte, s. de, ‐s. Dikte. Fries: dikte.
dik'tee, s.  't [dɪkte:] ‐s.  Dictee.  Fries:  dik-

tee.
'dykwacht, s.  de,  ‐en.  Dijkwacht.  Fries: 

dykwacht.
dimînsy, s. de [dimɪ.ⁿsi] ‐s. Dimensie. Fries: 

diminsje.
'dimpe, v. [dɪmpə] dimpte;  dimpt. Dempen, 

dichtgooien. ♢ 'n Gracht ‒. Fries: dimpe.
'dimpig, adj. [dɪmpəx] ‐er; ‐st. Aamborstig, 

een moeilijke ademhaling hebbend (vooral 
van paarden, ook van mensen). ♢  Soa ‒ 
as 'n pôd. Fries: dimpich.

din, s. de [dɪn] ‐nen. Den. Fries: din.
din, interj. [dɪn]. Hop (in kniedeuntje). ♢ ‒, 

‒, doasy / Hotze pist in 't hoasy / Fan 't  
hoasy  in  'e  skoen  /  Dat  sil  Hotze  nóóit  
weer doen. Fries: din.

dyn, pron. [din]. Jouw. ♢ Ik hew ‒ stikky le-
zen. Fries: dyn.

dyna'myk, s.  de  [dina:mik].  Dynamiek. 
Fries: dynamyk.

dy'namika, s.  de  [dina:mikɑ].  Dynamica. 
Fries: dynamika.

dy'namys, adj.  [dina:mis]  ‐miser.  Dyna-
misch. Fries: dynamysk.

dyna'myt, s. 't. Dynamiet. Fries: dynamyt.
dy'namo, s. de [dina:mo:] ‐s; ‐otsy. Dynamo. 

Fries: dynamo.
dynas'ty, s. de [dinɑsti] ‐s. Dynastie. Fries: 

dynasty.
di'nee, s. 't [dine:] ‐s. Diner. Fries: diner.
'dinent, pron. [dinənt]. De, het jouwe. ♢ Ik 

fyn ‒ mooier. Fries: dinent.
di'nere, v.,  dineerde;  dineerd.  Dineren. 

Fries: dinearje.
ding, s.  't  [dɪŋ]  ‐en;  dinky,  dînchy.  Ding. 

Fries: ding.
'dinkbeeld, s.  't,  ‐en.  Denkbeeld.  Fries: 

tinkbyld.
dink'beeldig, adj., ‐er. Denkbeeldig. Fries: 

tinkbyldich.
'dinkber, adj. Denkbaar. Fries: tinkber.
'dinke, v. [dɪŋkə]  docht(e) [dɔxt(ə)];  docht. 

Denken. ♢  Je lilk, benaud ‒, zich kwaad, 
bang maken door aan iets te denken;  er-
gens wat út ‒, ergens iets achter zoeken. 
Fries: tinke.

'dinker, s.  de,  ‐s.  Denker.  ♢  'n  Skerpe ‒. 
Fries: tinker.

'dinneboom, s. de, ‐bomen; ‐py, ‐tsy. Den-
nenboom. Fries: dinnebeam.

'dinnehout, s. 't. Dennenhout. Fries: dinne-
hout.

'dinnen, adj. Dennen, van dennenhout. ♢ 'n 
Stikky ‒. Fries: dinnen.

'dînsdeg, s.  de [dɪ.ⁿzdəx]  ‐s [dɪ.ⁿzdəs]  ‐en. 
Dinsdag. ♢  De ‒s, op die dinsdag. Fries: 
tiisdei.

dînsdeg'aven, s.  de,  ‐s,  ‐en;  dînsdeg-
'avend, ‐en. Dinsdagavond. Fries:  tiisdei-
tejûn.

dînsdegavend → dînsdegaven.
dînsdeg'nacht, s.  de,  ‐en.  Dinsdagnacht. 

Fries: tiisdeitenacht.
dînsdeg'offen, s.  de,  ‐s,  ‐en;  'dînsdegof-

fend, ‐en. Dinsdagmorgen.
dînsdegoffend → dînsdegoffen.
dînsdegover'dâ, s.  de;  dînsdegover'dâg, 

‐dâgen,  ‐dagen.  Dinsdagmiddag.  Fries: 
tiisdeioerdei.

dînsdegoverdâg → dînsdegoverdâ.
'dînsdegs, adj. & adv. [dɪ.ⁿzdəs]. Dinsdags. 

Fries: tiisdeis.
dînsdegs'avens, adv.  Dinsdagsavonds. 

Fries: tiisdeitejûns.
dînsdegs'nachts, adv.  Dinsdagsnachts. 

Fries: tiisdeitenachts.
dînsdegs'offens, adv. Dinsdagsmorgens.
dînsdegsover'dâgs, adv. Dinsdagsmiddags. 

Fries: tiisdeioerdei.
di'oade, s. de [dio.ədə] ‐s. Diode. Fries:  di-

oade.
diok'sine, s.  de  [diɔksinə]  ‐n.  Dioxine. 

Fries: dioksine.
di'ploma, s.  't  [diplo:mɑ]  ‐'s.  Diploma. 

Fries: diploma.
diploma'sy, s. de. Diplomatie. Fries:  diplo-

masy.
diploma'tyk, adj. & adv., ‐tiker; ‐st. Diplo-

matiek. Fries: diplomatyk.
di'reksy, s.  de [dirεksi]  ‐s.  Directie.  Fries: 

direksje.
direk'teur, s. de [dirεktö.ər] ‐s, ‐en. Direc-

teur. Fries: direkteur.
diri'gere, v.  [diriɡɪ.ərə]  dirigeerde;  diri-

geerd. Dirigeren. Fries: dirigearje.
diri'gint, s.  de  [diriɡɪnt]  ‐en.  Dirigent. 

Fries: dirigint.
'dirkypeer, s.  de  [dɪrky]- ‐peren.  Dirkjes-

peer. Fries: durkjepar.
dis, s. de, ‐sen. 1 Dis, tafel (met aangerichte 

maaltijd). ♢ Fan 'e ‒ na de mis, gez. wan-
neer iemand meteen na het eten naar de 
wc  gaat.  2 (Als  verkleinwoord)  stalletje, 
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kraampje. Fries: dis.
dy'sels, pron. Jezelf. Fries: dysels.
dis'kette, s. de [dɪskɛtə] ‐s. Diskette. Fries: 

diskette.
'diskmen, s.  de  [dɪskmɛn]  ‐s.  Discman. 

Fries: discman.
'disko, s. de [dɪsko:] ‐s. Disco. Fries: disko.
disko'theek, s.  de  -[te:k]  ‐theken.  Disco-

theek. Fries: diskoteek.
'diskredyt, s.  't.  Diskrediet.  Fries:  diskre-

dyt.
dis'kresy, s. de [dɪskre:si]. Discretie. Fries: 

diskreesje.
diskrimi'nasy, s. de [dɪskrimina:si]. Discri-

minatie. Fries: diskriminaasje.
dis'kussy, s.  de  [dɪskösi]  ‐s.  Discussie. 

Fries: diskusje.
disku'tere, v. [dɪskütɪ.ərə] diskuteerde; dis-

kuteerd. Discuteren. Fries: diskutearje.
diskwalifi'sere, v. [dɪskwɑlifisɪ.ərə] diskwa-

lifiseerde;  diskwalifiseerd.  Diskwalifice-
ren. Fries: diskwalifisearje.

dislek'sy, s.  de  [dɪzlɛksi].  Dyslexie.  Fries: 
dysleksy.

dis'lektys, adj.  &  adv.  Dyslectisch.  Fries: 
dyslektysk.

'dislokasy, s.  de [dɪzloka:si]  ‐s.  Dislocatie. 
Fries: dislokaasje.

dispin'sasy, s. de [dɪspəⁿsa:si]. Dispensatie. 
Fries: dispensaasje.

dis'plee, s. 't [dɪsple:] ‐s. Display. Fries: dis-
play.

dispo'nibel, adj.  [dɪspo:nibəl].  Disponibel. 
Fries: disponibel.

dispo'sisy, s.  de  [dɪspo:sisi]  ‐s.  Dispositie. 
Fries: disposysje.

dis'pút, s.  't  [dɪspüt]  ‐ten.  Dispuut.  Fries: 
dispút.

'dissel, s.  't  [dɪsəl]  ‐s;  ‐tsy.  Dissel,  dissel-
boom. ♢ 't Korte ‒, korte dissel aan boe-
renwagen. Fries: tiksel.

'dissel, s. de [dɪsəl] ‐s; ‐tsy. Dissel, dwars-
bijl. ♢ De platte ‒; 'n ‒ met 'n byl, is 't wa-
pen fan Ouwe‐Syl. Fries:  dissel.  Zie ook: 
geutdissel, kapbyl.

'disselboom, s.  de,  ‐bomen.  Lange dissel. 
Fries: tikselbeam.

'disselbout, s. de, ‐en. Disselbout, bout om 
de dissel op zijn plaats te houden. Fries: 
tikselbout.

dissi'dint, s.  de  [dɪsidɪnt]  ‐en.  Dissident. 
Fries: dissidint.

dis'sipel, s. de [dɪsipəl] ‐s. Discipel. Fries: 
dissipel.

dissi'pline, s.  de  [dɪsiplinə].  Discipline. 
Fries: dissipline.

dissipli'nêr, adj. & adv. [dɪsiplinɛ:r]. Disci-

plinair. Fries: dissiplinêr.
'dissonant, s. de [dɪso:nɑnt] ‐en. Dissonant. 

Fries: dissonant.
dis'tânsy*, s.  de  [dɪstɑ.ⁿsi]  ‐s.  Distantie. 

Fries: distânsje.
distil'laat, s. 't, ‐laten. Distillaat. Fries: dis-

tillaat.
distilleerde'rij, s.  de,  ‐en.  Distilleerderij. 

Fries: distillearderij.
distillere, v. [dɪstilɪ.ərə]  distilleerde;  distil-

leerd. Fries: distillearje.
distri'bússy, s.  de [dɪstribüsi] ‐s.  Distribu-

tie. Fries: distribúsje.
distro'fy, s.  de [dɪstro:fi].  Dystrofie.  Fries: 

dystrofy.
'dito, adj. & adv. [dito:]. Dito. Fries: dito.
diver'gînsy, s. de [divɛrɡɪ.ⁿsi]. Divergentie. 

Fries: diverginsje.
diver'gint, adj.  [divɛrɡɪnt].  Divergent. 

Fries: divergint.
di'vizy, s. de [divizi] ‐s. Divisie. Fries: divyz-

je.
'dizel, s. de [dizəl] ‐s. Diesel (brandstof; die-

selmotor; diesellocomotief). Fries: disel.
'dizelmoter, s. de [dizəl] ‐s; ‐tsy. Dieselmo-

tor. Fries: diselmotor.
'dizenig, adj. [di:zənəx];  'diiznig, [di:znəx] 

‐er; ‐st.  1 Nevelig. ♢ 'n ‒e lucht. 2 Vaag, 
onduidelijk, onscherp. Fries: dizenich.

do → doch.
doad, s.  de  [do.ət].  Dood.  ♢  't  Staat,  sij  

staan op 'e ‒, er dreigt verlies (kaatsen). 
Fries: dea.

doad, adj. [do.ət]. Dood. ♢ Soa ‒ as 'n pier; 
't gaat om ‒, het vergt te veel inspanning; 
dink  d'r  om,  ast  dat  doeste,  worst  'n  ‒ 
ding, als je dat doet, dan kost het je je le-
ven, dan ben je er geweest; 'n dooie boel, 
saaie. Fries: dea.

'doadbêd, s. 't, ‐en. Bodem van de  pelkúp, 
waar de pelstenen van een graanmolen op 
liggen. Fries: deabêd.

'doadbedaard, adj.  &  adv.  Doodbedaard. 
Fries: deabedaard.

'doadbenaud, adj. & adv.;  'doadsbenaud. 
Doodsbenauwd. Fries: deabenaud.

'doadblaffe (je), v.,  blafte doad;  doadblaft. 
Zich dood blaffen. ♢ 'n Hônd sou him d'r 
foor ‒, gez. van iemand met een lelijk ge-
zicht of met lelijke kleding;  die hônd kon 
him d'r wel 's foor ‒. Fries: deablaffe.

'doade, s. de [do.ədə] ‐n. Dode. Fries:  dea-
de.

'doadete (je), v.,  at doad;  doadeten.  Zich 
doodeten. ♢ Je souwen je d'r an ‒ en loop 
fort, gez. wanneer het eten bijzonder goed 
smaakt en men maar steeds door zou wil-
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len eten. Fries: dea‐ite.
'doadfâle, v., fiel doad; doadfâlen. Doodval-

len. ♢ Over 'n sint ‒, op de penning, gie-
rig zijn. Fries: deafalle.

'doadferlegen, adj.  Doodverlegen.  ♢  ‒ 
weze, zich geen raad weten (bijv. van pijn, 
jeuk, lachen enz.); bin je nou niet ‒!?, ben 
je nu niet slap van lachen, is het nu niet 
gek!? Fries: deaferlegen.

'doadgaan, v.,  ging  doad;  doadgaan(d). 
Doodgaan. ♢ Foor 'n stúvver ‒, at je d'r 'n  
dubbeltsy met ferdiene kinne, erg gierig 
zijn, niets kunnen missen. Fries: deagean.

'doadgewoan, adj.  &  adv.  Doodgewoon. 
Fries: deagewoan.

'doadgoed, adj. Doodgoed. Fries: deagoed.
'doadgraver, s.  de  -[ɡra:vər]  ‐s.  Doodgra-

ver. Fries: deagraver.
'doadkalm, adj.  &  adv.  Doodkalm.  Fries: 

deakalm.
'doadkist, s.  de;  'doadskist, ‐en;  ‐kissy. 

Dood(s)kist. Fries: deakiste.
'doadmake, v.,  maakte  doad;  doadmaakt. 

Doodmaken. Fries: deameitsje.
'doadmoe, adj. Doodmoe. Fries: deawurch.
'doadongerust, adj.  Dodelijk  ongerust. 

Fries: deaûngerêst.
'doadop, adj. Doodop.
'doadryp, adj.  Overrijp.  ♢  't  Flas waar ‒. 

Fries: dearyp.
doads, adj.,  ‐er.  Doods.  ♢  De  ‒e  winter. 

Fries: deadsk.
'doadsbêd, s. 't, ‐en. Doodsbed. Fries: dea-

bêd.
doadsbenaud → doadbenaud.
'doadshimd, s. 't,  ‐en; ‐sy,  ‐himpy.  Doods-

hemd. Fries: deadshimd.
'doadshoofd, s. 't,  ‐hoofden; ‐hofy.  Doods-

hoofd. Fries: deadsholle.
'doadsyk, adj. Doodziek. Fries: deasiik.
'doadskiete, v.,  skoat  doad;  doadskoten. 

Doodschieten. Fries: deasjitte.
doadskist → doadkist.
'doadsklok, s.  de,  ‐ken.  Doodsklok.  Fries: 

deadsklok.
'doadslaan, v.,  sloeg  doad;  doadsloegen. 

Doodslaan. Fries: deaslaan.
'doadsproeie, v.,  sproeide  doad;  doad-

sproeid. Doodspuiten. ♢ Hij het de eerap-
pels doadsproeid. Fries: deasproeie.

'doadsteek, s.  de.  Doodsteek.  Fries:  dea-
stek.

'doadstil, adj. Doodstil. Fries: deastil.
doas, s. de [do.əs] doazen; ‐y. Fries: doaze.
'doasfol, s. de. Hoeveelheid die in een doos 

past. ♢ 'n ‒ tebak. Fries: doasfol.
'doasis, s. de [do.əzɪs] [do.əzəs] doases. Do-

sis. Fries: doasis.
'dobbele, v.  [dɔbələ]  dobbelde;  dobbeld. 

Dobbelen. Fries: dobbelje.
'dobbelsteen, s.  de,  ‐stenen;  ‐tsy.  Dobbel-

steen. ♢ Brúnne boanen en grauwe orten 
met  ‒tsys  spek, dobbelsteentjes,  min  of 
meer  kubusvormige  stukjes  spek.  Fries: 
dobbelstien.

doch, adv. [dɔəx]; do, [dɔə]; dochs, [dɔəxs]; 
dos, [dɔəs].  1 Toch. ♢  En ‒ waar dat 't  
beste. 2 In  het  bijzonder,  vooral.  Fries: 
doch. Zie ook: toch.

dochs → doch.
'dochter, s.  de  [dɔxtər]  ‐s;  ‐tsy.  Dochter. 

Fries: dochter.
doe, adv. [duə]. Toen. ♢ ‒ en ‒, niet nader 

te preciseren tijdsaanduiding. Fries: doe.
doe'äne, s.  de [dua:nə]  ‐s.  Douane. Fries: 

dûane.
doe'änebeamte, s.  de,  ‐s,  ‐n.  Douanebe-

ambte. Fries: dûanebeämte.
doeä'njee, s.  de  [duɑⁿje:]  ‐s.  Douanier. 

Fries: dûanier.
doeäri'êre, s. de [duɑrjɛ:rə] ‐s. Douairière. 

Fries: dûairiêre.
doe'blee, s.  't  [duble:].  Doublé.  Fries:  dû-

blee.
doe'blee, adj.  [duble:].  Van  doublé  ge-

maakt. Fries: dûblee.
doe'blere, v.  [dublɪ.ərə]  doebleerde;  doe-

bleerd. Doubleren. Fries: dûblearje.
doe'blure, s.  de  [dublü.ərə]  ‐s.  Doublure. 

Fries: dûbluere.
'doedelsak, s. de [dudəl] ‐ken.  Doedelzak. 

♢  De wereld foor 'n ‒ ansien, de wereld 
niet  begrijpen  uit  gebrek  aan  ervaring, 
ook: buiten de realiteit leven, ook: bene-
veld  zijn  door  drankgebruik.  Fries:  doe-
delsek.

'doedestiids, adv.  Toendertijd,  destijds. 
Fries: doedestiids.

doek, s. 't [duk] ‐en; ‐y. Doek. Fries: doek.
doek, s. de [duk] ‐en; ‐y. Doek. ♢ Soa wit as 

'n ‒; ik wou wel, dat ik 't in 'n besketen ‒y 
had (dan kon ik 't  d'r weer úthale), gez. 
van geld dat men zelf  of  iemand anders 
nutteloos heeft uitgegeven. Fries: doek.

'doekybelêge, v.  [duki]- doekybelaai; 
doekybelaid.  Zakdoekje  leggen.  Fries: 
doekjebelizze.

doel, s. 't [du.əl] ‐en. Doel. ♢ 't ‒ waar bij 
see lâns, bedoeling;  met 't ‒ om, met het 
doel om; (niet) fan ‒ doel weze, (niet) van 
plan zijn;  'n ‒, gyn ‒ hewwe, zin, beteke-
nis. Fries: doel.

'doelloas, adj. & adv. Doelloos. Fries: doel-
leas.
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doel'matig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Doelmatig. 
Fries: doelmjittich.

doen, s. 't [du(.)ən]. Doen. ♢  Deur 'n erfe-
nissy is‐y in goeie ‒ kommen, in goede(n) 
doen gekomen;  met een (niks)  fan  ‒  hè 
wille, (geen)  omgang met  iemand willen 
hebben, (niet) met iemand te maken wil-
len hebben. Fries: dwaan.

doen, v. [du(.)ən]  deen [de:n],  daan [da:n], 
deed [de:t];  'doene, [duənə]  deen [de:n], 
daan [da:n],  deed [de:t]  deen(d),  daan(d). 
Doen. ♢ Dat is gyn ‒ (gelyk), dat is niet te 
doen, ook: dat is geen manier; met een ‒, 
compagnon met iemand zijn;  't wel (arig) 
‒  (kinne), (flink)  geld  hebben;  't  goed, 
best, skoan, flink, meer as ‒ kinne, bemid-
deld zijn; ik sou de bakker met € 50,‐ be-
tale, maar hij kon 't niet ‒, hij kon het niet 
wisselen; te weten ‒, laten weten; ergens 
op  ‒, ergens naar  solliciteren;  't  ergens 
met te ‒ hè, ergens aan lijden, ook: zich 
iets aantrekken; ergens niks met, onder te  
‒  hè, zich  ergens  niets  van  aantrekken; 
met Dúts het‐y niks te ‒, Duits levert voor 
hem geen enkele moeilijkheid op; dat doet 
mij niks, dat zegt mij niets; ‒ dat, de oor-
zaak zijn dat;  ergens in ‒, ergens in han-
delen. Fries: dwaan.

'doende, adj. & adv. [duəndə]. Doende, be-
zig.  ♢ ‒  weze, bezig zijn;  ergens met ‒ 
weze. Fries: dwaande.

doene → doen.
'doerak, s. de [du.ərak] ‐ken; ‐ky. Doerak. 

♢ Jan waar as jongetsy 'n klaine ‒. Fries: 
doerak.

does, s. de [dus] ‐en. Douche. Fries: dûs.
'doese, v.,  doeste;  doest.  Douchen.  Fries: 

dûse.
'doeskabine, s.  de,  ‐s;  ‐kabyntsy.  Douche-

cabine. Fries: dûskabine.
doe’t, conj. [duət]. Toen. Fries: doe't.
dof, adj. & adv. [dɔf] ‐fer; ‐st. Dof. ♢ In ‒fe 

berusting. Fries: dof.
'doffert, s. de [dofət] ‐s; ‐sy. Doffer, manne-

tjesduif. ♢ Sille wij 'n ‒ en 'n dúffy?, vroe-
ger raadseltje, waarbij een gezin geraden 
moest worden dat bestond uit een man en 
drie vrouwen, dus over het algemeen een 
man, zijn vrouw en twee dochters. Fries: 
doffert.

doit, s. de [dɔit̯] ‐en; ‐sy. Duit. ♢ 'n ‒ in 't 
bueltsy, sakky doen, een duit in het zakje 
doen, meespreken, een opmerking maken 
(die  weinig  te  betekenen  heeft).  Fries: 
duit.

'doitsydief, s.  de,  ‐dieven.  Duitendief,  gie-
rigaard. ♢ Ouwe ‒. Fries: duitsjedief.

doizen → daizen.
'dokke, v.  [dɔkə]  dokte;  dokt.  Dokken.  ♢ 

Doe't de seun 'n auto fynreden had, most  
syn hait ‒. Fries: dokke.

'dokter, s.  de [dɔktər] ‐s.  Dokter. ♢  Beter 
na de ‒ as na de timmerman, gez. om aan 
te  geven  dat  men  beter  naar  de  dokter 
dan naar de timmerman kon gaan (naar 
de laatste zou in dit geval betekenen dat 
er  een doodskist gemaakt moest worden 
en er dus geen hoop meer was op beter-
schap). Fries: dokter.

'doktere, v.,  dokterde;  dokterd.  Dokteren. 
Fries: dokterje.

'doktershannen, s. plur. Doktershanden. ♢ 
Onder ‒ weze, onder doktershanden, on-
der  behandeling  van  een  dokter  zijn. 
Fries: doktershannen.

doku'mint, s. 't [do:kümɪnt] ‐en; ‐sy. Docu-
ment. Fries: dokumint.

dol, adj. & adv. [dɔl] ‐ler; ‐st. Dol (onbezon-
nen; zeer dwaas, mal). ♢  Op 'e ‒le roes, 
op goed geluk. Fries: dol.

'dolderploeg, s.  de  [dɔldər]-.  Veerploeg, 
schaaf om groeven in hout te schaven. Zie 
ook: ferken.

dole'ânsy, s.  de  [do:le:jɑ.ⁿsi].  Doleantie. 
Fries: doleânsje.

do'lere, v. [do:lɪ.ərə] doleerde; doleerd. Do-
leren. Fries: dolearje.

dolk, s.  de [dɔlk] ‐en;  ‐y.  1 Houtje om de 
schalm van  het  haamhout  aan  de  dissel 
vast te maken.  2 Dolk (soort mes). Fries: 
dolk. Zie ook: gek, look.

dom, adj. & adv. [dom] ‐mer;  ‐st.  Dom. ♢ 
Soa ‒ as oaly, 't achtereand fan 'n koe, 'n  
ezel. Fries: dom.

do'mein, s. 't [do:mεin̯] ‐en. Domein. Fries: 
domein.

dome'nere, v.  [do:mənɪ.ərə]  domeneerde; 
domeneerd. 

'domeny, s.  de  [do:məni];  'doomny, 
[do:mni] ‐s.  1 Dominee.  2 Mantelmeeuw. 
Fries: dominy.

'domenyhoutsy, s.  't,  ‐s.  Dominosteen. 
Fries: dominyshoutsje.

'domenyspeule, v.,  domenyspeulde;  dome-
nyspeuld.  Domino spelen.  Fries:  dominy-
spylje.

'domenyspul, s. 't;  'doomnyspul. Domino-
spel. Fries: dominyspul.

domi'nere, v. [dominɪ.ərə]  domineerde;  do-
mineerd.  1 Domineren,  overheersen.  2 
Domineren,  domino  spelen.  Fries:  domi-
nearje.

domi'sily, s.  't  [do:misili]  ‐s.  Domicilie. 
Fries: domisylje.
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'domkop, s. de, ‐pen. Domkop. Fries:  dom-
kop.

'dommekracht, s.  de,  ‐en.  Dommekracht. 
Fries: dommekrêft.

'dompig, adj. [dompəx] ‐er; ‐st. Drukkend, 
benauwd (van het weer). ♢  't Is ‒ weer. 
Fries: dompich.

do'nasy, s. de [do:na:si] ‐s. Donatie. Fries: 
donaasje.

'donder, s. de.  1 Donder, dreunend geluid 
bij bliksem. ♢ Hij worde deur de ‒ troffen, 
hij  werd  door  de  bliksem  getroffen.  2 
Drommel,  duivel,  in  ruwe zegswijzen.  ♢ 
As de ‒, als de donder, heel vlug;  't skiet 
gyn ‒ op, geen donder, niets; o ‒! dat hew 
ik fergeten, als interj. Fries: tonger.

'donderblomtsy, s. 't, ‐s. Hondsdraf. Fries: 
tongerblom. Zie ook: kloanyblomtsy.

'donderboi, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Donderbui. 
Fries: tongerbui.

'donderbout, s. de, ‐en. Libel, glazenmaker. 
Fries: tongerbout.

'donderdeg, s.  de [dondərdəx] [dondərəx] 
[donərəx] ‐en, ‐s. Donderdag. ♢ De ‒s, op 
die donderdag. Fries: tongersdei.

donderdeg'aven, s.  de,  ‐s,  ‐en;  donder-
deg'avend, ‐en.  Donderdagavond.  Fries: 
tongersdeitejûn.

donderdegavend → donderdegaven.
donderdeg'nacht, s.  de,  ‐en.  Donderdag-

nacht. Fries: tongersdeitenacht.
donderdeg'offen, s.  de,  ‐s,  ‐en;  'donder-

degoffend, ‐en. Donderdagmorgen.
donderdegoffend → donderdegoffen.
donderdegover'dâ, s.  de;  donderdeg-

over'dâg, ‐dâgen. Donderdagmiddag.
donderdegoverdâg → donderdegoverdâ.
'donderdegs, adj.  &  adv.  [dondərdəs] 

[dondərəs]  [donərəs].  Donderdags.  Fries: 
tongersdeis.

donderdegs'avens, adv.  Donderdags-
avonds. Fries: tongersdeitejûns.

donderdegs'nachts, adv.  Donderdags-
nachts. Fries: tongersdeitenachts.

donderdegs'offens, adv.  Donderdagsmor-
gens.

donderdegsover'dâgs, adv.  Donderdags-
middags.

'dondere, v., donderde; donderd. Donderen. 
♢ 't Dondert, het dondert. Fries: tongerje.

'donderjage, v.,  donderjaagde;  donder-
jaagd. Donderjagen. ♢ Och kines, hou op 
fan ‒n. Fries: donderjeie.

'donderkop, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Donderkop. 
Fries: tongerkop.

'donderlaaier, s. de  -[lɑ:iə̯r] ‐s. Bliksemaf-
leider. Fries: tongerlieder.

'donders, adv.  Donders.  ♢  'n  ‒  kreaze 
maid. Fries: donders.

'donderslag, s.  de,  ‐en.  Donderslag.  ♢  'n 
Beste ‒. Fries: tongerslach.

'donker, s. 't [doŋkər]. Donker. ♢ In ('t), bij  
‒.

'donker, adj. & adv. [doŋkər] ‐der; ‐st. Don-
ker. Fries: donker.

'donkerblond, adj. Donkerblond.
'donkerens, s. de. Duisternis.
'donkergroen, adj.  Donkergroen.  Fries: 

donkergrien.
dôns, s. 't [do.ⁿs]. Dons. Fries: dûns.
'dônzen, adj. Donzen, van dons. Fries: dûn-

zen.
'dônzig, adj.  [do.ⁿzəx]  ‐er.  Donzig.  Fries: 

dûnzich.
doof, adj. [do:f] dover; ‐st. Doof. ♢ Soa ‒ as 

'n kwartel; dove koal, uitgedoofde. Fries: 
dôf.

'doofketel, s. de, ‐s; ‐tsy. Doofpot waar het 
vuur in komt, nadat het met de loet uit de 
bakkersoven is gehaald. Fries: dôftsjettel.

'doofpot, s. de [do:(f)] ‐ten. Doofpot. Fries: 
dôfpôt.

doof'stom, adj. Doofstom. Fries: dôfstom.
'dooie, s. de [do.iə̯] ‐n. Dooie, dode (spreek-

taal). Fries: deade.
'dooie, v.  [do.iə̯]  dooide;  dooid.  Dooien. 

Fries: teie.
'dooiweer, s. 't. Dooiweer. ♢ O heden, 't is 

‒, loof ik, gez. wanneer iemand begint te 
huilen. Fries: teiwaar.

doomny → domeny.
doomnyspul → domenyspul.
doop, s. de [do:p]. Doop. Fries: doop.
'doopnaam, s.  de,  ‐namen.  Doopnaam. 

Fries: doopnamme.
'doopsetel, s.  't  -[se:təl]  ‐s.  Doopceel.  ♢ 

Der is 't ‒ fan weg, het is onbeschrijfelijk. 
Fries: doopsedel.

doopsge'sind, adj. Doopsgezind.
doopsge'sinde, s. de, ‐n. Doopsgezinde.
dop, s. de [dɔp] ‐pen; ‐py. Dop. ♢ De ‒ fan 

'n aai, eierschaal. Fries: dop.
dop, s. de [dɔp]. Dopheide.
'dophaide, s. de. Dopheide. Fries:  dophei-

de.
'dophoed, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Dophoed.  Fries: 

dophoed.
'doping, s.  de [do:pɪŋ].  Doping. Fries:  do-

ping.
'dopizer, s.  't,  ‐s.  Stuk  staalijzer  met  een 

ronde punt, waarop de smid slaat om in 
een te bewerken stuk ijzer een kuiltje te 
maken. Fries: dopizer.

'doport, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Doperwt.  Fries: 
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dopeart.
'doppe, v.  [dɔpə]  dopte;  dopt.  Doppen, de 

hoed afnemen om te groeten. ♢ Foor een 
‒, voor  iemand de hoed afnemen.  Fries: 
dopje.

'doppe, v. [dɔpə]  dopte;  dopt. Doppen, van 
de dop ontdoen; pellen. ♢ 'n Aai ‒, een ei 
pellen. Fries: dopje.

'dopsleutel, s. de, ‐s. Dopsleutel.
dor, adj. & adv. [dɔr] ‐der; ‐st. Dor. ♢ Soa ‒ 

as de haide. Fries: toar.
'dorentsy, s. 't [do.ərəntsi] ‐s. Stekelbaars-

je. Fries: toarnderke.
'dorentsyfisse, v.,  dorentsyfiste;  dorentsy-

fist. Op stekelbaarsjes vissen.
dorp, s. 't [dɔrp] ‐en; ‐y. Dorp. Fries: doarp.
'dorpsbeweuner, s.  de,  ‐s.  Dorpsbewoner. 

Fries: doarpsbewenner.
'dorpsdoomny, s.  de,  ‐s.  Dorpsdominee. 

Fries: doarpsdominy.
'dorpsgebied, s. 't, ‐en. Dorpsgebied. Fries: 

doarpsgebiet.
'dorpsgenoat, s.  de  -[ɡəno.ət]  ‐en.  Dorps-

genoot. Fries: doarpsgenoat.
'dorpsgesicht, s.  't,  ‐en.  Dorpsgezicht. 

Fries: doarpsgesicht.
'dorpsherberg, s. de, ‐en;  ‐berchy. Dorps-

herberg. Fries: doarpsherberch.
'dorpskerk, s. de, ‐en; ‐y. Dorpskerk. Fries: 

doarpstsjerke.
'dorpsleven, s. 't. Dorpsleven. Fries: doarp-

slibben.
'dorpsmet, s. de, ‐ten. Dorpskermis. Fries: 

doarpsmerke.
'dorpsomroeper, s. de, ‐s. Dorpsomroeper. 

Fries: doarpsomropper.
'dorpsskoal, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Dorpsschool. 

Fries: doarpsskoalle.
'dorpsskoalmeester, s. de, ‐s. Dorpsschool-

meester. Fries: doarpsskoalmaster.
'dorpsstraat, s.  de,  ‐straten.  Dorpsstraat. 

Fries: doarpsstrjitte.
'dorse, v. [dɔəsə]  dorste;  dorst. Dorsen. ♢ 

D'r op ‒, erop slaan;  d'r worde op dorst, 
er werd flink op los geslagen, er werd he-
vig gescholden, getwist, gevloekt, ook: er 
werd flink aangepakt;  d'r worde op dorst 
om priis en premy, er werd fel en best ge-
slagen (kaatsen), als het gaat om de eer-
ste  en  de  tweede  prijs;  laat  'e  boeren 
(nou) maar ‒, ze doen maar. Fries: terskje.

'dorsflegel, s.  de,  ‐s.  Dorsvlegel.  Fries: 
terskfleiel.

'dorsfloer, s. de, ‐en; ‐tsy. Dorsvloer. Fries: 
terskflier.

'dorshús, s.  't,  ‐húzzen.  Dorsschuur,  deel 
van boerderij waar zich de dorsvloer be-

vindt. Fries: terskhús.
dorshús'fînster, s. 't, ‐s; ‐tsy. Venster mid-

den  in  achtermuur  van  bouwboerderij. 
Fries: terskhúsfinster.

dorshús'floer, s.  de,  ‐en.  Vloer  van  dors-
hús. Fries: terskhúsflier.

dorshús'gang, s. de, ‐en. Gang van koehuis 
naar dorshús. Fries: terskhúsgong.

dorshús'muur, s.  de,  ‐muren.  Muur  van 
dorshús. Fries: terskhúsmuorre.

dorshús'raam, s. 't, ‐ramen; ‐py, ‐tsy. Ven-
ster midden in achtermuur van bouwboer-
derij.

dorshús'skut, s. 't, ‐ten. Schot tussen dors-
hús en stro‐ of hooivakken in bouwboerde-
rij. Fries: terskhússket.

dorshús'sôlder, s. de, ‐s. Zolder van  dors-
hús. Fries:  terskhússouder. Zie ook:  dors-
hústil.

dorshús'til, s. de, ‐len. Zolder van dorshús. 
Fries: terskhústilling.

'dorskas, s.  de,  ‐sen.  Dorsmachine.  Fries: 
terskkast. Zie ook: kas.

'dorsmesine, s. de, ‐s. Dorsmachine. Fries: 
terskmasine.

'dorsrôl, s. de, ‐en. Dorsrol, grote kegelvor-
mige  geribde  houten  rol  waarmee  het 
graan werd gedorst. Fries: terskrôle.

dorst, s.  de  [dɔəst].  Dorst.  ♢  'n  ‒  as  'n 
peerd. Fries: toarst.

dos → doch.
do'sere, v.  [do:sɪ.ərə]  doseerde;  doseerd. 

Doseren. Fries: dosearje.
do'sering, s.  de,  ‐s.  Dosering.  Fries:  do-

searring.
do'sint, s.  de [do:sɪnt]  ‐en.  Docent.  Fries: 

dosint.
do'sjee, s. 't [dɔsje:] ‐s. Dossier. Fries: dos-

sier.
'dotterblom, s. de, ‐men; ‐tsy, ‐py. Dotter-

bloem. Fries: dotterblom.
dou, s. de [dɔ.u̯] ‐wen; ‐tsy. Duw.
dou, pron.  [dɔ.u̯]  enclitische  vormen: 

‐(s)tou, ‐(s)te, ‐(s)t. Jij. ♢ Hij is groater as 
‒; dinkstou,  dinkste,  dinkst  d'rom?; dou 
meenst datstou, datste, datst alles weest. 
Fries: do.

dou'húddig, adj. [dɔ.u̯hüdəx] ‐er; ‐st. Onge-
zeglijk.  ♢  Waling  is  'n  ‒e  jonge. Fries: 
douhûdich.

dou'húddigens, s.  de.  Ongezeglijkheid. 
Fries: douhûdigens.

'douwe, v.,  doude; doud. Duwen. ♢ Wat er-
gens in ‒, iets ergens in duwen, stoppen.

'dove, v. [do:və] doofde; doofd. (De hitte van 
iets)  verdragen,  uitstaan.  ♢  Ik  kin  dat 
eten niet ‒. Fries: daaie.
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'dove, v.  [do:və]  doofde;  doofd.  Doven. 
Fries: dôvje.

'dovekoal, s. de, ‐en. Dovekool. ♢ 'n ‒, om 
'e kachel met an te setten.

'dovenegel, s. de -[ne:ɣəl] ‐s; ‐tsy. Zie ook: 
broeinegel.

d’r, adv. [dər]. Er, daar. Fries: der.
draad, s. de & 't [dra:t] draden; ‐sy. Draad. 

♢ De ‒ fan 't hout; de koopman (syn saak) 
hangt an 'n sijen ‒sy; an een ‒ deur, onaf-
gebroken, aan één stuk door. Fries: tried.

'draadnagel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Draadnagel. 
Fries: triedneil.

'draadsnije, v.,  draadsneed;  draadsneden. 
Schroefdraad snijden.

'draadsnijizer, s.  't,  ‐s.  Snijijzer,  werktuig 
om schroefdraad te snijden. Zie ook:  snij-
izer.

'draadsnijtap, s.  de. Snijtap, tap voor het 
snijden van schroefdraad.  ♢  De ‒  dient 
om de inwindige skroefdraad te snijen. Zie 
ook: tap.

'draadspanner, s.  de,  ‐s.  Toestel  om prik-
keldraad te spannen. Fries: triedspanner.

draaf, s.  de [dra:f]  draffy;  draf, [drɑf] ‐fy. 
Draf.  ♢  Op 'n draaf, op een draf;  op 'n 
draffy, op een drafje. Fries: draaf.

'draagkracht, s.  de.  Draagkracht.  Fries: 
draachkrêft.

'draaglik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Dragelijk. 
Fries: draachlik.

draai, s.  de  [drɑ.i]̯  ‐en;  ‐tsy.  Draai.  Fries: 
draai.

'draaibaitel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Draaibeitel.  ♢ 
Platte  ‒, draaibeitel  met  twee  schuine 
snijkanten.

'draaibank, s.  de,  ‐en.  Draaibank.  Fries: 
draaibank.

'draaiber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Draaibaar.  Fries: 
draaiber.

'draaie, v. [drɑ:iə̯] draaide; draaid. Draaien. 
♢  De perturen  mosten  ‒, wisselen  (van 
kaatsparturen). Fries: draaie. Zie ook: fer-
gaan.

'draaierig, adj., ‐er. Draaierig. Fries: draai-
erich.

draaie'rij, s.  de.  Draaierij,  loze  uitvlucht, 
slinkse streek, misleiding. Fries: draaierij.

'draaihekken, s.  't,  ‐s.  Draaihek.  Fries: 
draaihikke.

'draaiïng, s.  de, ‐s. Draaiing. Fries:  draai-
ïng.

'draaimoln, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Draaimolen. 
Fries: draaimole.

'draaiorgel, s. 't, ‐s; ‐tsy. Draaiorgel. Fries: 
draaioargel.

'draaipasser, s. de, ‐s. Krompasser.

'draairaam, s.  't,  ‐ramen;  ‐tsy,  ‐py.  Draai-
raam, openslaand raam. Fries: draairaam.

'draaiskamel, s. de, ‐s. Draaistel, draaibaar 
deel van het onderstel van een boerenwa-
gen. Fries: draaiskammel.

'draaiwarl, s.  de,  ‐s.  Wervel,  draaibare 
grendel als sluitmiddel. Fries:  draaiwaar-
le. Zie ook: warl.

draak, s.  de [dra:k]  draken;  draky.  Draak 
(fabelmonster; vlieger). ♢  De jonges late 
de ‒ op, vlieger. Fries: draak.

'draaklyn, s. de, ‐linen. Vliegertouw. Fries: 
drakeline.

'draaktou, s.  't;  'draketou, 'drakytou, 
‐wen; ‐tsy. Vliegertouw. Fries: draketou.

dracht, s. de [drɑxt] ‐en. Dracht. ♢ De Fri-
se ‒, klederdracht. Fries: dracht.

d’r'achter, adv. Erachter. ♢ ‒  komme, het 
te weten komen; ‒  weze, de zaak begrij-
pen. Fries: derefter.

draf → draaf.
'drage, v. [dra:ɣə] droeg [drux]; droegen. 1 

Afgieten, ontdoen van het kookwater. ♢ Ik 
sil de eerpels ‒. 2 Ontromen, afromen. ♢ 
‒ne melk, ‒ne flut, ondermelk, taptemelk. 
Fries: dreagje.

'drage, v.  [dra:ɣə]  droeg [drux];  droegen. 
Dragen. ♢ 't Open plak draagt nagal wat, 
zweert, ettert. Fries: drage.

'drager, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Bromvlieg,  blauwe 
vleesvlieg.  Fries:  drager.  Zie  ook:  blau-
mîg.

'draghout, s.  't  [drax]- ‐en.  Op de binten 
rustende  draagbalk  in  de  lengterichting 
van een boerenschuur. Fries: draachhout.

'draige, v. [drɑiɣ̯ə] draigde; draigd; 'drige, 
[dri:ɣə]  driigde;  driigd.  Dreigen.  ♢  De 
lucht draigt, er komt slecht weer; draigen 
is nag gyn werken, gez. van een dreigende 
lucht, waarvan 't niet gezegd is, dat er re-
gen of onweer uit zal komen. Fries: driig-
je.

draige'mint, s. de, ‐en. Dreigement. Fries: 
drigemint.

drai'nazy, s.  de.  Drainage.  Fries:  drai-
naazje.

'draineerbuis, s. de, ‐buizen; ‐y. Draineer-
buis. Fries: drainearbuis.

drai'nere, v.  [drənɪ.ərə]  [drɑin̯ɪ.ərə]  drai-
neerde;  draineerd. Draineren. Fries:  drai-
nearje.

drai'nering, s.  de,  ‐s.  Drainering.  Fries: 
drainearring.

draketou → draaktou.
'drakyflige, v.,  drakyfloog;  drakyflogen. 

Vliegeren. Fries: draakfleane.
drakytou → draaktou.
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'drama, s. 't [dra:mɑ] ‐'s. Drama. Fries: dra-
ma.

dra'matys, adj.  &  adv.,  ‐iser.  Dramatisch. 
Fries: dramatysk.

d’r'an, adv. Eraan. ♢ ‒  gaan, eraan gaan. 
Fries: deroan.

drank, s. de [drɑŋk] ‐en; ‐y. Drank. ♢ Ster-
ke ‒, sterkedrank; 'n ‒y fan dokter. Fries: 
drank.

'drankfles, s. de, ‐sen; ‐sy. Drankfles. ♢ 'n 
‒sy, een  apothekersflesje.  Fries:  drank-
flesse.

'drankylope, v.,  drankyliep;  drankylopen. 
Drankjes, medicijnen van de dokter bij de 
patiënten rondbrengen.

'dranklucht, s.  de.  Dranklucht.  Fries: 
dranklucht.

'drankmisbrúk, s. 't. Drankmisbruik. Fries: 
drankmisbrûk.

'drankneus, s. de, ‐neuzen; ‐y. Drankneus. 
Fries: dranknoas.

'dranksteed, s. 't, ‐steden. Drinkplaats voor 
het vee. Fries: dranksteed.

'drastys, adj. & adv. [drɑstis] ‐iser; ‐t. Dras-
tisch. Fries: drastysk.

drave, v.  [dra:və]  draafde,  droef [druf]; 
draafd, droeven. Draven. Fries: drave.

d’r'bij, adv. Erbij. ♢ Dou bist ‒!, je bent er-
bij, je bent gesnapt; je ‒ geve, actief zijn. 
Fries: derby.

d’r'boven, adv. Erboven. Fries: derboppe.
d’r'deur, adv.  Erdoor.  ♢ ‒  komme, slagen 

voor een examen;  dat is ‒ (as 'n bos si-
pels, wuttels), dat is (absoluut) zeker! (na 
een opmerking die met de grootste stellig-
heid  bevestigd  kan  worden).  Fries:  der-
troch.

dreeg, adj. & adv. [dre:x] dreger; ‐st. 1 Ste-
vig, machtig, zwaar te verteren. ♢ Brúnne 
boanen met spek is ‒ eten. 2 Langdurige 
inspanning vragend, zwaar, lastig. ♢ 'n ‒ 
kerwaai. 3 Doorzettend, taai volhoudend, 
stoer, onverzettelijk. ♢  'n Drege kaatser; 
'n ‒ partuur. Fries: dreech.

drêg, s. de [drε:x] ‐en; drechy. Dreg. Fries: 
drêge.

drek, s. de [drεk]. Slijk. ♢ Blauwe ‒, blauw-
achtig slijk in sloten enz. Fries: drek.

'drekboel, s.  de.  Modderbrij,  slijkerige, 
doorweekte boel. Fries: drekboel.

'drekkig, adj., ‐er; ‐st. Slijkerig. ♢ Met die 
regen allegaar, is 't pâd och soa ‒. Fries: 
drekkich.

drekt, adj. & adv. [drεkt]. Direct. ♢ ‒ niet, 
niet direct, niet bepaald; wij sâgen him ‒, 
onmiddellijk. Fries: drekst.

dres'sere, v.  [drεsɪ.ərə]  dresseerde;  dres-

seerd. Dresseren. Fries: dressearje.
dres'suur, s. de [drɛsü.ər]. Dressuur. Fries: 

dressuer.
dres'swaar, s.  't  [drɛswa:r]  ‐s;  ‐tsy.  Dres-

soir. Fries: dressoir.
'dreune, v.  [drö.ü̯nə]  dreunde;  dreund. 

Dreunen. Fries: dreune.
'drevel, s. de [dre:vəl] ‐s; ‐tsy. Drevel. Fries: 

drevel.
d’r'fan, adv.  Ervan.  ♢  Dat  komt  ‒. Fries: 

derfan.
d’r'foor, adv. Ervoor. Fries: derfoar.
d’r'hine, adv.  Erheen. ♢ ‒  gaan; ‒  steke, 

zich erheen begeven. Fries: derhinne.
drie, num. & s. de [dri.ə] ‐ën; ‐tsy. Drie. ♢ 

Met ôns, jim, hur ‒ën, met z'n drieën; ker-
tier over ‒ën, kwart over drie. Fries: trije.

'driedubbel, adj.  &  adv.;  'driedubbeld. 
Driedubbel. Fries: trijedûbel.

driedubbeld → driedubbel.
'driefeur, s. de, ‐en. Nog te ploegen strook 

van drie voren. Fries: trijefuorge.
'driefeure, v.,  driefeurde;  driefeurd. De op 

twee na laatste vore ploegen. Fries:  trije-
fuorgje.

'driehoekig, adj.  Driehoekig.  Fries:  trije-
hoekich.

'driekander, s. de -[kɑ(ⁱ)ndər];  'driekaner, 
-[ka:nər] ‐s; ‐tsy.  Tweede hoepel van een 
fuik.

'driekanderhoep, s. de -[kɑ(ⁱ)ndər]- ‐en; ‐y; 
'driekanerhoep, ‐en;  ‐y.  Tweede  hoepel 
van een fuik.

driekaner → driekander.
driekanerhoep → driekanderhoep.
'driekant, s. de, ‐en;  'driekantefyl, ‐filen; 

‐tsy;  'driekantfyl, ‐filen;  ‐tsy.  Zaagvijl 
(driekantige vijl,  speciaal  voor  het  vijlen 
van (toffel)zagen). Zie ook: saagfyl.

driekantefyl → driekant.
driekantfyl → driekant.
'driekantig, adj.  Driekantig.  Fries:  trije-

kantich.
'driekertiers, adj. Driekwart duim dik. ♢ ‒ 

hout; ‒  eten, lichte  kost.  Fries:  trijeker-
tiers.

'drieklezoor, s.  de  -[kləzo.ər]  ‐zoren.  1 
Drieklezoor, driekwartbaksteen. 2 Persoon 
die  met  alle  winden  meedraait.  Fries: 
trijeklezoar.

'driemaster, s.  de,  ‐s.  Driemaster.  Fries: 
trijemêster.

'driepits, adj. Met drie pitten (van kooktoe-
stel). ♢ 'n ‒ petroalystel. Fries: trijepits.

driepits'stel, s. 't, ‐len. Driepitsstel. Fries: 
trijepitsstel.

'driepitter, s.  de,  ‐s.  Driepitsstel.  Fries: 
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trijepitter.
'driepoat, s.  de,  ‐en.  Driepoot,  stoeltje op 

drie poten. ♢ De smid brúkt 'n ‒ bij 't be-
slaan fan 'n peerd. Fries: trijepoat.

'driepônder, s.  de  -[po.ndər]  ‐s.  Rogge-
brood van drie pond.

'driespeen, s. de, ‐spenen. Koe die slechts 
uit drie tepels melk geeft.

'driesprong, s.  de, ‐en.  Driesprong. Fries: 
trijesprong.

'driestok, s. de, ‐ken. Dwarshout waaraan 
de  hamen  voor  drie  paarden  verbonden 
zijn (bij het ploegen). Fries: trijestôk.

'drietal, s. 't, ‐len. Drietal (inz. partuur bij 
het kaatsen). Fries: trijetal.

drietan → drietannefork.
drietand → drietannefork.
'drietannefork, s.  de, ‐en;  'drietan, ‐nen; 

'drietand, ‐en.  Drietand,  drietandige 
vork. ♢ Met gyn ‒ te besteken weze, soa-
feul kleren an hewwe. Fries: trijetinefoar-
ke.

drift, s. de [drɪft] ‐en. Drift. Fries: drift.
'driftig, adj. & adv. [drɪftəx] ‐er; ‐st. 1 Teel-

driftig (van geit en schaap). ♢ 'n ‒ skaap. 
2 Driftig. Fries: driftich.

drige → draige.
'drilboor, s. de [drɪl] ‐boren; ‐tsy. Drilboor. 

Fries: drilboar.
'drilbroek, s. de [drɪl] ‐en. Broek van dril. 

Fries: drilbroek.
'drille, v. [drɪlə] drilde; drild. Drillen. Fries: 

drille.
d’r'in, adv. Erin. ♢ ‒ komme, binnenkomen. 

Fries: deryn.
'dringe, v.  [drɪŋə]  drong [droŋ];  drongen. 

Dringen.
'dringend, adj. & adv., ‐er; ‐st. Dringend.
'drinkbak, s. de, ‐ken; ‐ky. Drinkbak. Fries: 

drinkbak.
'drinkbakky, s.  't;  'drinkersbakky, ‐s. 

Drinkbakje  in koehuis.  Fries:  drinkbakje. 
Zie ook: drinkpotsy.

'drinke, v. [drɪŋkə] dronk [droŋk]; dronken. 
Drinken. Fries: drinke.

'drinkeling, s.  de,  ‐en.  Drenkeling.  Fries: 
drinkeling.

'drinken, s.  't.  Drinken.  ♢  Hij  rêde  him 
skoan met eten en ‒; hij had 't goed fan 
eten en ‒. Fries: drinken.

'drinker, s. de, ‐s. Drinker. Fries: drinker.
drinkersbakky → drinkbakky.
drinkersglâs → drinkglâs.
'drinkglâs, s.  't;  'drinkersglâs, ‐glazen; 

‐glassy. Drinkglas. Fries: drinkglês.
'drinkpotsy, s. 't, ‐s. Drinkbakje in koehuis. 

Fries: drinkpotsje. Zie ook: drinkbakky.

'drinkwater, s.  't.  Drinkwater.  Fries: 
drinkwetter.

dryst, adj.  & adv.  [drist]  ‐er;  ‐t.  1 Driest, 
vermetel. ♢ Der bin ik je ‒ op, daar sta ik 
je voor in. 2 Vrijpostig. Fries: dryst.

'drystens, s. de. Driestheid. Fries: drystens.
'drive, v. [dri:və] dreef [dre:f]; dreven. Drij-

ven. ♢  't  Dryft, het  is  dringend;  't  dryft 
mij, ik heb haast; hij dryft syn saak met ai-
gen kaptaal; hij kin 't ok maar krekt dri-
vende houwe, het hoofd boven water hou-
den. Fries: driuwe.

d’r'na, adv. 1 Erna. ♢ 'n Jaar ‒. 2 Ernaar. ♢ 
Ik keek ‒. Fries: dernei.

d’r'naast, adv. Ernaast. Fries: derneist.
'droevig, adj. & adv. [druvəx] ‐er; ‐st. Droe-

vig. ♢ ‒ weer. Fries: drôvich.
d’r'ôf, adv. Eraf. ♢ ‒ rake, de kluts kwijtra-

ken, ook: niet meer mee mogen doen (bij 
het  kaatsen);  Beetgum kaatste de St.‐Ja-
buurtsters ‒, versloeg het partuur van St.‐
Jacobiparochie. Fries: derôf.

'droge, v.  [dro:ɣə]  droogde;  droogd.  Dro-
gen. Fries: droegje.

'drogershoek, s. de. Windstreek (oost) van-
waar vaak droogte komt. ♢  De wyn gaat 
na de ‒. Fries: droegershoeke.

drok, adj. & adv. [drok] ‐ker; ‐st.  Druk. ♢ 
Soa ‒ as 'n klain basy; 'n ‒ kynd. Fries: 
drok.

'drokte, s. de, ‐n. Drukte. ♢ Hij het 'n soad 
‒  en  beweging, hij  doet  erg  gewichtig. 
Fries: drokte.

drom, s. de [drom] ‐men. Drom. ♢ 't Waar 
'n hele ‒; ‒men mînsen. Fries: drom.

d’r'om, adv. [drom]. Erom. ♢  'n Huus met 
'n stek ‒; dinkstou ‒?; 't gaat ‒, het gaat 
om verliezen of winnen. Fries: derom.

'dromerig, adj. & adv., ‐er. Dromerig. Fries: 
dreamerich.

d’rom'hine, adv.  Eromheen.  ♢  St.‐Anne, 
met al die hôven ‒. Fries: deromhinne.

'drommedaris, s.  de  [droməda:rəs]  ‐sen; 
‐sy. Dromedaris. Fries: drommedaris.

d’r'onder, adv. Eronder. Fries: derûnder.
d’ronder'deur, adv.  Eronderdoor.  ♢  ‒ 

gaan, eronderdoor gaan, het afleggen, be-
zwijken;  Ouwe‐Syl ging der teugen St.‐Ja-
bik  rejaal  onderdeur. Fries:  derûnder-
troch.

'dronkelap, s. de, ‐pen. Dronkenlap. Fries: 
dronkenlap.

'dronkemânsgebed, s. 't. Dronkenmansge-
bed. ♢ Dat is 'n ‒, gez. bij een lege knip, 
beurs. Fries: dronkemansgebed.

'dronken, adj.  [droŋkən]  ‐er;  ‐st.  1 Dron-
ken. ♢ Soa ‒ as 'n aap, 'n kakstoel, 'n ke-
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non, 'n kroiwagen, Maastricht, 'n úl; met 
'e ‒e bealig, kop, in beschonken toestand. 
2 Duizelig, draaierig. ♢ Soa ‒ as 'n top; ‒ 
in 't hoofd. Fries: dronken.

droog, adj.  &  adv.  [dro:x]  droger;  ‐st. 
Droog. ♢ Soa ‒ as been, hop, kruud, rys; 
'n ‒ wussy, een droog worstje; der is gyn ‒ 
broad met te ferdienen, geen droog brood 
aan te verdienen; de handel in dat spul sit  
teugenworig gyn ‒ broad in; krekt ‒ over 
de sloat, zonder winst of verlies wat ver-
kocht hebben. Fries: droech.

'droogfâle, v.,  fiel  droog;  droogfâlen. 
Droogvallen. Fries: droechfalle.

'droogkap, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Droogkap. 
Fries: droechkap.

'drooglêge, v.,  laai  droog;  drooglaid. 
Droogleggen. Fries: droechlizze.

'drooglêging, s.  de,  ‐s.  Drooglegging. 
Fries: droechlizzing.

'droogmake, v.,  maakte  droog;  droog-
maakt. Droogmaken. Fries: droechmeitsje.

'droogprúm, s.  de,  ‐men.  Droogpruimer, 
saai iemand.

'droogskere, v.,  skoor droog;  droogskoren. 
Droogscheren. Fries: droechskeare.

'droogskure, v.,  skuurde  droog;  droog-
skuurd.  Droogschuren.  Fries:  droech-
skuorje.

'droogskurersgoed, s.  't.  Poetspoeder om 
droog te  schuren,  poetspommade.  Fries: 
droechskjirdersguod.

'droogte, s. de. Droogte. Fries: droechte.
droog'wussy, s. 't, ‐s. Droog worstje.
drop, s. de [drɔp]. Drop. ♢  Soute ‒. Fries: 

drop.
d’r'op, adv. [drɔp]. Erop. ♢ 'n Trompy met 

landskappys ‒. Fries: derop.
'droppy, s. 't [drɔpi] ‐s. Dropje. ♢ 'n Púdsy 

‒s. Fries: dropke.
d’r'over, adv. Erover. ♢ Se kreunt ‒. Fries: 

deroer.
d’r'toe, adv. Ertoe. ♢  Wat doet 't ‒? Fries: 

derta.
d’r'tussen, adv. Ertussen. Fries: dertusken.
drug, s. de [drög] ‐s. Drug. Fries: drug.
druk, s.  de [drök] ‐ken.  Druk. ♢  Onder ‒ 

staan; in  ‒  bringe, laten  drukken;  in  ‒ 
ferskine. Fries: druk.

'drukfout, s. de, ‐ten; ‐sy. Drukfout.
'drukke, v. [drökə] drukte;  drukt. Drukken. 

♢  Op 'e bel ‒; een de hand ‒; 'n boek ‒. 
Fries: drukke.

'drukker, s. de [drökər] ‐s; ‐tsy.  1 Drukker, 
iemand die  het  drukkersvak  uitoefent.  2 
Drukknoop. ♢ 'n ‒tsy. Fries: drukker.

drukke'rij, s.  de,  ‐en.  Drukkerij.  Fries: 

drukkerij.
'drukknoop, s. de, ‐knopen; ‐knopy. Druk-

knoop. Fries: drukknoop.
'drukspoit, s. de, ‐en; ‐sy. Vetspuit. Zie ook: 

fetspoit.
'drukwerk, s. 't, ‐en. Drukwerk.
'drumme, v.  [drömə]  drumde;  drumd. 

Drummen. Fries: drumme.
'drumpel, s. de [drömpəl] ‐s; ‐tsy. Drempel. 

♢ Nooit bij een over 'e ‒ komme, nooit bij 
iemand binnenshuis komen;  ergens de ‒ 
plat  lope, ergens de drempel plat  lopen, 
ergens vaak komen. Fries: drompel.

'drumstel, s. 't, ‐len; ‐tsy. Drumstel. Fries: 
drumstel.

drup, s.  de  [dröp]  ‐pen;  ‐py.  Drup,  drop, 
druppel. ♢  D'r fâle ‒pen, het regent een 
beetje;  't  wort  'n  (klain)  ‒py  beter, een 
beetje;  gyn ‒ melk meer in 'e huus hew-
we. Fries: drip.

'druppe, v.,  drupte;  drupt.  1 Druppelen.  2 
Stuk voor stuk van de boom vallen (van 
fruit). Fries: drippe.

d’r'út, adv. Eruit. Fries: derút.
druuf, s. de [drü:f]  druven;  drúffy.  1 Druif 

(vrucht  van  de  wijnstok;  platronde  knop 
van vaarboom; kegelvormig onderstuk van 
een polsstok).  ♢  Blauwe drúffys, blauwe 
druifjes  (plant).  2 Eierstok  (van  kippen, 
eenden enz.). Fries: drúf.

'druveboom, s. de, ‐bomen; ‐py, ‐tsy. Wijn-
stok. Fries: druvebeam.

'druvekas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Druivenkas. 
Fries: druvekas.

dua'lisme, s. 't [düɑlɪsmə]. Dualisme. Fries: 
dualisme.

dua'listys, adj.  &  adv.  Dualistisch.  Fries: 
dualistysk.

'dubbel, adj. & adv. [döbəl]; 'dubbeld, [dö-
bəlt]. Dubbel. ♢ Dubbelde touwen, haam-
hout met trektouwen voor twee paarden. 
Fries: dûbel.

dubbeld → dubbel.
dubbeldgaar → dubbelgaar.
dubbel'gaar, adv.;  dubbeld'gaar.  Dubbel-

gevouwen,  samengevouwen.  ♢ ‒  over  't 
stuur fan 'e fyts lêge. Fries: dûbelgear.

dubbel'sinnig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Dubbel-
zinnig. Fries: dûbelsinnich.

'dubbeltsy, s. 't [döbəltsi] ‐s. Dubbeltje. ♢ 
'n Sakeman fynt nag wel 's 'n ‒ tussen 'e  
sinten, een extraatje, een meevaller; op 'e 
‒s passe, zuinig zijn; foor 'n ‒ op 'e eerste 
rang (wille), voor weinig geld goede waar 
(begeren); 'n ‒ fine, op het ijs vallen (met 
ingevroren  luchtbellen  die  op  dubbeltjes 
lijken). Fries: dûbeltsje.
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'dubbeltsys, adj. Een dubbeltje kostend. ♢ 
'n  Dubbeltsise  reep,  ijsko. Fries:  dûbel-
tsjes.

dubi'eus, adj. & adv. [dübiö.ü̯s]  ‐euzer;  ‐t. 
Dubieus. Fries: dubieus.

'dúdlik, adj. & adv. [düdlək] ‐er; ‐st. Duide-
lijk. ♢ Soa ‒ as glâs; 't is mij ‒, ik begrijp 
het;  een  wat  ‒  make, nader  verklaren. 
Fries: dúdlik.

'dúdlikens, s. de. Duidelijkheid. Fries: dúd-
likens.

du'ël, s. 't [düɛl] ‐s. Duel. Fries: duel.
du'ët, s. 't [düεt] ‐ten. Duet. Fries: duet.
'dúffy, s. 't, ‐s. Vrouwtjes duif; duifje. Fries: 

doke.
dúk, s. de, ‐ken, ‐ky. Dúk. Fries: dûk.
du'kaat, s.  de  [düka:t]  ‐katen.  Dukaat. 

Fries: dûkaat.
'dúkflucht, s.  de,  ‐en.  Duikvlucht.  Fries: 

dûkflecht.
'dúkke, v. [dükə]  dook [do:k];  doken.  Dui-

ken. ♢ Ferskillende feugels kinne goed ‒. 
Fries: dûke.

'dúkkele, v.,  dúkkelde;  dúkkeld.  Duikelen. 
Fries: dûkelje.

dúkkel'halzig, adj.  Met  voorovergebogen 
hals. Fries: dûkelhalzich.

'dúkker, s. de [dükər] ‐s. Duiker, waterdoor-
gang  onder  polderdijken,  dammen  enz. 
Fries: dûker.

'dúkker, s.  de  [dükər]  ‐s;  ‐tsy.  Fuut.  Zie 
ook: fút.

dúk'nekkig, adj.  & adv.,  ‐er.  1 Met voor-
overgebogen nek.  2 In:  Hij  is  wat ‒, hij 
heeft een korte hals. Fries: dûknekkich.

dúm, s. de [düm] ‐men; ‐tsy, ‐py. Duim. ♢ 
De ‒ d'r  op houwe, zorgen dat het geld 
niet onnut wordt uitgegeven; een bij de ‒ 
haine, iemand  opwachten,  staande  hou-
den, ook: iemand mondjesmaat geven, ka-
rig bedelen, inz. bij het eten;  een op 'e ‒ 
haine, iemand karig bedelen met eten of 
geld;  met  'e  ‒men  achter  't  fessy  lope, 
gez.  van  iemand  die  wel  opmerkingen 
maakt, maar zelf niets uitvoert, ook gez. 
van iemand die vrij veel verbeelding heeft; 
klain Dúmpy, klein Duimpje; ouwe ‒, leng-
temaat  van ±2½ cm;  nije  ‒, lengtemaat 
van 1 cm. Fries: tomme.

'dúmmelap*, s. de, ‐pen; ‐py. Kwart vel pa-
pier.

'dúmmof, s. de, ‐fen; ‐fy. Want, vuisthand-
schoen. Fries: tommemof.

'dumpe, v. [dömpə]  dumpte;  dumpt.  Dum-
pen. Fries: dumpe.

dúms, adj.  [düms].  Eén  duim  dik.  Fries: 
toms.

'dúmskroef, s.  de,  ‐skroeven;  ‐y.  Duim-
schroef.  ♢  Een de dúmskroeven ansette. 
Fries: tommeskroef.

'dúmstok, s. de, ‐ken; ‐ky. Duimstok. Fries: 
tomstôk.

dúmstoks'bússy, s.  't,  ‐s.  Kleine,  aparte 
broekzak in overal waarin timmerman de 
duimstok bij zich draagt. Fries:  tomstôks-
bûse.

'dúmtsy, s.  't,  ‐s.  Winterkoninkje.  Fries: 
tomke. Zie ook: winterkoaninky.

dun, adj. & adv. [dön] ‐ner;  dûnst [dö.ⁿst]. 
Dun. ♢ Soa ‒ as Wier, zeer dun, vaak gez. 
van personen. Fries: tin.

dún, s. 't [dün] ‐nen; ‐tsy. Duin. Fries: dún.
'dúnsând, s. 't. Duinzand. Fries: dúnsân.
du'pere, v.  [düpɪ.ərə]  dupeerde;  dupeerd. 

Duperen. Fries: dupearje.
'dúppe, s. de [düpə]. Dupe. ♢ De ‒ worde,  

weze. Fries: dupe.
'dure, v. [dü.ərə]  duurde;  duurd. Duren. ♢ 

Inlaide groente kin de hele winter ‒, goed 
blijven. Fries: duorje.

'durre, v.  [döərə]  durde [döədə];  durren, 
durd [döət]; 'durve, [dörvə] durfde; durfd, 
durven. Durven. ♢ Ik dur d'r niet teugen 
an, ik durf het niet aan. Fries: doare.

durve → durre.
dus, adv. & conj. [dös]. Dus. ♢ 't Lygt d'r ‒ 

niet om; ‒ dan wete je 't wel! Fries: dus.
'duskeer, adv.  Deze  keer,  ditmaal.  Fries: 

diskear.
'dusorder, s. de [dösɔədər]. Wanorde. ♢ Al-

les is in ‒, in de war. Fries: disoarder.
dusse → deuze.
dúst, s. de [düst]. Afval ontstaan bij het ma-

len in een graanmolen (gebruikt als voer 
voor koeien). Fries: dúst.

'dústhok, s. 't, ‐ken; ‐ky. Ruimte, waarin de 
dúst valt bij het malen van graan.

'dustiid, adv.  Deze  tijd.  ♢  An,  ant,  tot  ‒ 
(toe), tot dusver. Fries: distiid.

dut, pron.  [döt].  Dit.  ♢ ‒  boek; ‒  is  niet 
best; ‒sys  en  datsys, ditjes  en  datjes. 
Fries: dit.

Dúts, adj. & s. 't [düts]. Duits. Fries: Dútsk.
dut'selde, pron. Dit zelfde. Fries: ditselde.
'Dútsland, eigennaam.  Duitsland.  Fries: 

Dútslân.
'dutte, pron. [dötə]. Dit (zelfstandig en met 

nadruk). ♢ Is 't dut? Ni, ‒! Fries: ditte.
duuf, s. de [dü:f] duven; dúffy. Duif. ♢ Soa 

griis as 'n ‒, erg grijs (van haar); ônder 'n 
ânder syn duven skiete, iemand oneerlijk 
beconcurreren. Fries: do.

duuns, adj. & adv. [dü:ⁿs]. Teeldriftig (van 
koe). Fries: dúnsk.
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duur, s. de [dü.ər]. Duur. ♢  Op 'n ‒, op 'e 
lange  ‒,  op  den  ‒, op  de(n)  duur;  rust 
nach  ‒  hewwe, rust  noch  duur  hebben. 
Fries: doer.

duur, adj. & adv. [dü.ər] ‐der; ‐st. Duur. ♢ 
Soa ‒ as rottekruud. Fries: djoer.

'duursem, adj.,  ‐er;  ‐st.  Duurzaam.  Fries: 
duorsum.

'duursemens, s.  de;  'duursemhyd.  Duur-
zaamheid. Fries: duorsumens.

duursemhyd → duursemens.
'duurte, s. de [dü.ətə]. Duurte, hoge prijs. 

♢  Soa'n  ding  is  och  soa  bewerklik:  dat  
bringt de ‒ d'ran. Fries: djoerte.

'duve‐aai, s.  't,  ‐es,  ‐en;  ‐aitsy.  Duivenei. 
Fries: dowe‐aai.

'duveflucht, s. de, ‐en. Duiventil. Fries: do-
weflecht.

'duvegat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Duivengat, opening 
voor duiven in een muur. Fries: dowegat.

'duvehok, s. 't, ‐ken; ‐ky. Duivenhok. Fries: 
dowehok.

'duvel, s. de & interj. [dü:vəl]; 'dúvvel, [dü-
vəl] ‐s;  ‐tsy.  Duivel. ♢  Te dom, stom om 
foor de ‒ te dânsen, erg dom; de ‒ is an 't  
struufbakken, gez. wanneer de zon schijnt 
en het tevens regent. Fries: duvel.

'duveldrek, s. de;  'dúvveldrek. Wolfsmelk 
(plant). Fries: duveldrek.

'duvels, adj.,  adv.  & interj.;  'dúvvels, ‐er. 
Duivels. ♢  'n ‒ útfining, als van een dui-
vel; die ‒e plisyman, verwenste, vervloek-
te; ‒e lekker, in hoge mate, erg. Fries: du-
velsk.

'duvenêst, s.  't,  ‐en;  ‐nessy.  Duivennest. 
Fries: dowenêst.

'duvetil, s. de, ‐len. Duiventil. Fries:  dowe-
tille.

dúvvel → duvel.
'dúvvelbanner, s.  de,  ‐s.  Duivelbanner. 

Fries: duvelbanner.
dúvveldrek → duveldrek.
dúvvels → duvels.
'dúzzend, num. & s.  de [düzənt]  ‐en;  ‐sy. 

Duizend. ♢ Dat is ‒ om dartyn, dat is hon-
derd tegen één, dat heeft slechts een heel 
geringe kans. Fries: tûzen.

'dúzzendblâd, s. 't. Duizendblad. Fries:  tû-
zenblêd.

'dúzzendpoat, s. de, ‐en; ‐sy. Duizendpoot. 
♢  Ik bin gyn ‒, gez. door iemand die ve-
lerlei  werkzaamheden  op  één  ogenblik 
moet verrichten. Fries: tûzenpoat.

'dúzzendskoen, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Duizend-
schoon. Fries: duzendskoan.

'dúzzendtal, s.  't,  ‐len.  Duizendtal.  Fries: 
tûzental.

'dúzzenste, num.  &  s.  't,  ‐n.  Duizendste. 
Fries: tûzenste.

'dwaallicht, s.  't,  ‐en;  ‐lichy.  Dwaallicht. 
Fries: dwaalljocht.

'dwaalspoor, s.  't,  ‐sporen.  Dwaalspoor. ♢ 
Op 'n ‒ rake. Fries: dwaalspoar.

'dwaalster, s.  de,  ‐ren.  Dwaalster.  Fries: 
dwaalstjer.

dwaas, s. de [dwa:s] dwazen. Dwaas. Fries: 
dwaas.

dwaas, adj.  &  adv.  [dwa:s]  dwazer;  ‐t. 
Dwaas. Fries: dwaas.

'dwaashyd, s. de, ‐heden. Dwaasheid. Fries: 
dwaasheid.

dwail, s. de [dwɑil̯] [dwɔil̯] ‐en; ‐tsy. Dweil 
(lap  waarmee  natte  vloeren  schoonge-
maakt  worden;  slet;  losbandig  mansper-
soon). ♢ Soa nat, slop as 'n ‒. Fries: dweil.

dwail, adj.  [dwɑil̯]  [dwɔil̯].  Doornat,  klets-
nat. Fries: dweil.

'dwaildeurnat, adj.  Doornat,  kletsnat. 
Fries: dweiltrochwiet.

'dwailstik, s. 't, ‐en. Dweil. Fries: dweilstik.
'dwale, v.  [dwa:lə]  dwaalde;  dwaald.  Dwa-

len. ♢  De geest ‒n sien, het onheil zien 
aankomen. Fries: dwale.

dwang, s. de [dwɑŋ]. Dwang. Fries: twang.
'dwangbefel, s. 't, ‐len. Dwangbevel. Fries: 

twangbefel.
'dwangbuis, s.  de,  ‐buizen.  Dwangbuis. 

Fries: twangbuis.
'dwarrele, v.  [dwɑrələ]  dwarrelde;  dwar-

reld. Dwarrelen. Fries: dwarrelje.
'dwarrelwyn, s.  de,  ‐winen;  ‐tsy.  Dwarrel-

wind. Fries: dwarrelwyn.
dwars, adj. & adv. [dwɑⁱs]  er; ‐t. Dwars. ♢ 

Soa ‒ as 'n poep; ‒  over 't ailand, (onge-
veer) loodrecht;  't sat 'm ‒, het hinderde 
hem  erg;  ‒  weze, dwars,  onhandelbaar 
zijn; dubbel en ‒. Fries: dwers.

'dwarsbalky, s. 't,  ‐s. Vlinderdasje. ♢  'n ‒ 
foor hewwe. Fries: dwersbalkje.

dwarsbongelder → dwarsbongeler.
'dwarsbongeler, s. de -[boŋ(ə)lər]; 'dwars-

bongelder, -[boŋ(ə)ldər]  ‐s.  1 Arbeider, 
stroschudder  (bij  het  vroegere koolzaad-
dorsen).  2 Dwarsdrijver,  dwars  persoon. 
Fries: dwersbongelder.

'dwarsdeurnat, adj.  Doornat,  kletsnat. 
Fries: dwerstrochwiet.

'dwarsêge, v., êgde dwars; dwarsêgd. Over-
dwars eggen,  zodanig eggen dat de  bal-
ken  van  de eg  evenwijdig  lopen met  de 
richting van de voren. Fries:  dwerseidzje. 
Zie ook: overdwarsêge.

'dwarsfeger, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Veger,  die ge-
bruikt werd in een graanmolen.
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'dwars‐foor‐de‐bekken, s. plur. Sperziebo-
nen  (humoristisch).  Fries:  dwers‐foar‐de‐
bekken.

'dwarslat, s. de, ‐ten; ‐sy. Dwarslat. Fries: 
dwerslatte.

'dwarslêge, v.,  laai  dwars;  dwarslaid. 
Dwarsdrijven. Fries: dwerslizze.

'dwarslêger, s. de, ‐s. Dwarsligger. ♢ Hij is 
altiten al 'n ‒ weest. Fries: dwerslizzer.

dwars'over, adv. Overdwars, in de breedte. 
Fries: dwersoer.

'dwarssage, v.,  saagde dwars;  dwarssaagd. 
Zagen met een handzaag.

'dwepe, v. [dwe:pə] dweepte; dweept. Dwe-
pen. Fries: dwepe.

dwepe'rij, s. de, ‐en. Dweperij. Fries:  dwe-
perij.

dwerg, s. de [dwεrx] ‐en;  dwerchy. Dwerg. 
Fries: dwerch.

'dwile, v.  [dwilə]  dwylde;  dwyld.  IJlen. 
Fries: dwylje.

'dwinge, v. [dwɪŋə] dwong; dwongen. Dwin-
gen. Fries: twinge.

'dwinger, s.  de,  ‐s.  Vuilstortplaats.  Fries: 
dwinger.

E
'eamele, v. [ɪ.əmələ] eamelde; eameld. Zeu-

ren, zaniken. Fries: eamelje.
'eameler, s.  de,  ‐s.  Zeurkous,  zeurpiet. 

Fries: eamelder.
'eamer, s.  de  [ɪ.əmər]  ‐s [ɪ.əməs];  ‐tsy 

[ɪ.əmətsi]. Emmer. ♢  't ‒tsy fan 'n pomp, 
hartklep. Fries: amer.

'eamerfol, s. 't, ‐len;  eamertsyfol. Een em-
mer vol. ♢ Bij 't ‒, in overvloed; omdat 't 
soa droog waar, most 't water bij 't ‒, bij  
‒len over 'e eerbaaien. Fries: amerfol.

'eamerrak, s. 't, ‐ken; ‐ky.  1 Emmerrek.  2 
Oud paard. Fries:  amerrak. Zie ook:  bon-
kerak.

eand, s.  't  [ɪ.ənt]  ‐en [ɪ.ən(d)ən];  ‐sy. 
Eind(e). ♢  Wat bij 't ‒ hè, iets doen, er-
gens mee bezig zijn, een bepaald beroep 
hebben;  te loops ‒, klaar, gereed;  met 't 
forven bin ik soawat te loops ‒; 'n lang ‒, 
een lang eind, ook: een lange vent; niet 'n 
lang ‒, niet een groot bedrag, kwantum; 
'n (mooi) ‒ hine klaar, nagenoeg klaar, ge-
reed;  wij binne al 'n mooi ‒ hine, we zijn 
al een flink eind opgeschoten; 'n klain ‒sy, 
een klein stukje, ook: een klein inkomen-
tje; 'n klain ‒sy lope; 'n kort ‒sy, een klein 
stukje, ook: een persoon die klein van pos-
tuur is; 'n kort ‒sy plank, leven; út ‒ sette, 
starten,  een  begin  maken;  €  150,‐  in  'e 

week, dat is teugenworig 'n kort ‒sy, een 
klein bedrag; 'n dreeg ‒sy, een klein, maar 
sterk en gespierd persoon; 'n goed ‒sy le-
ven, een goed leventje;  't  stompe ‒, het 
achterste, de billen; nou, even op 't stom-
pe ‒, niet?, wil je niet even gaan zitten?; 
op 't stompe ‒ lope, op niets uitlopen; op 
een ‒, vreselijk kwaad;  hij  laat syn, 't  ‒  
nooit slúppe, hij hout syn ‒ altyd fast, hij 
wil nooit ongelijk bekennen, hij blijft altijd 
op zijn stuk staan;  over alle ‒en en kan-
ten, in  elk  opzicht;  an,  op  't  krapper  ‒ 
komme, te  weinig krijgen;  op 't  ‒ weze, 
uitgeput zijn,  ook:  aan het eind van zijn 
geduld zijn, ook: vreselijk kwaad zijn; 't ‒ 
in 'e bek hè, niet meer kunnen (van ver-
moeidheid); d'r is gyn ‒ fan, 't ‒ is d'r fan  
weg, het eind is ervan weg, het is onbe-
schrijfelijk. Fries: ein.

'eande, v. [ɪ.əndə]  eandde;  eand.  1 Vorde-
ren,  opschieten.  ♢  't  Eandt  mooi, het 
schiet mooi op; 't wou fan 't hêst wel arig  
‒  (met  't  lândwerk). 2 Rusten,  pauzeren 
op het einde van de akker (van veldarbei-
ders). Fries: eine.

'eandlingshout, s. 't [ɪ.əndlɪŋs]-. Kopshout. 
Fries: einlingshout.

'eandpunt, s. 't,  ‐en. Eindpunt. Fries:  ein-
punt.

'eandrym, s. 't. Eindrijm. Fries: einrym.
'eandsybeslút, s.  't.  Afloop, einde. ♢  't  ‒ 

waar,  dat se niet feerder wouwen; bij  ‒, 
uiteindelijk, per slot van rekening. Fries: 
eintsjebeslút.

'eanig, adj. [ɪ.ənəx];  'innig, [ɪnəx] ‐er;  ‐st. 
Gierig, inhalig. Fries: earnich.

eb, s.  de [εp];  êb, [ε:p].  Eb. ♢  Foor ‒ en 
floed lê, niet bedijkt, niet ingepolderd zijn 
(van land);  de Wadden lêge in 'e ‒, het is 
eb aan de Wadden. Fries: eb.

êb → eb.
'ebbe, v. [εbə] ebde; ebd; 'êbe, [ε:bə] êbde; 

êbd. Ebben, het aflopen van het water na 
de vloed. Fries: ebje.

êbe → ebbe.
ebo'nyt, s. 't [e:bo:nit]. Eboniet. Fries: ebo-

nyt.
ebo'niten, adj. Ebonieten. Fries: eboniten.
'ebstroom, s.  de,  ‐stromen.  Ebstroom. 

Fries: ebstream.
'echo, s. de [εɣo:] ‐'s. Echo. Fries: echo.
'echoë, v., echode; echood. Echoën.
echt, adj.  & adv.  [εxt]  ‐er;  ‐st.  Echt.  ♢ ‒ 

goud, sulver, zuiver, onvervalst; 'n ‒ Bildts 
woord; ‒ mooi, waar. Fries: echt.

'echtens, s. de. Echtheid. Fries: echtens.
e'dammer, s.  de [e:dɑmər] ‐s;  ‐tsy.  Edam-
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mer, Edammer kaas. ♢ In ‒tsy op 'e met 
kope. Fries: edammer.

E'dammer, adj.  [e:dɑmər].  Edammer. ♢ ‒ 
kees, Edammer kaas. Fries: Edammer.

'edel, adj. [e:dəl] ‐er; ‐st. Edel. Fries: eal.
'edelachtber, adj. Edelachtbaar.
e'disy, s. de [e:disi] ‐s. Editie. Fries: edysje.
edu'kasy, s.  de  [e:düka:si]  ‐s.  Educatie. 

Fries: edukaasje.
eduka'tyf, adj. Educatief. Fries: edukatyf.
eed, s. de [e:t] eden; ‐sy. Eed. ♢ 'n ‒ ôflêge, 

swere, d'r 'n ‒ op doen. Fries: eed.
eek, s. de [e:k]. Azijn. ♢ Sien al had men 'n 

lot op 'n fat ‒, zuur kijken. Fries: jittik.
'eekhoorn, s.  de  [e:kho.ərn]  ‐s;  ‐tsy.  Eek-

hoorn. Fries: iikhoarntsje.
een*, pron. [e:n]. Zich (bij  men, met inbe-

grip van de spreker),  je. ♢  Men lacht ‒ 
syk, je  lacht  je  slap;  ‒  in  acht  nimme. 
Fries: jin.

een, s. de [e:n] enen; ‐tsy. Een. ♢ Sij gooide 
twee enen. Fries: ien.

een, num. [e:n]. Een. ♢ Niet ‒, niet één; ik 
bin  der  niet  ‒  keer  weest,  maar  twee  
keer; gyn ‒, geen één;  fan de ene na de 
ândere kant; 't waar der ‒ en al beweging  
fan jongfolk, een en al; ('t) ‒ en ander, een 
en ander;  de biten op enen sette, op één 
zetten, uitdunnen. Fries: ien.

een, pron.  [e:n].  Een,  iemand.  ♢  De  ene 
soawel as de ândere, de een zowel als de 
ander; 'n goeien ‒, 'n minnen ‒, 'n mooien  
‒, een goede, een slechte, een mooie (per-
soon, dier, zaak). Fries: ien.

'eenakter, s. de  -[ɑktər] ‐s; ‐tsy. Eenakter. 
Fries: ienakter.

'eenders*, adv. Eens. ♢ Niet ‒, niet eens; 'n 
hoop loi kinne him âns niet ‒ as bij syn  
bijnaam. Fries: ienris.

'eenentwintig, num.  Eenentwintig.  Fries: 
ienentweintich.

een'formig, adj., ‐er; ‐st. Eenvormig. Fries: 
ienfoarmich.

'eenfoud, s. de. Eenvoud. Fries: ienfâld.
een'foudig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Eenvoudig. 

Fries: ienfâldich.
'eenhânds, adj.  -[hɑ.nts]  -[hɑ.ⁿs]. Met één 

hand vast  te houden. ♢  'n ‒ stik broad. 
Fries: ienhâns. Zie ook: tweehânds.

'eenhyd, s. de, ‐heden. Eenheid. Fries: ien-
heid.

'eenjarig, adj. Eenjarig. Fries: ienjierrich.
'eenkeer, adv. Eenmaal. ♢ ‒ in 'e week; in 

‒, zonder onderbreking; wij motte nander 
nou ‒ wat helpe. Fries: ienkear.

'eenpeerdsêg, s. de, ‐êgen; ‐echy. Door één 
paard getrokken eg.

'eenpits, adj. Met één pit (van kooktoestel). 
♢ 'n ‒ peteroalysteltsy. Fries: ienpits.

eenpits'stel, s. 't, ‐len. Eenpitsstel.
'eenpitter, s. de, ‐s. Eenpitter, eenpitsstel. 

Fries: ienpitter.
eens → je’s.
eens, adj. [e:ⁿs]. Eens. ♢ 't ‒ weze met een, 

wat, het eens zijn met iemand, iets;  't ‒ 
weze  as  twee  stoaters  bier, het  roerend 
met elkaar eens zijn;  't ‒ worre, het eens 
worden. Fries: iens.

eens, adv. [e:ⁿs]. Eens, een keer (vooral ter 
versterking).  ♢  Niet  ‒, niet  eens,  zelfs 
niet. Fries: iens.

'eensem, adj. & adv. [e:ⁿsəm] ‐er; ‐st. Een-
zaam. Fries: iensum.

'eensemens, s. de; 'eensemhyd. Eenzaam-
heid. Fries: iensumens.

eensemhyd → eensemens.
een'sijig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Eenzijdig. 

Fries: iensidich.
'eensteensmuur, s.  de,  ‐muren;  ‐tsy; 

'steensmuur, ‐muren. (Een)steensmuur.
'eenstimmig, adj. & adv., ‐er. Eenstemmig. 

Fries: ienstimmich.
een'toanig, adj. & adv., ‐er; ‐st.  Eentonig. 

Fries: ientoanich.
'eentou, s. 't, ‐en;  'ingtou, [ɪŋ]- ‐wen; ‐tsy. 

Haamhout  met  trektouwen  voor  één 
paard.

'eentsy, pron. 1 Eentje. 2 In: Op syn ‒ sitte, 
in, op zijn eentje zitten.

eer, s. de [ɪ.ər]. Eer. ♢ In ere houwe, in ere 
houden; met ere, met ere. Fries: eare.

eerappel → irpel.
eerappel‐ → irpel‐.
'eerbaai, s.  de  [ɪ.ərbɑ.i]̯;  'irbaai, [ɪrbɑ.i]̯ 

‐en; ‐tsy. Aardbei. Fries: ierdbei.
'eerber, adj.  &  adv.,  ‐der.  Eerbaar.  Fries: 

earber.
'eerbetoan, s. 't, ‐en. Eerbetoon. Fries: ear-

betoan.
'eerbied, s.  de  [ɪ.ərbi.ət].  Eerbied.  Fries: 

earbied.
'eerbiedig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Eerbiedig. 

Fries: earbiedich.
'eerdat, conj. [ɪ.ə(r)dɑt];  eer’t, [ɪ.ət]. Voor-

dat. Fries: eardat.
'eerdbol, s.  de  [ɪ.əd]  ‐len.  Aardbol.  Fries: 

ierdbol.
'eerde, s. de [ɪ.ədə]. Aarde. ♢ Nag boven ‒ 

staan, nog niet begraven zijn;  in goeie ‒ 
fâle; dan kin 't mooi met syn aigen ‒ ôn-
der  de grônd, gez.  wanneer  een  geschil 
zonder tussenkomst van derden wordt bij-
gelegd. Fries: ierde.

'eerden, adj. Aarden (van aarde). Fries: ier-
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den.
'eerder, adv. Eerder. Fries: earder.
'eerdfloa, s. de, ‐en. Aardvlo. Fries: ierdflie.
'eerdkarre, s. de, ‐s; ‐chy. Wipkar met voor-

aan één wieltje, om mest of aarde naar en 
over het land te brengen. Fries: ierdkarre. 
Zie ook: karrebak.

'eerdkorst, s.  de.  Aardkorst.  Fries:  ierd-
koarste.

'eerdmantsy, s. 't, ‐s. Aardmannetje. Fries: 
ierdmantsje.

'eerdrije, v.,  eerdreed;  eerdreden.  1 Aarde 
per  kar  of  wagen  vervoeren.  2 Erwten 
zichten  bij  nat  weer,  waarbij  men  vaak 
met de zeis in de aarde slaat. Fries: ierdri-
de.

'eerdryk, s. 't. Aardrijk. Fries: ierdryk.
'eerdrot, s. de, ‐ten; ‐sy. Bruine rat. Fries: 

ierdrôt.
'eerdwâl, s. de, ‐en; ‐tsy. Wal van slataarde 

langs een sloot. Fries: ierdwâl.
'eerfol, adj. & adv., ‐ler; ‐st. Eervol. Fries: 

earfol.
'eerguster, adv.;  'ereguster, [ɪ.ərə]-.  Eer-

gisteren. Fries: earjuster.
eerk, s. de [ɪ.ərk];  irk, [ɪrk] ‐en; ‐y. Woerd. 

Fries: jerke.
'eerlik, adj. & adv. [ɪ.ərlək] ‐er; ‐st.  1 Eer-

lijk. ♢ Soa ‒ as goud. 2 In: De bâl is ‒, de 
bal is volgens de regels geslagen (bij het 
kaatsen). ♢ De foorînse had de bal ‒. 3 In: 
Niet ‒, niet helemaal. ♢ 't Is niet ‒ droog. 
Fries: earlik.

eerlikens → eerlikhyd.
'eerlikhyd, s.  de;  'eerlikens.  Eerlijkheid. 

Fries: earlikens.
eerpel → irpel.
eerpel‐ → irpel‐.
eers, s. de [ɪ.əs] eerzen; ‐y;  aars, [a:s] aar-

zen. 1 Aars. 2 Achtereinde van haringnet. 
Fries: ears.

'eershoep, s. de, ‐en; ‐y. Vierde en laatste 
hoepel van fuik. Fries: earshoep.

eerst, s. 't [ɪ.əst] ‐en. Eenheid van acht pun-
ten (bij het kaatsen). Fries: earst.

eerst, num.,  adj.  &  adv.  [ɪ.əst].  Eerst.  ♢ 
Foor 't ‒, voor de eerste keer;  'n ‒e deu-
geniet, opperteur, een aarts‐. Fries: earst.

'eerstan, s.  't.  In:  In 't  ‒, aanvankelijk, in 
het begin. Fries: earstoan.

'eerstdaags, adv. Eerstdaags. Fries:  earst-
deis.

'eersteklas, adj. Eersteklas, van hoge kwa-
liteit. Fries: earsteklas.

'eersteling, s.  de,  ‐en.  Eersteling  (vroege 
aardappelsoort). Fries: earsteling.

eerst'folgend, adj.  Eerstvolgend.  Fries: 

earstfolgjend.
eerst'noemd, adj.  Eerstgenoemd.  Fries: 

earstneamd.
'eersucht, s. de. Eerzucht. Fries: earsucht.
eer’t → eerdat.
eer'tiids, adv. Eertijds, vroeger. Fries:  ear-

tiids.
'eertsfeur, s. de [ɪ.əts] ‐en; ‐tsy.  Eerst ge-

ploegde vore. Fries: earstfuorge.
'eerwaardig, adj.  -[wa:dəx];  'eerweerdig, 

-[wɪ.ədəx]  ‐er.  Eerwaardig.  Fries:  ear-
weardich.

eerweerdig → eerwaardig.
ees, s.  de  [e:s];  'ace, [e:s]  ‐s.  Ace.  Fries: 

ace.
'eetber, adj., ‐der; ‐st. Eetbaar. Fries: ytber.
'eeteerappel, s. de, ‐s. Eetaardappel. Fries: 

ytierappel.
'eetlepel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Eetlepel.  Fries: 

itensleppel.
'eetsaal, s.  de,  ‐salen;  ‐tsy.  Eetzaal. Fries: 

ytseal.
eeuw, s.  de  [ɪu̯]  ‐en.  Eeuw.  ♢  't  Duurt  'n 

(halve) ‒, erg lang. Fries: ieu.
'eeuwenoud, adj.  Eeuwenoud.  Fries:  ieu-

wenâld.
'effekt, s.  't  [εfεkt]  ‐en.  Effect.  ♢  In  ‒en 

hannele. Fries: effekt.
effektu'ëre, v.  [εfεktüɪ.ərə]  effektueerde; 

effektueerd.  Effectueren.  Fries:  effektu-
earje.

'effen, adj. & adv. [εfən] ‐er; ‐st. Effen. ♢ 'n 
‒  floerkleed, zonder  tekening  of  kleur-
schakering. Fries: effen.

'effene, v., effende; effend. Effenen.
effi'sjînsy, s.  de  [ɛfisjɪ.ⁿsi].  Efficiëntie. 

Fries: effisjinsje.
effi'sjint, adj. & adv. [ɛfisjɪnt] ‐er; ‐st. Effici-

ënt. Fries: effisjint.
'efys, adv. [e:fis];  'eventsys.  Eventjes,  een 

ogenblik. Fries: efkes.
êg, s. de [ε:x] ‐en; echy [εxi]. Eg. ♢ 'n Hou-

tene, izerne ‒. Fries: eide.
egaal → igaal.
'êge, v. [ε:ɣə]  êgde;  êgd.  Eggen. ♢  Om 'e 

feur ‒, eerst de linkerhelft van een akker 
en daarna de naastliggende zijde van de 
andere akker eggen; over de hoek ‒, zoda-
nig eggen dat de balken van de eg even-
wijdig lopen met de richting van de voren. 
Fries: eidzje. Zie ook: overdwarsêge.

'êgebalk, s. de, ‐ken; ‐ky. Balk van eggen-
raam. Fries: eidebalke.

'êgekarrechy, s. 't, ‐s. Plat karretje op drie 
wielen om de eg op te vervoeren. Fries: 
eidekarke. Zie ook: êgewagentsy.

'êgepars, s. de, ‐en. Onderdeel van eg, be-
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staande  uit twee of drie schakels. ♢  Met 
'e ‒ de êg an de trekker of 't eentou kop-
pele.

'êgeraamt, s.  't,  ‐en.  Egraam,  samenstel 
van balken  van  een  eg.  ♢  'n  Houten  ‒. 
Fries: eideramt.

'êgesleep, s. de, ‐slepen. Soort slee waarop 
de  eg  vervoerd  wordt  (bij  slijkerige 
paden). Fries: eidesleep.

êgetan → êgtan.
'êgetippe, v.,  êgetipte;  êgetipt. Bij het eg-

gen van een stoppelland regelmatig de eg 
even optillen, om te voorkomen dat hij vol 
stoppels geraakt. Fries: eidetippe.

'êgetipper, s.  de  -[tɪpər]  ‐s.  Arbeider  die 
achter  de  eg  loopt  om  die  regelmatig 
m.b.v. een stok, waaraan aan weerskanten 
een stuk touw zit, op te tillen om stoppels 
enz. tussen de tanden kwijt te raken (de 
stok zit aan de onderkant tegen de achter-
ste eggentanden aan). Fries: eidetipper.

'êgewagentsy, s. 't, ‐s. Plat karretje op drie 
wielen om de eg op te vervoeren. Zie ook: 
êgekarrechy.

ego'ïsme, s. 't [e:ɣo:ɪsmə]. Egoïsme. Fries: 
egoisme.

ego'ïst, s.  de  [e:ɣo:ɪst]  ‐en.  Egoïst.  Fries: 
egoist.

ego'ïstys, adj. & adv., ‐tiser; ‐t. Egoïstisch. 
Fries: egoistysk.

ego'sintrys, adj.  &  adv.  [e:ɣo:sɪntris]  ‐tri-
ser; ‐t. Egocentrisch. Fries: egosintrysk.

'êgtan, s.  de;  'êgetan, ‐nen.  Eggentand, 
tand van eg. Fries: eidetine.

ejaku'lasy, s. de [e:jɑküla:si] ‐s. Ejaculatie. 
Fries: ejakulaasje.

e'kyp, s. de [e:kip] ‐s. Equipe. Fries: ekyp.
ekiva'lint, s. 't & adj. [e:kivɑlɪnt] ‐en; ekwi-

va'lint, ‐en. Equivalent. Fries: ekwivalint.
ekkel → aikel.
ekla'tant, adj.  &  adv.  [e:klɑtɑnt]  ‐er;  ‐st. 

Eclatant. Fries: eklatant.
e'klips, s. de [e:klɪps] ‐en. Eclips, verduiste-

ring. Fries: eklips.
ekolo'gy, s. de [e:ko:lo:gi]. Ecologie. Fries: 

ekology.
ekonome'try, s. de [e:ko:no:me:tri]. Econo-

metrie. Fries: ekonometry.
ekono'my, s. de [e:ko:no:mi] ‐en. Economie. 

Fries: ekonomy.
eko'nomys, adj. & adv. Economisch. Fries: 

ekonomysk.
eko'noom, s. de, ‐nomen. Econoom. Fries: 

ekonoom.
ek'sakt, adj. & adv. [ɛksɑkt] ‐er; ‐st. Exact. 

Fries: eksakt.
ek'samen, s. 't [εksa:mən] ‐s; ‐tsy. Examen. 

Fries: eksamen.
ek'seem, s. 't [ɛkse:m]. Eczeem. Fries:  ek-

seem.
ekse'kússy, s.  de  [ɛksəküsi]  ‐s.  Executie. 

Fries: eksekúsje.
eksekuteur‐testamin'têr, s.  de,  ekseku-

teurs‐testamintêr.  Executeur‐testamen-
tair. Fries: eksekuteur‐testamintêr.

ekseku'twaar, adj.  [ɛksəkütwa:r].  Execu-
toir. Fries: eksekutoir.

eksel'lînsy, s. de [ɛksəlɪ.ⁿsi] ‐s. Excellentie. 
Fries: eksellinsje.

eksel'lint, adj. & adv. [ɛksəlɪnt] ‐er; ‐st. Ex-
cellent. Fries: eksellint.

eksem'plaar, s.  't  [εksəmpla:r]  ‐plaren. 
Exemplaar. Fries: eksimplaar.

eksentrykwiel → eksintryk.
ek'sepsy, s. de [ɛksɛpsi] ‐s. Exceptie. Fries: 

eksepsje.
eksepsjo'neel, adj.  &  adv.  [ɛksɛpsjo:ne:l] 

‐neler;  ‐st.  Exceptioneel.  Fries:  eksepsjo-
neel.

ekser'sere, v. [εksərsɪ.ərə] ekserseerde; ek-
serseerd. Exerceren. Fries: eksersearje.

ek'ses, s.  't  [εksεs]  ‐sen.  Exces. Fries:  ek-
ses.

ekshibisjo'nisme, s.  't  [ɛksibisjo:nɪsmə]. 
Exhibitionisme. Fries: ekshibisjonisme.

ekshibisjo'nist, s.  de,  ‐en.  Exhibitionist. 
Fries: ekshibisjonist.

ek'simpel, s.  't  [εksɪmpəl]  ‐s.  Exempel. 
Fries: eksimpel.

eksim'plaar, s. 't [ɛksɪmpla:r] ‐plaren; ‐tsy. 
Exemplaar. Fries: eksimplaar.

eksin'tryk, s. 't [ɛksɪntrik] [ɛksəntrik];  ek-
sen'trykwiel, ‐triken.  Excentriekschijf 
(onderdeel  van een  maaimachine,  in  be-
weging  gebracht  door  kamraden).  Fries: 
eksintryk.

eksin'tryk, adj.  [ɛksɪntrik]  [ɛksəntrik]  ‐tri-
ker; ‐st. Excentriek. Fries: eksintryk.

ek'sintrys, adj. & adv. [ɛksɪntris] ‐triser. Ex-
centrisch. Fries: eksintrysk.

eksis'tînsy, s. de [ɛksistɪ.ⁿsi] ‐s. Existentie. 
Fries: eksistinsje.

eksistin'sjeel, adj. & adv. [ɛksistɪⁿsje:l] ‐sje-
ler; ‐st. Existentieel. Fries: eksistinsjeel.

'eksit, adv. [ɛksɪt]. Exit. Fries: eksit.
eksklu'syf, adj. & adv. [εksklüsif] ‐siver; ‐st. 

Exclusief. Fries: eksklusyf.
eksklúzzy, s. de [ɛksklüzi]. Exclusie. Fries: 

eksklúzje.
eks'kurzy, s.  de  [ɛkskörzi]  ‐s.  Excursie. 

Fries: ekskurzje.
eks'kús, s. 't [εksküs] ‐es, ‐kúzzen. Excuus. 

Fries: ekskús.
eks‐'libris, s.  't  [ɛkslibrɪs]  ‐sen.  Ex‐libris. 
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Fries: eks‐libris.
ek'soatys, adj.  [ɛkso.ətis]  ‐tiser;  ‐t.  Exo-

tisch. Fries: eksoatysk.
'eksodus, s.  de  [ɛkso:dəs]  ‐sen.  Exodus. 

Fries: eksodus.
ekso'gaam, adj.  [ɛkso:ga:m].  Exogaam. 

Fries: eksogaam.
eksorbi'tant, adj. & adv. [ɛksɔrbitɑnt] ‐er; 

‐st. Exorbitant. Fries: eksorbitant.
ekso'tisme, s.  't  [ɛkso:tɪsmə].  Exotisme. 

Fries: eksotisme.
ekspan'dere, v. [εkspɑndɪ.ərə] ekspandeer-

de;  ekspandeerd. Expanderen. Fries:  eks-
pandearje.

eks'pânsy, s.  de  [εkspɑ.ⁿsi]  ‐s.  Expansie. 
Fries: ekspânsje.

ekspe'disy, s.  de  [εkspədisi]  ‐s.  Expeditie. 
Fries: ekspedysje.

ekspe'disybedriif, s. 't, ‐bedriven; ‐bedrify. 
Expeditiebedrijf.  Fries:  ekspedysjebe-
driuw.

ekspedi'teur, s.  de,  ‐s.  Expediteur.  Fries: 
ekspediteur.

eks'pêr, s.  de  [ɛkspɛ:r]  ‐s.  Expert.  Fries: 
ekspert.

eksperi'mint, s.  't  [εkspe:rimɪnt]  ‐en;  ‐sy. 
Experiment. Fries: eksperimint.

eksperimin'teel, adj. & adv., ‐teler; ‐st. Ex-
perimenteel. Fries: eksperiminteel.

eksper'tize, s. de [ɛkspərti:zə] ‐s, ‐n. Exper-
tise. Fries: ekspertize.

ekspla'tabel, adj.,  ‐er;  ‐st.  Exploitabel. 
Fries: eksploitabel.

ekspla'tant, s.  de,  ‐en.  Exploitant.  Fries: 
eksploitant.

ekspla'tasy, s.  de,  ‐s.  Exploitatie.  Fries: 
eksploitaasje.

ekspla'tere, v.  [εksplɑtɪ.ərə]  eksplateerde; 
eksplateerd.  Exploiteren.  Fries:  eksploi-
tearje.

ekspli'kasy, s.  de,  ‐s.  Explicatie.  Fries: 
eksplikaasje.

ekspli'syt, adj.  [ɛksplisit]  ‐siter;  ‐st.  Expli-
ciet. Fries: eksplisyt.

eksploa'zy, s.  de  [ɛksplo.əzi]  ‐s.  Explosie. 
Fries: eksploazje.

eksplo'dere, v.  [εksplo:dɪ.ərə]  eksplodeer-
de;  eksplodeerd.  Exploderen.  Fries:  eks-
plodearje.

eksplo'syf, adj., ‐siver; ‐st. Explosief. Fries: 
eksplosyf.

eksponin'sjeel, adj., ‐sjeler; ‐st. Exponenti-
eel. Fries: eksponinsjeel.

ekspo'nint, s.  de  [ɛkspo:nɪnt]  ‐en.  Expo-
nent. Fries: eksponint.

'eksport, s. de [εkspɔrt]. Export. Fries:  ek-
sport.

'eksportbedriif, s.  't,  ‐bedriven;  ‐bedrify. 
Exportbedrijf.  ♢  'n  ‒  foor  de útfoer  fan 
poaters  en  konsumpsy‐eerappels. Fries: 
eksportbedriuw.

ekspor'tere, v.,  eksporteerde;  eksporteerd. 
Exporteren. Fries: eksportearje.

ekspo'sisy, s.  de [ɛkspo:sisi]  ‐s.  Expositie. 
Fries: eksposysje.

eks'pres, s. de [εksprεs] ‐sen. Exprestrein. 
Fries: eksprestrein.

eks'pres, adv. [εksprεs]. Expres, met opzet. 
♢  Hij daan 't  ‒, hij  deed het met opzet. 
Fries: ekspres.

eks'pressy, s.  de  [ɛksprɛsi]  ‐s.  Expressie. 
Fries: ekspresje.

'ekster, s. de [εkstər] ‐s; ‐tsy. Ekster. ♢ Soa 
bont as 'n ‒. Fries: ekster. Zie ook: akke.

'eksteraai, s.  't,  ‐es,  ‐en;  ‐aitsy.  Eksterei. 
Fries: eksteraai.

eks'tern, adj.  [εkstεrn].  Extern.  Fries:  ek-
stern.

'eksternêst, s.  't,  ‐en;  ‐nessy.  Eksternest. 
Fries: eksternêst.

eks'tra, adj.  & adv.  [εkstrɑ].  Extra.  Fries: 
ekstra.

ekstraordi'nêr, adj. [ɛkstraɔrdinɛ:r]. Extra-
ordinair. Fries: ekstraordinêr.

ekstrapo'lere, v. [εkstrɑpo:lɪ.ərə] ekstrapo-
leerde;  ekstrapoleerd.  Extrapoleren. 
Fries: ekstrapolearje.

ekstra'vert, adj. [ɛkstrafɛrt] ‐er; ‐st. Extra-
vert. Fries: ekstravert.

eks'treem, adj.  & adv. [ɛkstre:m] ‐tremer; 
‐st. Extreem. Fries: ekstreem.

ekstro'vert, adj. [ɛkstro:fɛrt] ‐er; ‐st. Extro-
vert. Fries: ekstrovert.

ekt, s. de [εkt] ‐s. Act. Fries: act.
e'kwator, s. de [e:kwa:tɔr]. Equator. Fries: 

ekwator.
ekwatori'aal, adj. Equatoriaal. Fries: ekwa-

toriaal.
ekwivalint → ekivalint.
el, s. de [εl] ‐len; 'ellen, [εlən] ‐s. El. ♢ 'n ‒ 

ketoen. Fries: jellen.
e'lastys, adj.  [e:lɑstis]  ‐tiser;  ‐t.  Elastisch. 

Fries: elastysk.
elastisi'teit, s. de. Elasticiteit. Fries: elasti-

siteit.
eldo'rado, s.  't  [ɛldo:ra:do:]  ‐'s.  Eldorado. 

Fries: eldorado.
ele'gânsy, s.  de  [e:ləgɑ.ⁿsi]  ‐s.  Elegantie. 

Fries: elegânsje.
ele'gant, adj. & adv. [e:ləgɑnt] ‐er; ‐st. Ele-

gant. Fries: elegant.
elekto'raal, adj.  [e:lɛkto:ra:l].  Electoraal. 

Fries: elektoraal.
elekto'raat, s. 't [e:lɛkto:ra:t] ‐raten. Elec-
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toraat. Fries: elektoraat.
e'lektrys, s.  't.  Elektriciteit.  Fries:  elek-

trysk.
e'lektrys, adj.  &  adv.  Elektrisch.  Fries: 

elektrysk.
elektrisi'teit, s. de [e:lεktrisitεit̯]. Elektrici-

teit. Fries: elektrisiteit.
elektri'sjên, s.  de  [e:lɛktrisjɛⁿ]  ‐s.  Elektri-

cien. Fries: elektrisien.
elek'troade, s. de [e:lɛktro.ədə] ‐s. Elektro-

de. Fries: elektroade.
elek'troanetheory, s.  de,  ‐en.  Elektronen-

theorie. Fries: elektroaneteory.
elek'troanika, s.  de [e:lɛktro.ənikɑ].  Elek-

tronika. Fries: elektroanika.
elek'troanys, adj. Elektronisch. Fries: elek-

troanysk.
elektrody'namika, s. de. Elektrodynamica. 

Fries: elektrodynamika.
elektro'kússy, s. de [e:lɛktro:küsi]. Elektro-

cutie. Fries: elektrokúsje.
elektroku'tere, v.  [e:lɛktro:kütɪ.ərə]  elek-

trokuteerde;  elektrokuteerd.  Elektrocute-
ren. Fries: elektrokutearje.

elektro'lyt, s. 't [e:lɛktro:lit] ‐s. Elektrolyt. 
Fries: elektrolyt.

elektro'litys, adj.  Elektrolytisch.  Fries: 
elektrolytysk.

elektro'lize, s. de [e:lɛktro:li:zə]. Elektroly-
se. Fries: elektrolyze.

e'lektromagneet, s.  de,  ‐magneten;  ‐sy. 
Elektromagneet. Fries: elektromagneet.

elektromag'netys, adj. Elektromagnetisch. 
Fries: elektromagnetysk.

e'lektron, s. 't [e:lɛktron] elek'tronen. Elek-
tron. Fries: elektron.

elektro'skoop, s.  de  [e:lɛktrəsko:p]  ‐sko-
pen. Elektroscoop. Fries: elektroskoop.

e'lektrotechnyk, s.  de.  Elektrotechniek. 
Fries: elektrotechnyk.

elektro'technikus, s.  de,  ‐nisy.  Elektro-
technicus. Fries: elektrotechnikus.

elektro'technys, adj.  Elektrotechnisch. 
Fries: elektrotechnysk.

ele'mint, s. 't [e:ləmɪnt] ‐en. Element. Fries: 
elemint.

elemin'têr, adj., ‐der; ‐st. Elementair. Fries: 
elemintêr.

elf, num. [εlf]. Elf. ♢ 't Is bij, teugen elven, 
bij, tegen elven. Fries: alve.

elfater → ellefater.
'elfde, num. & s. 't, ‐n. Elfde. Fries: alfde.
elfen'dartichst, adv. In: Op syn ‒ op z'n elf-

endertichst,  uitermate  langzaam  en  om-
slachtig. Fries: alfentritichst.

elf'stedenrijer, s.  de,  ‐s.  Elfstedenrijder. 
Fries: alvestêderider.

elf'stedentocht, s. de, ‐en. Elfstedentocht. 
Fries: alvestêdetocht.

elft, s.  de  [εlft]  ‐en.  Elft  (soort  zeevis). 
Fries: elft.

elfte'half, num. Tien en een half. Fries: alf-
teheal.

elimi'nere, v. [e:liminɪ.ərə] elimineerde; eli-
mineerd. Elimineren. Fries: eliminearje.

e'lite, s. de [e:litə] ‐s. Elite. Fries: elite.
eli'têr, adj. & adv. [e:litɛ:r] ‐der; ‐st. Elitair. 

Fries: elitêr.
elk, pron. Elk. ♢ ‒ jaar, ‒e dâg; ‒ is likefeul 

wirg as 'n ânder. Fries: elk.
'elkeen, pron.;  elken'een. Iedereen. Fries: 

elkenien.
elkeneen → elkeen.
'elleboog, s. de [εlə] ‐bogen; ‐boochy. Elle-

boog.  ♢  'n  ‒  fan  'n  kachelspyp. Fries: 
earmtakke. Zie ook: êrmtak.

elle'fater, s.  de  [εləfa:tər];  el'fater, 
[εlfa:tər] ‐s. Elevator. ♢ Bij elke steen in 'n 
graanmoln hoort 'n ‒. Fries: elevator.

ellen → el.
'ellengeld, s. 't. Waterschapslasten.
'ellenlang, adj. Ellenlang.
'ellenstok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Ellenstok.  ♢ 

Een met de ‒ mete, iemand slaan. Fries: 
jellenstôk. Zie ook: ôfmetersstok.

el'linde, s. de [εlɪndə]. Ellende. Fries: ellin-
de.

el'lindig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Ellendig. 
Fries: ellindich.

el'lips, s. de [ɛlɪps] ‐en. Ellips. Fries: ellips.
el'liptys, adj. Elliptisch. Fries: elliptysk.
els, s. de [εls] elzen; ‐y. Els (bepaalde boom-

soort). Fries: els.
els, adj. [εls]. Van een el breed. ♢ 'n Twaalf‐

els,  sestien‐els  ensoafeerder  floerkleed. 
Fries: jellens.

'elzeboom, s. de, ‐bomen; ‐py, ‐tsy. Elzen-
boom. Fries: elzebeam.

'elzehaag, s.  de,  ‐hagen;  ‐haachy.  Elzen-
haag. Fries: elzewâl.

'elzekatsy, s. 't, ‐s. Elzekatje. Fries: elzekat-
sje.

ema'jere, v.  [e:mɑjɪ.ərə]  emajeerde;  ema-
jeerd. Emailleren. Fries: emaljearje.

e'mally, s. 't [e:mɑli]. Emaille. Fries: emalje.
emansi'pasy, s.  de [e:mɑⁿsipa:si].  Emanci-

patie. Fries: emansipaasje.
embo'ly, s. de [ɛmbo:li] ‐en. Embolie. Fries: 

emboly.
'embrio, s.  't  [ɛmbrio:] ‐'s.  Embryo. Fries: 

embryo.
emi'grant, s. de [e:miɡrɑnt] ‐en. Emigrant. 

Fries: emigrant.
emi'grasy, s.  de.  Emigratie.  Fries:  emi-
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graasje.
emi'grere, v.,  emigreerde;  emigreerd. Emi-

greren. Fries: emigrearje.
emi'nînsy, s.  de [e:minɪ.ⁿsi]  ‐s.  Eminentie. 

Fries: emininsje.
emi'nint, adj. & adv. [e:minɪnt] ‐er; ‐st. Emi-

nent. Fries: eminint.
emi'raat, s.  't  [e:mira:t]  ‐raten.  Emiraat. 

Fries: emiraat.
e'missy, s.  de  [e:mɪsi]  ‐s.  Emissie.  Fries: 

emisje.
e'moasy, s. de [e:mo.əsi] ‐s. Emotie. Fries: 

emoasje.
emosjonali'teit, s.  de,  ‐en.  Emotionaliteit. 

Fries: emosjonaliteit.
emosjo'neel, adj. & adv., ‐neler;  ‐st.  Emo-

tioneel. Fries: emosjoneel.
em'pirys, adj. & adv. [ɛmpiris]. Empirisch. 

Fries: empirysk.
em'plasemint, s.  't  [ɛmplasəmɪnt],  [ɑm-

plasəmɪnt]  ‐en.  Emplacement.  Fries:  em-
plasemint.

emplo'jee, s.  de  [ɛmplo.əje:]  ‐s.  Employé. 
Fries: employee.

em'plooi, s. 't. Emplooi, bezigheid, werk. ♢ 
‒ fine. Fries: emploai.

emul'gator, s.  de [e:mölga:tɔr]  emulga'to-
ren. Emulgator. Fries: emulgator.

e'mulsy, s.  de [e:mölsi]  ‐s.  Emulsie. Fries: 
emulsje.

en, conj. [ən] [ɪn]*. En. ♢ Aart ‒ Ouwe bin-
ne kammeraat; dou mâgst d'r wel om din-
ke ‒ doen soks nooit weer, i.p.v.  om soks 
nooit weer te doen. Fries: en.

ener'zy, s.  de [e:nərzi];  ener'zjy, [e:nərzji] 
‐en. Energie. Fries: enerzjy.

enerzjy → enerzy.
ener'zjyk, adj. & adv. [e:nərzjik] ‐zjiker; ‐st. 

Energiek. Fries: enerzjyk.
engazje'mint, s. 't [ɑŋɡa:zjəmɪnt]. Engage-

ment. Fries: engazjemint.
'enig, adj. Enig, waarvan geen tweede be-

staat. ♢ 't ‒e geluud dat je fernimme; dat 
is hur ‒e doel. Fries: ienich.

'enig, num.  &  pron.  Enig.  ♢  Sonder  ‒ 
beswaar, zonder enig bezwaar.

'enigst, adj. Enigst. ♢  Dat is de ‒e oplos-
sing. Fries: ienichst.

en'kête, s. de [ɑŋkɛ:tə] ‐s. Enquête. Fries: 
enkête.

enke'tere, v. [ɑŋkətɪ.ərə] enketeerde; enke-
teerd. Enquêteren. Fries: enketearje.

en'klave, s. de [ɑŋkla:və] ‐s. Enclave. Fries: 
enklave.

en'klitys, adj.  [ɛŋklitis].  Enclitisch.  Fries: 
enklitysk.

ensy'klyk, s. de [ɑⁿsiklik] ‐kliken. Encycliek. 

Fries: ensyklyk.
ensyklope'dy, s. de [ɑⁿsiklo:pədi] ‐s. Ency-

clopedie. Fries: ensyklopedy.
en'sym, s. 't [ɛnsim] ‐simen. Enzym. Fries: 

ensym.
ensoa'feerder, adv. Enzovoort(s). Fries: en-

safierder.
ensoa'meer, adv. Enzovoort(s). Fries: ensa-

fuorthinne.
enthoesjast → anthoesjast.
entoe'razy, s. de [ɛntura:zi] ‐s. Entourage. 

Fries: entoeraazje.
epide'my, s.  de,  ‐s,  ‐en.  Epidemie.  Fries: 

epidemy.
epilep'sy, s. de [e:pilɛpsi]. Epilepsie. Fries: 

epilepsy.
epi'loog, s.  de  [epilo:x]  ‐logen.  Epiloog. 

Fries: epilooch.
epi'sintrum, s.  't  [e:pisɪntrəm]  ‐s,  ‐sintra. 

Epicentrum. Fries: episintrum.
epi'soade, s.  de  [e:piso.ədə]  ‐s.  Episode. 

Fries: episoade.
e'pistel, s.  't  [e:pɪstəl]  ‐s;  ‐tsy.  Epistel. 

Fries: epistel.
'erbaaier, s.  de [εrbaiə̯r]  ‐s.  Arbeider,  inz. 

landarbeider. Fries: arbeider.
'erbaaiersbeweging, s. de, ‐s. Arbeidersbe-

weging. Fries: arbeidersbeweging.
'erbaaiersfolk, s. 't. Arbeiders, mensen uit 

de arbeidersklasse. Fries: arbeidersfolk.
'erbaaiershúshouwing, s. de, ‐s; ‐inky. Ar-

beidersgezin. Fries: arbeidershúshâlding.
'erbaaiershuus, s.  't,  ‐húzzen;  ‐hússy.  Ar-

beiderswoning. Fries: arbeidershûs.
'erbaaierskamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Kleine ar-

beiderswoning.  Fries:  arbeiderskeamer. 
Zie ook: kamer.

'erbaaierskynd, s. 't, ‐kines. Arbeiderskind.
'erbaaiersklasse, s. de  -[klɑsə]. Arbeiders-

klasse. Fries: arbeidersklasse.
'erbaaierskoe, s. de, ‐koeien, ‐koies*. Geit. 

♢ 'n Bok is de ‒. Fries: arbeidersko.
'erbaaiersloan, s. 't, ‐en, ‐tsy. Arbeidsloon, 

loon  van  een  arbeider.  Fries:  arbeider-
slean.

'erbaaiersloi, s.  plur.;  'erbaidsloi*, [εr-
bɑit̯s]-.  Arbeiders,  mensen  uit  de  arbei-
dersklasse. Fries: arbeiderslju.

'erbaaiersman, s.  de,  ‐loi.  Arbeider,  per-
soon uit de arbeidersklasse. Fries:  arbei-
dersman.

'erbaaiersmînsen, s. plur. Arbeiders, men-
sen  uit  de  arbeidersklasse.  Fries:  arbei-
dersminsken.

'erbaaiersweuning, s. de, ‐s; ‐inky. Arbei-
derswoning. Fries: arbeiderswenning.

'erbaaister, s. de, ‐s. Arbeidster. Fries:  ar-
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beidster.
erbaidsloi → erbaaiersloi.
er'barmlik, adj. & adv. [εrbɑrmlək] ‐er; ‐st. 

Erbarmelijk. Fries: erbarmlik.
ereguster → eerguster.
e'reksy, s.  de  [ɪrɛksi]  ‐s.  Erectie.  Fries: 

ereksje.
'erelid, s. 't, ‐leden. Erelid. Fries: earelid.
'erenaam, s.  de,  ‐namen.  Erenaam. Fries: 

earenamme.
'ereplak, s. 't, ‐ken. Ereplaats. Fries:  eare-

plak.
'erepoort, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Erepoort.  Fries: 

earepoarte.
'ererondsy, s.  't,  ‐s.  Ererondje.  Fries:  ea-

rerûntsje.
'ereteken, s. 't, ‐s. Ereteken. Fries:  earete-

ken.
'erewacht, s. de, ‐en. Erewacht. Fries:  ea-

rewacht.
er'faren, adj. [εrfa:rən]. Ervaren.
er'faring, s.  de,  ‐s.  Ervaring.  Fries:  erfa-

ring.
'erfdeel, s. 't, ‐delen. Erfdeel. Fries: erfdiel.
'erfenis, s.  de  [εrfənɪs]  ‐sen;  ‐sy.  Erfenis. 

Fries: erfenis.
'erfgenaam, s. de [εrfɡəna:m] ‐namen. Erf-

genaam. Fries: erfgenaam.
'erflik, adj. & adv. Erfelijk. Fries: erflik.
'erfporsy, s.  't  -[pɔəsi]  ‐s.  Erfdeel.  Fries: 

erfpoarsje.
erg, s. de [εrx]. Erg (het vermoeden, het be-

sef hebben). ♢ Ergens (gyn) ‒ in hewwe; 
sonder  ‒ wat doen, zonder  bijbedoeling. 
Fries: erch.

'ergens, adv. [εrɣəⁿs]; 'orgens*. Ergens. ♢ 
Hij weunt ‒ in 'e Westhoek. Fries: earne.

'ergere, v. [εrɣərə]  ergerde;  ergerd. Erge-
ren. ♢ Je ‒, zich ergeren. Fries: ergerje.

'ergernis, s.  de  [εrɣərnɪs]  ‐sen.  Ergernis. 
Fries: ergernis.

erge'wasy, s.  de  [εrɣəwa:si];  arge'wasy, 
[ɑrɡəwa:si] ‐s. Ergernis, hinder. Fries:  ar-
gewaasje.

ergono'my, s. de [ɛrɣo:no:mi]. Ergonomie. 
Fries: ergonomy.

ergo'nomys, adj.,  ‐iser;  ‐t.  Ergonomisch. 
Fries: ergonomysk.

ergo'noom, s.  de,  ‐nomen.  Ergonoom. 
Fries: ergonoom.

er'kentlik, adj. & adv.;  er'kintlik, ‐er; ‐st. 
Erkentelijk. Fries: erkentlik.

er'kinne, v. [εrkɪnə] erkinde; erkind. Erken-
nen. ♢ Dat mot erkind worre, worden toe-
gegeven. Fries: erkenne.

er'kinning, s. de, ‐en, ‐s. Erkenning. Fries: 
erkenning.

erkintlik → erkentlik.
êrm, s. de [ε:rm] ‐s; ‐tsy, ‐py. Arm. ♢ Se hè 

nander in 'e ‒, zij zijn gearmd;  't is met 
him altyd allegaar ‒s en benen, hij  doet 
erg gewichtig;  't binne allegaar ‒s en be-
nen; de ‒s fan 'n kroiwagen. Fries: earm.

'êrmbând, s. de, ‐en; ‐sy. Armband. Fries: 
earmbân.

'êrmfol, s.  de,  ‐len.  Armvol.  ♢  'n  ‒  hooi. 
Fries: earmfol.

'êrmsgat, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Armsgat.  Fries: 
earmsgat.

'êrmslag, s. de. Armslag. ♢ Nadat de win-
kel  ferkocht  waar,  kreeg  hij  dochs  wat  
meer ‒. Fries: earmslach.

'êrmslingte, s.  de.  Armslengte.  Fries: 
earmslingte.

'êrmstoel, s. de, ‐en; ‐tsy. Armstoel. Fries: 
earmstoel.

'êrmswaai, s. de, ‐en. Armzwaai. ♢ De smid 
kin  foorslaan  met  en  sonder  ‒. Fries: 
earmswaai.

'êrmtak, s. de, ‐ken; ‐ky. Elleboog. ♢ 't Ach-
ter de ‒ken hewwe, huichelachtig zijn; de 
‒ fan 'n kachelspyp. Fries: earmtakke. Zie 
ook: elleboog.

ernst, s. de [εrnst]. Ernst. Fries: earnst.
ernstig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ernstig. ♢ 'n ‒ 

stikky skrive. Fries: earnstich.
e'roatys, adj.  &  adv.  [ɪro.ətis].  Erotisch. 

Fries: eroatysk.
e'roazy, s. de [ɪro.əzi]. Erosie. Fries: eroaz-

je.
ero'dere, v.  [ɪro:dɪ.ərə]  erodeerde;  ero-

deerd. Eroderen. Fries: erodearje.
ero'tyk, s.  de [ɪro:tik]. Erotiek.  Fries:  ero-

tyk.
'Erryn, eigennaam [εrin]. Arjen. Fries:  Ar-

jen.
eru'dyt, adj. & adv. [ɪrüdit] ‐diter; ‐st. Eru-

diet. Fries: erudyt.
erup'sy, s.  de  [ɪröpsi]  ‐s.  Eruptie.  Fries: 

erupsje.
'erve, v. [εrvə]  erfde,  urf [örf];  erfd,  urven 

[örvən]; 'orve*, [ɔərvə] urf [örf] urven. Er-
ven. Fries: erve.

'erven, s.  plur.  Erven,  erfgenamen.  Fries: 
erven.

es, s. de [εs] ‐sen. Gewone es (zekere loof-
boom). Fries: esk.

es, s. de [εs] ‐sen. Onderdeel van haamhout 
met  trekzeel  voor  één  paard,  dat  zorgt 
voor de verbinding met de spoorstok.

es, s. de [εs]. In:  Alles is in 'e ‒, alles is in 
orde, netjes. Fries: es.

'esdoorn, s.  de,  ‐s.  Esdoorn.  Fries:  esk-
doarn.
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eska'lasy, s. de [ɛskɑla:si]. Escalatie. Fries: 
eskalaasje.

'esken, adj. [εskən];  'essen, [εsən]. Essen. 
Fries: esken.

'eskenboom, s.  de  [εskən]- ‐bomen;  ‐py, 
‐tsy. Essenboom. Fries: eskenbeam.

'eskenhout, s.  't;  'essenhout.  Essenhout. 
Fries: eskenhout.

'eskenhouten, adj.;  'essenhouten.  Essen-
houten. Fries: eskenhouten.

es'presso, s.  de  [ɛsprɛso:]  ‐'s.  Espresso. 
Fries: espresso.

es'pry, s. de [ɛspri]. Esprit. Fries: esprit.
es'sânse, s. de [ɛsɑ.ⁿsə] ‐s. Essence. Fries: 

essense.
essen → esken.
essenhout → eskenhout.
essenhouten → eskenhouten.
'essid  rok, s.  de  [εsətrɔk];  'acid‐rock, 

[εsətrɔk]. Acid rock. Fries: acid rock.
es'sînsy, s. de [ɛsɪ.ⁿsi]. Essentie. Fries:  es-

sinsje.
essin'sjeel, adj.  [ɛsəⁿsje:l]  ‐sjeler;  ‐st.  Es-

sentieel. Fries: essinsjeel.
'essys, s. [εsis]. Eén der vier zijden van een 

bikkel (de tegenovergestelde kant van de 
standsys). Fries: eske.

es'spresso, s. de [εsprεso:] ‐'s. 
es'thetys, adj.  [ɛste:tis].  Esthetisch.  Fries: 

estetysk.
'estrik, s.  de [εstrɪk] ‐ken.  Estrik,  plavuis. 

Fries: estrik.
'estrikken, adj. Uit estrikken bestaand. ♢ 

'n ‒ floer. Fries: estrikken.
etablisse'mint, s. 't [e:tɑblɪsəmɪnt] ‐en; ‐sy. 

Etablissement. Fries: etablissemint.
eta'lazy, s. de [e:tɑla:zi] ‐s. Etalage. Fries: 

etalaazje.
e'tappe, s.  de  [e:tɑpə]  ‐s.  Etappe.  Fries: 

etappe.
e'tazy, s.  de  [e:ta:zi]  ‐s.  Etage.  Fries: 

etaazje.
'ete, v. [e:tə] at [ɑt]; eten. Eten. ♢ Dou eetst 

(spr. eest) dat maar lekker op; ‒ as 'n sloa-
ter; je ergens út ‒, door iets veel te eten, 
het tenslotte niet meer lusten. Fries: ite.

'eten, s. 't. Eten. ♢ 'n Maal ‒, een maaltijd; 
'n  stik  ‒, een boterham;  droog ‒, droog 
eten, eten zonder vet of jus;  fóór, onder, 
na ‒, voor, onder, na het eten; 't goed fan 
‒ en drinken hè, een goede kost hebben; 
't ‒ in 'e kaart krije, scherpe terechtwijzin-
gen ontvangen, de wind van voren krijgen. 
Fries: iten.

'etensbôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Etensbord. 
Fries: itensboard.

'etenspan, s. de, ‐nen; ‐pântsy. Bord om uit 

te eten. Fries: itenspanne.
'etensspul, s.  't.  Etenswaar.  Fries:  itens-

spul.
'etenstafel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Tafel  waaraan 

men eet. Fries: itenstafel.
'etenstiid, s.  de;  'eterstiid, ‐tiden.  Etens-

tijd. Fries: iterstiid.
'etenswaar, s. de, ‐waren. Etenswaar. Fries: 

itenswaar.
'eter, s. de, ‐s.  1 Eter (iemand die eet; ie-

mand  die  komt  eten).  2 Eetaardappel, 
consumptieaardappel. Fries: iter.

eter'nyt, s.  't  [e:tərnit].  Eterniet.  Fries: 
eternyt.

eterstiid → etenstiid.
e'thaan, s. 't [eta:n]. Ethaan. Fries: etaan.
etha'nol, s. de [etɑnɔl]. Ethanol. Fries: eta-

nol.
e'theen, s. 't [ete:n]. Etheen. Fries: eteen.
'ether, s. de [etər]. Ether. Fries: eter.
e'therys, adj.  [etɪ.əris].  Etherisch.  Fries: 

etearysk.
e'thyk, s. de [e:tik]. Ethiek. Fries: etyk.
'ethika, s. de [e:tikɑ]. Ethica. Fries: etika.
'ethys, adj. & adv. Ethisch. Fries: etysk.
eti'kette, s.  de [e:tikɛtə].  Etiquette.  Fries: 

etikette.
etymolo'gy, s. de [e:timo:lo:ɡi] ‐en. Etymo-

logie. Fries: etymology.
etymo'loochys, adj.  [e:timo:lo:xis].  Etymo-

logisch. Fries: etymologysk.
'etlike, num. [εtləkə]. Ettelijke, verscheide-

ne. Fries: ytlike.
'etnys, adj. [ɛtnis]. Etnisch. Fries: etnysk.
'etter, s. de [εtər]. Etter. Fries: otter.
'ettere, v.,  etterde;  etterd.  Etteren.  ♢  't 

Open plak ettert nagal wat. Fries: otterje.
'etterig, adj.,  ‐er.  Etterachtig.  Fries:  otte-

rich.
e'tude, s. de [e:tüdə] ‐s. Etude. Fries:  etu-

de.
e'twy, s. 't [e:twi] ‐s; ‐tsy. Etui. Fries: etwy.
eufe'misme, s. 't [ö.ü̯fe:mɪsmə] ‐n. Eufemis-

me. Fries: eufemisme.
eugaris'ty, s.  de  [ö.ü̯ɣɑrɪsti].  Eucharistie. 

Fries: eugaristy.
eu'nuug, s. de [ö.ü̯nü:x] eunugen; eunúchy. 

Eunuch. Fries: eunuch.
eurit'my, s.  de  [ö.ərɪtmi].  Euritmie.  Fries: 

euritmy.
'Europa, eigennaam  [üro:pɑ].  Europa. 

Fries: Europa.
Europe'aan, s. de, ‐anen. Europeaan. Fries: 

Europeaan.
Euro'pees, adj. & adv. Europees. Fries: Eu-

ropeesk.
euthana'sy, s.  de  [ö.ü̯tənɑsi].  Euthanasie. 
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Fries: eutanasy.
'euvelmoed, s. de [ö.ü̯vəl]-.  Euvelmoed. ♢ 

Ergens gyn ‒ in hewwe, ergens geen erg 
in hebben. Fries: euvelmoed.

evaku'asy, s.  de [evɑküa:si]  ‐s.  Evacuatie. 
Fries: evakuaasje.

evaku'ee, s. de, ‐s. Evacué. Fries: evakuee.
evalu'asy, s.  de  [evɑlüa:si]  ‐s.  Evaluatie. 

Fries: evaluaasje.
evan'gely, s.  't  [e:vɑⁿɡe:li]  [e:vəⁿɡe:li]  ‐s. 

Evangelie. ♢ 't Is der lang altyd gyn ‒, het 
harmonieert daar (in dat gezin) lang niet 
altijd;  't is der bij die loi ok niet altyd ‒, 
die mensen hebben dikwijls  ruzie.  Fries: 
evangeelje.

evan'gelys, adj.  Evangelisch.  Fries:  evan-
gelysk.

evangeli'sere, v.,  evangeliseerde;  evangeli-
seerd. Evangeliseren. Fries:  evangelisear-
je.

evange'list, s. de [e:vɑŋəlɪst] ‐en. Evange-
list. Fries: evangelist.

e'vazy, s. de [e:va:zi]. Evasie. Fries: evaazje.
'even, adj.  [e:vən].  Even,  door  twee  deel-

baar. Fries: even.
'even, adv. [e:vən]. 1 Even, een korte tijd. ♢ 

Dou  most  ‒  wachte. 2 Net,  pas.  ♢  Hij 
waar  fort, hij  was  net,  pas  weg.  Fries: 
even. Zie ook: efys.

'evenaar, s. de [e:vəna:r].  1 Evenaar, even-
nachtslijn.  2 Het  lange hout  dat  aan de 
wagen wordt bevestigd en waaraan twee 
paarden ieder met een haamhout trekken. 
Fries: evener.

eve'nare, v.,  evenaarde;  evenaard.  Evena-
ren.

evene'mint, s.  't  [e:vənəmɪnt]  ‐en.  Evene-
ment. Fries: evenemint.

even'redig, adj. & adv., ‐er; ‐st.  1 Evenre-
dig.  2 Gelijkmatig. ♢ ‒ weer. Fries:  even-
redich.

even'redigens, s.  de;  even'redighyd. 
Evenredigheid. Fries: evenredichheid.

evenredighyd → evenredigens.
eventsys → efys.
even'tueel, adj. & adv. [e:vεntüe:l]. Eventu-

eel. Fries: eventueel.
even'wel, adv. Evenwel.
'evenwicht, s. 't. Evenwicht.
even'widig, adj. Evenwijdig.
'Evert, eigennaam [e:vət]. Evert. ♢ ‒ op 'e 

rûg hewwe, liever lui dan moe zijn. Fries: 
Evert. Zie ook: Jochum.

evi'dînsy, s. de [e:vidɪ.ⁿsi]. Evidentie. Fries: 
evidinsje.

evi'dint, adj. & adv. [e:vidɪnt] ‐er. Evident. 
Fries: evidint.

evolu'ëre, v., evolueerde; evolueerd. Evolu-
eren. Fries: evoluearje.

evo'lússy, s.  de [e:vo:lüsi].  Evolutie. Fries: 
evolúsje.

'ewig, adj. & adv. [e:vəx]. Eeuwig. ♢ ‒  en 
altyd, eeuwig en altijd. Fries: ivich.

'ewighyd, s.  de.  Eeuwigheid.  ♢  In  d'r  ‒ 
niet, in der eeuwigheid niet. Fries:  ivich-
heid.

'ezel, s.  de [e:zəl]  ‐s;  ‐tsy.  Ezel. ♢  Werke, 
soa dom as 'n ‒; fan 'e bok op 'e ‒ stuurd 
worre, van het  kastje  naar  de muur ge-
stuurd worden;  't is 'n groate ‒, stomme-
ling;  ‒  datst  biste!; 'n  ‒  om  'n  (swart) 
skriifbôrd op te setten. Fries: ezel.

'ezelachtig, adj.  & adv.  Ezelachtig.  Fries: 
ezeleftich.

'ezeldom, adj. & adv. Zeer dom.
'ezele, v.,  ezelde;  ezeld.  Ezelen, hard wer-

ken, als een ezel werken. ♢  Waling ezelt 
wat ôf op syn hoeky lând. Fries: ezelje.

'ezelsbruchy, s. 't, ‐s. Ezelsbruggetje. Fries: 
ezelsbrechje.

'ezelsoor, s. 't, ‐oren; ‐tsy. Ezelsoor. ♢ 'n ‒ 
in 'n boek. Fries: ezelsear.

'ezelsoor, s.  de, ‐oren;  ‐tsy.  Ezelsoor,  bep. 
kamerplant. ♢ Die ‒ mot in 't fînsterbank 
staan. Fries: ezelsear.

'ezelswerk, s.  't.  Ezelswerk.  Fries:  ezels-
wurk.

F
faag, adj. & adv. [fa:x] fager; ‐st. Vaag.
faak, adj. & adv. [fa:k];  'faken, [fa:kən]  fa-

ker; ‐st. Vaak, dikwijls. ♢ ‒ en feul, vaak, 
dikwijls;  't fake openmaken fan 'n doasy. 
Fries: faak.

faaks, adv. Wellicht, misschien. ♢  Se froe-
gen of ik ‒ met wou om der 's te kiken. 
Fries: faaks.

faal, adj. [fa:l] faler; ‐st. Vaal. Fries: feal.
faam, s.  de  [fa:m]  famen.  Vadem, afstand 

tussen de toppen der middelvingers bij zij-
waarts gestrekte armen. ♢ Destiids koch-
ten fisserloi tou wel bij 't ‒; die jurk is foe-
ten en famen te groat, veel te groot. Fries: 
fiem.

faam, s. de [fa:m]. Houten steel van schop 
enz.  ♢  De kromme ‒, enigszins kromme 
houten steel zonder handvat. Fries: fiem.

'faandel, s. 't [fa:ndəl] ‐s; ‐tsy. Vaandel. ♢ 't  
‒ fan 'e kaatsferening, fan 'n mezykkorps. 
Fries: findel.

'faandeldrager, s.  de,  ‐s.  Vaandeldrager. 
Fries: findeldrager.

faar, adj. [fa:r].  Vaar, gust. ♢  'n Fare koe. 
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Fries: fear.
'faardig, adj.  &  adv.  [fa:(r)dəx];  'feerdig, 

[fɪ.ədəx]  ‐er;  ‐st.  1 Flink,  welgemaakt, 
fors. ♢  'n ‒e haan. 2 Vaardig, behendig, 
bedreven. 3 Vlug, snel, gauw. ♢ ‒ na huus 
gaan. Fries: feardich.

faardigens → faardighyd.
'faardighyd, s.  de;  'faardigens, ‐heden. 

Vaardigheid. Fries: feardichheid.
'faargeul, s.  de;  'faargoil, ‐en.  Vaargeul. 

Fries: soal.
faargoil → faargeul.
faart, s. de [fa:t] ‐en; ‐sy. Vaart (kanaal; het 

varen; gang, snelheid). ♢ De groate ‒, de 
grote  vaart;  hij  rijt  met  'n  stik  ‒  op  'e 
brommer de Ouwe‐Dyk del. Fries: feart.

'faartúg, s.  't,  ‐tugen;  ‐túchy.  Vaartuig. 
Fries: fartúch.

'faarwater, s.  't.  Vaarwater.  Fries:  farwet-
ter.

faar'wel, interj. & adv. Vaarwel. Fries:  far-
wol.

faas, s.  de [fa:s]  fazen.  Faas,  schuingesle-
pen scherp van een beitel enz. Fries: faas.

faas, s.  de  [fa:s]  fazen;  fasy.  Vaas.  Fries: 
faas.

'fabel, s. de [fa:bəl] ‐s; ‐tsy. Fabel. Fries: fa-
bel.

fabele'gúcheltsys, s.  plur.  Geintjes,  frat-
sen, gekheid. ♢ Jimme motte gyn ‒ útha-
le, gez. (meest tegen kinderen) ter voorko-
ming van ongelukken. Fries: fabelgûchjes. 
Zie ook: babbelegúchys.

fabri'kant, s. de [fɑbrikɑnt] ‐en. Fabrikant. 
Fries: fabrikant.

fabri'sere, v.  [fɑbrisɪ.ərə]  fabriseerde;  fa-
briseerd. Fabriceren. Fries: fabrisearje.

'fader, s.  de  [fa:dər].  Vader,  maat,  vrind, 
vriend (familiare  of  ironische aanspreek-
vorm). ♢  Dat kost je sinten, ‒! Fries:  fa-
der. Zie ook: haite.

'faderland, s. 't, ‐en. Vaderland. ♢ Foor 't ‒ 
weg, voor het vaderland weg. Fries: fader-
lân.

'faderlâns, adj., ‐er. Vaderlands.
'fagina, s. de [fa:ɣinɑ] ‐'s. Vagina. Fries: fa-

gina.
'faike, s. de [fɑik̯ə]. Humoristische aandui-

ding voor mus.
'failber, adj.  &  adv.  [fɑil̯bər].  Feilbaar. 

Fries: feilber.
'failberens, s. de. Feilbaarheid. Fries:  feil-

berens.
'faile, v.  [fɑil̯ə]  failde;  faild.  Veilen.  Fries: 

feilje.
'failig, adj. & adv. [fɑil̯əx] ‐er; ‐st. Veilig. ♢ 

Dat mâge wij ‒ annimme, gerust, zonder 

bezwaar. Fries: feilich.
'failighyd, s.  de.  Veiligheid.  Fries:  feilich-

heid.
'failighydsapperaat, s.  't,  ‐raten.  Veilig-

heidsscheerapparaat.
'failighydsmessy, s.  't,  ‐s.  Veiligheids-

scheermesje.
'failighydsspeld, s. de, ‐en; ‐sy. Veiligheids-

speld. Fries: feilichheidsspjelde.
'failing, s. de, ‐s. Veiling. Fries: feiling.
faindele → fandele.
'fainster*, s. 't [fɑi ̯n stər];  'fînster, [fɪ.ⁿstər] 

‐s; ‐tsy. Venster. ♢ 't Staat gyn boer in 't ‒, 
het  staat  niemand  in  de  weg;  ‒s  an  'e 
lucht, blauwe  openingen  in  het  wolken-
dek. Fries: finster.

'fainsterbank*, s.  't;  'fînsterbank, ‐en. 
Vensterbank. Fries: finsterbank.

faint, s. de [fain̯t] ‐en; ‐sy. 1 Knecht. 2 Vrij-
er, verloofde. ♢ ‒ en maid weze, verkering 
met elkaar hebben. Fries: feint.

'faintejaren, s. plur. Jongelingsjaren. Fries: 
feintejierren.

'faintetiid, s.  de.  Jongelingsjaren.  Fries: 
feintetiid.

'faintsylok, s. de  -[lɔk]. Reukwater (humo-
ristisch). Fries: feintsjelok.

'fainze, v. [fɑi ̯n zə]. Veinzen, huichelen. ♢ Ik 
fains him niet, ik praat hem niet naar de 
mond, ik spaar hem niet, ik zeg hem zono-
dig waar het op staat. Fries: feinzje.

fait, s.  't  [fɑit̯];  feit, [fεit̯]  ‐en;  ‐sy.  Feit. 
Fries: feit.

'faitlik, adj. & adv.; faitliken, adv. Feitelijk. 
Fries: feitlik.

faitliken → faitlik.
'faiton, s. de [fɑit̯on] ‐s. Faëton, licht rijtuig. 

Fries: faitonne.
fak, s. 't [fɑk] ‐ken; ‐ky. 1 Vak. 2 Bergplaats 

voor  graan,  vlas  en  hooi  in  een  schuur. 
Fries: fak.

fa'kant, adj. [fɑkɑnt]. Vacant. Fries: fakant.
faka'ture, s.  de  [fɑkətü.ərə]  ‐s.  Vacature. 

Fries: fakatuere.
'fakbond, s.  de,  ‐en.  Vakbond.  Fries:  fak-

bûn.
faken → faak.
'fakentiden, adv.;  'fakentiids.  Vaak,  dik-

wijls. Fries: fakentiden.
fakentiids → fakentiden.
'fakier, s. de [fa:kiər] ‐s. Fakir. Fries: fakir.
'fakkel, s.  de  [fɑkəl]  ‐s;  ‐tsy.  Fakkel.  ♢ 

Brande as 'n ‒. Fries: fakkel.
fak'kundig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Vakkundig. 

Fries: fakkundich.
'fakloege, v., fakloegde; fakloegd. Graan of 

vlas in het fak optassen.
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'fakloeger, s. de, ‐s. Arbeider die het hooi, 
de graanschoven of het vlas in het fak op-
tast.

'fakman, s. de, ‐loi -[lɔ(.)i]̯. Vakman. Fries: 
fakman.

'fakmanskap, s.  't.  Vakmanschap.  Fries: 
fakmanskip.

fak'sin, s. 't [fɑksɛ:ⁿ] ‐s. Vaccin. Fries:  fak-
sin.

'fakterm, s. de, ‐s. Vakterm. Fries: fakterm.
'faktor, s.  de  [fɑktɔr]  fak'toren.  Factor. 

Fries: faktor.
fak'tuur, s.  de  [fɑktü.ər]  ‐s,  ‐turen;  ‐tsy. 

Factuur. Fries: faktuer.
fakulta'tyf, adj. & adv. [fɑköltatif]. Faculta-

tief. Fries: fakultatyf.
fakul'teit, s.  de  [fɑköltεit̯]  ‐en.  Faculteit. 

Fries: fakulteit.
'fakuüm, s. 't [fa:küəm] ‐s. Vacuüm. Fries: 

fakuüm.
fâl, s.  't  [fɑ.l]  ‐en;  ‐tsy.  Val  (valluik;  touw 

waarmee  zeil  gehesen  en  gestreken 
wordt). Fries: fal.

fâl, s. de [fɑ.l] ‐en. Val, het vallen. Fries: fal.
fâl, s.  de [fɑ.l]  ‐en;  ‐tsy.  Val,  werktuig om 

dieren te vangen, valknip. Fries: falle.
'fâle, v. [fa:lə]  fiel [fiəl];  fâlen. Vallen. ♢ Je 

seer ‒, zich door vallen bezeren; de melk 
‒ late, de melk laten schieten (van koe); 
fan  jesels  ‒, flauwvallen;  d'r  bij  weg  ‒, 
sterven;  de jas fâlt goed; d'r in ‒, in de 
smaak vallen, ook: lekker smaken; de wyn 
fâlt, gaat liggen; ergens op, over ‒, ergens 
over vallen, ergens aanmerkingen op ma-
ken, zich ergens aan ergeren;  ergens op 
‒, ergens op vallen, ergens zin in krijgen, 
ergens  indachtig  op  worden;  ergens  bij 
weg ‒, veel minder, geringer zijn dan iets 
anders. Fries: falle.

faledrum → fledrum.
fale'riaan, s.  de  [fɑlɪ.əria:n].  Valeriaan. 

Fries: faleriaan.
'faly, s. de [fa:li]. Falie, soort mantel. ♢ Hij 

mot  op  syn  ‒  hè, op  zijn  falie  krijgen. 
Fries: faalje.

fallise'mint, s.  't  [fɑlisəmɪnt]  ‐en.  Faillise-
ment. Fries: fallisemint.

fal'lyt, adj. [fəlit]. Failliet. Fries: fallyt.
'falraam, s.  't,  ‐ramen;  ‐tsy,  ‐py.  Tuimel-

raam. Fries: falramt.
fals, adj. & adv. [fɑls] ‐er; ‐t. Vals. ♢ 'n ‒e 

jonge, niet eerlijk, niet oprecht; hij speult 
‒; 'n ‒e hônd, onbetrouwbaar; hij sâg soa 
‒,  doe't‐y  soa'n  soad  knikkerts  ferloren 
had, boos,  kwaad,  nijdig;  hij  waar  ‒  op 
mij, boos; Jan waar súvver wat ‒ op Kees,  
doe't  die  alles  won, een  beetje  jaloers. 

Fries: falsk.
'falsens, s. de. Valsheid. Fries: falskens.
falsifi'kasy, s. de [fɑlsifika:si] ‐s.  Falsifica-

tie. Fries: falsifikaasje.
fa'luta, s. de [fɑlütɑ] ‐'s. Valuta. Fries: falu-

ta.
'fame, v. [fa:mə]  faamde;  faamd. Vademen, 

met vademen afmeten. Fries: fiemje.
famili'aar, adj. & adv. [fɑmilia:r] ‐der. Fami-

liaar, familiair. Fries: familiaar.
famili'êr, adj. & adv. [fɑmiliε:r] ‐der. Famili-

air. Fries: familiêr.
fan, s.  de  [fɑn]  ‐nen.  Van,  familienaam. 

Fries: fan.
fan, prep. & adv. [fɑn]. Van. ♢ ‒  St.‐Jabik 

na de Westhoek is maar 'n eandsy; ‒  ôns 
huus ôf na myn werk is maar 'n eandsy 
fytsen; ‒  soks, ‒ dat, in dat opzicht, wat 
dat betreft; ‒ dij laat ik mij dat niet sêge, 
door;  soa d'r an, soa d'r ‒, zo gewonnen, 
zo geronnen. Fries: fan.

fana'tyk, adj. & adv. [fɑnɑtik] ‐tiker; ‐st. Fa-
natiek. Fries: fanatyk.

fana'tikeling, s.  de,  ‐en.  Fanatiekeling. 
Fries: fanatikeling.

fan'aven, adv.; fan'avend. Vanavond.
fanavend → fanaven.
fan'daag, adv. [fɑnda:x]. Vandaag. ♢ ‒ (an) 

de  dâ(g), vandaag  (aan)  de  dag,  tegen-
woordig;  ‒  'n  week, vandaag  vóór,  over 
een week.

'fandele, v.  [fɑⁱndələ]  fandelde;  fandeld; 
'faindele, [fɑin̯dələ]  faindelde;  faindeld; 
'fannele, [fɑnələ] fannelde; fanneld. Inza-
melen, ophalen, rapen (eieren uit nesten, 
vis uit fuiken). ♢ Alle dagen motte de aai-
es  (út  de  hinnenêsten)  fandeld  worre. 
Fries: fandelje.

'fandelhaky, s. 't, ‐s. Stok met haken, die in 
gebruik  was  bij  het  fandelen van  harin-
gen. ♢ De foorman trok met 't ‒ 't fandel-
tou bij de fandelpaal op.

'fandelpaal, s.  de,  ‐palen;  ‐tsy.  Fuikstok 
waaraan een fuik aan de zijde van de eers 
door middel van het  fandeltou bevestigd 
zit. Fries: fandelstôk.

'fandeltou, s. 't, ‐wen. Touw waarmee een 
fuik aan de zijde van de eers aan de fan-
delpaal bevestigd zit. Fries: fandeltou.

fan'deur, adv.  Vandoor.  ♢  D'r  ‒  gaan, er 
vandoor gaan.

fan‐’e‐'hânds, adj. Vandehands, rechterzij-
de bij een tweespan. ♢ 't ‒e peerd. Fries: 
fanderhâns.

fang, s. de [fɑŋ] ‐en. 1 Vang, klem van een 
windmolen.  2 Wervel waarvan het draai-
punt niet in het midden zit. ♢ De ‒ fan 'n 
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skuurdeur, fan 'n moln. Fries: fang.
'fangbalk, s. de, ‐en; ‐y. Vangbalk (van mo-

len). Fries: fangbalke.
'fange, v.  [fɑŋə]  fong;  fongen.  Vangen. 

Fries: fange.
'fanghok, s. 't, ‐ken; ‐ky. Vierkant gedeelte 

van netten als onderdeel van een ansjofis-
koem, waar de vissen in gedreven en ge-
vangen worden. Fries: fanghok.

'fangnet, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Vangnet.  Fries: 
fangnet.

'fangstok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Vangstok  (van 
molen). Fries: fangstôk.

'fangtou, s. 't, ‐wen. Vangtouw (van molen). 
Fries: fangtou.

fa'nily, s. de [fɑnili]. Vanille. Fries: fanylje.
fa'nilyfla, s. de. Vanillevla. Fries: fanyljefla.
fan'nacht, adv. Vannacht. Fries: fannacht.
fannele → fandele.
fan'ôf, prep. Vanaf. Fries: fanôf.
fan'offen, adv. Vanmorgen.
fan'sels, adv.  Vanzelf.  ♢  Hij  snapte  d'r  ‒ 

niks fan!, natuurlijk. Fries: fansels.
fan'sijen, adv.  Zijwaarts.  ♢  ‒  sien. Fries: 

fansiden.
fanta'sere, v., fantaseerde; fantaseerd. Fan-

taseren. Fries: fantasearje.
fanta'sy, s. de [fɑntəsi] ‐en. Fantasie. Fries: 

fantasy.
fan'tastys, adj.  & adv.  [fɑntɑstis].  Fantas-

tisch. Fries: fantastysk.
fan'út, prep. Vanuit.
fan'wege, prep. Vanwege. Fries: fanwege.
'fare, v.  [fa:rə]  foer;  foeren.  Varen.  Fries: 

farre.
'faren, s. de [fa:rən] ‐s. Varen. Fries: faren.
fari'ant, s. de [fɑriɑnt] ‐en. Variant. Fries: 

fariant.
fari'asy, s.  de  [fɑria:si]  ‐s.  Variatie.  Fries: 

fariaasje.
fari'ëre, v.,  farieerde;  farieerd.  Variëren. 

Fries: fariearje.
farië'tee, s. 't [fɑriəte:].  Variété. Fries:  fa-

riëtee.
farma'sy, s.  de  [fɑrmɑsi].  Farmacy.  Fries: 

farmasy.
'farndel, s.  't  [fɑⁱndəl];  'forndel, [fɔəndəl] 

‐s; ‐tsy. 1 Vierde deel van iets. ♢ 'n ‒ lând 
is ¼ morgen of ¼ pondemaat; 'n ‒ twee-
bakken, krakelingen, 26 (= 25+1);  fijf  ‒ 
foor 'n eln of 'n kwartsy foor 'n glimlach, 
gez. van een stuurs persoon die men beter 
maar wat kan toegeven.  2 Kwartier (van 
de uier van een koe). ♢ 'n ‒ fan 't uur fan 
'n koe. Fries: fearn.

'farndele, v.,  farndelde;  farndeld;  'fornde-
le, forndelde;  forndeld.  Vierendelen,  een 

ongeboren  kalf  in  de  uterus  stuksnijden 
en verwijderen. Fries: fearnje.

'farndelseeuw, s.  de;  'forndelseeuw, ‐en. 
Kwarteeuw. Fries: fearnsieu.

'farndelsjaar, s.  't;  'forndelsjaar, ‐jaren. 
Kwartaal. Fries: fearnsjier.

fa'sade, s.  de  [fɑsa:də]  ‐s.  Façade.  Fries: 
fasade.

fa'set, s. 't [fɑsεt] ‐ten. Facet. Fries: faset.
fas'sisme, s.  't  [fɑsɪsmə].  Fascisme. Fries: 

fassisme.
fas'sist, s. de, ‐en. Fascist. Fries: fassist.
fast, adj. & adv. [fɑst];  fâst, adj. [fɑ.st] ‐er; 

‐st. Vast. ♢ Soa ‒ as 'n huus; 't wort ‒ wat, 
('n miskraam of 'n poppy), stellig,  zeker; 
foor ‒ (en gesworen), voorgoed, voor al-
tijd; ‒ an 'e sinten sitte, gierig zijn; de pri-
zen binne teugenworig och soa ‒, stabiel; 
‒  weer, bestendig weer;  op ‒e dagen, op 
gezette dagen. Fries: fêst.

fast, interj.  [fɑst];  fâst, [fɑ.st].  Uitroep bij 
het  fortminnen om  de  wagenloeger te 
waarschuwen,  dat  er  naar  een  volgende 
stúk of  hooiopper  enz.  wordt  gereden. 
Fries: fêst.

fâst → fast.
'fastberaden, adj. & adv., ‐er. Vastberaden. 

Fries: fêstberet.
'fastberadenhyd, s.  de.  Vastberadenheid. 

Fries: fêstberettens.
'fastbine, v.,  bon fast;  fastbonnen. Vastbin-

den. Fries: fêstbine.
'fastdoen, v.,  deen,  daan  fast;  fastdeen, 

‐daan.  Vastmaken.  ♢  De broek  ‒. Fries: 
fêstdwaan.

'fastelând, s. 't. Vasteland. Fries: fêstelân.
'fastens, s. de. Vastheid. Fries: fêstens.
'fastgaspe*, v., gaspte fast; fastgaspt; 'fast-

gespe, gespte fast; fastgespt. Vastgespen. 
Fries: fêstgaspje.

fastgespe → fastgaspe.
'fasthouwe, v.,  houde  fast;  fasthouwen. 

Vasthouden. Fries: fêsthâlde.
'fastighyd, s. de, ‐heden. 1 Vastigheid. 2 (In 

het  meervoud)  vastigheden,  onroerende 
goederen. Fries: fêstichheid.

'fastknope, v.,  knoopte  fast;  fastknoopt. 
Vastknopen. Fries: fêstknoopje.

'fastlêge, v.,  laai fast;  fastlaid. Vastleggen. 
Fries: fêstlizze.

'fastlope, v., liep fast; fastlopen. Vastlopen.
'fastmake, v., maakte fast; fastmaakt. Vast-

maken. Fries: fêstmeitsje.
'fastpakke, v., pakte fast; fastpakt. Vastpak-

ken.
'fastrake, v., riek fast; fastraakt. Vastraken. 

Fries: fêstreitsje.
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'fastroeste, v.,  roestte fast;  fastroest. Vast-
roesten. Fries: fêstroastkje.

'fastsette, v., sette fast; fastset. Vastzetten. 
♢ Geld op 'e bank ‒, voor langere tijd be-
leggen;  een bij  't dammen ‒. Fries:  fêst-
sette.

'fastsitte, v.,  sat fast;  fastsitten. Vastzitten. 
♢ Hest ok € 100,‐ foor mij te brúkken? Ik  
sit optheden wat fast, ik ben in verlegen-
heid;  hij sit fast, hij kan niet verder met 
dammen of schaken, ook: hij zit in de ge-
vangenis;  't  sit  fast  met  dut  pertuur, dit 
partuur  kaatst  niet  (meer)  goed.  Fries: 
fêstsitte.

'fastspikere, v.,  spikerde fast;  fastspikerd. 
Vastspijkeren. Fries: fêstspikerje.

'faststaan, v.,  ston fast;  faststaan(d). Vast-
staan. Fries: fêststean.

'faststelle, v.,  stelde  fast;  faststeld.  Vast-
stellen. Fries: fêststelle.

fat, s. 't [fɑt] ‐ten; ‐sy. Vat, ton. Fries: fet.
fat, s. de [fɑt]. Vat, greep. ♢  Ergens ‒ op 

krije, ergens invloed op krijgen. Fries: fet.
'fatber, adj., ‐der; ‐st. Vatbaar. ♢ ‒ foor, vat-

baar voor; niet foor reden ‒. Fries: fetber.
'fatsykroie, v., fatsykroide; fatsykroid. Vaat-

je  kruien  (volksvermaak).  Fries:  fetsje-
kroadzje.

'fatte, v. [fɑtə]  fatte;  fat. Vatten. ♢  Kouwe 
‒, kou vatten. Fries: fetsje.

'fatwa, s. de [fɑtwa:] ‐'s. Fatwa. Fries:  fat-
wa.

'fauna, s. de [fɔ.u̯nɑ]. Fauna. Fries: fauna.
'faze, s. de [fa:zə] ‐s, ‐n. Fase. Fries: faze.
fa'zere, v. [fɑzɪ.ərə] fazeerde; fazeerd. Fase-

ren. Fries: fazearje.
febre'wary, s. de [fe:brəwa:ri]. Februari. ♢ 

De ‒'s, in februari van een bepaald jaar. 
Fries: febrewaarje.

febre'warymaand, s.  de,  ‐en.  Februari. 
Fries: febrewaarjemoanne.

fe'bryk, s.  't [fəbrik]  febriken;  febriky.  Fa-
briek. Fries: fabryk.

fe'bryksbutter, s.  de.  Fabrieksboter,  inz. 
natuurboter. Fries: fabryksboter.

fe'brykswerk, s. 't. Fabriekswerk. Fries: fa-
brykswurk.

'fechte, v. [fεxtə] focht [foxt]; fochten. Vech-
ten. Fries: fjochtsje.

'fechter, s. de, ‐s. Vechter. Fries: fjochter.
fechte'rij, s. de, ‐en. Vechterij. Fries: fjoch-

terij.
'fechtersbaas, s. de, ‐bazen. Vechtersbaas. 

Fries: fjochtersbaas.
'Fêde, eigennaam [fε:də]. Fedde. ♢ 'n Blau-

we ‒, gez. van de wind die huilt.
fede'raal, adj.  [fe:dəra:l].  Federaal.  Fries: 

federaal.
federa'lisme, s. 't [fe:dərɑlɪsmə]. Federalis-

me. Fries: federalisme.
federa'list, s. de. Federalist. Fries:  federa-

list.
'feearts, s.  de  -[ɑrts]  ‐en.  Veearts.  Fries: 

feearts.
'feeauto, s. de, ‐'s. Veeauto. Fries: feeauto.
'feedriver, s.  de,  ‐s.  Veedrijver.  Fries:  fee-

driuwer.
'feefoer, s. 't. Veevoer. Fries: feefoer.
feefokke'rij, s. de, ‐en. Fokkerij, het fokken 

van vee. Fries: feefokkerij.
feeg, s. de [fe:x]  fegen;  feechy.  1 Veeg. ♢ 

Hij waar in 'n ‒ werom, in een ommezien. 
2 Klets, klap, slag, oorveeg. ♢  Ik hè him 
'n ‒ geven. Fries: feech.

'feehouwer, s. de, ‐s. Veehouder. Fries: fee-
hâlder.

feehouwe'rij, s. de, ‐en. Veehouderij. Fries: 
feehâlderij.

'feekoopman, s.  de,  ‐loi.  Veekoopman. 
Fries: feekeapman.

'feemet, s.  de,  ‐ten.  Veemarkt.  Fries:  fee-
merk.

feen, s. 't [fe:n]. Veen. Fries: fean.
feer, s.  de  [fɪ.ər]  feren;  ‐tsy.  Veer.  ♢  Soa 

licht as 'n ‒; 't  skeelde maar 'n ‒, bijna 
niets;  een 'n ‒ in 'e broek steke, iemand 
een pluimpje geven;  niet út syn aigen fe-
ren flige kinne, zich zelf niet kunnen be-
druipen;  de kop út de feren steke, op de 
voorgrond  treden,  de  boventoon  voeren 
(uit trots);  planken met ‒ en groef, mes-
sing  en  groef;  de  ‒  fan  'n  griep. Fries: 
fear.

feer, adj. & adv. [fɪ.ər] ‐der; ‐st. Ver. ♢ Fere 
lannen; d'r ‒ bij deur weze, het geoorloof-
de verre te buiten gaan. Fries: fier.

'feerder, adj. & adv. Verder. ♢ ‒ fiel 't nagal 
met, vervolgens. Fries: fierder.

'feerderop, adv. Verderop, een eindje ver-
der. ♢ 'n Eandsy ‒. Fries: fierderop.

'feerders, adv. Verders, verder. Fries:  fier-
ders.

feerdig → faardig.
'feergesicht, s.  't,  ‐en.  Vergezicht.  Fries: 

fiergesicht.
'feerhamer, s. de, ‐s. Veerhamer (mechani-

sche hamer waarbij een veer is ingescha-
keld). ♢  De smid brúkt 'n ‒. Fries:  fear-
hammer.

feer'krachtig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Veerkrachtig. 
Fries: fearkrêftich.

'feerman, s.  de,  ‐loi.  1 Veerman.  2 Beurt-
schip. ♢  De Hollumer ‒, van Amsterdam 
of Harlingen op Hollum (Ameland). Fries: 
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fearman.
'feerôf, adv. Veraf. Fries: fierôf.
'feerpisse, v.,  feerpisten;  feerpist.  Om het 

verst wateren (jongensspel). Fries: fierpis-
je.

'feerpont, s. de, ‐en. Veerpont. Fries: pont.
'feerspringe, v.,  feersprong;  feerspronge. 

Verspringen, om het verst springen. Fries: 
fierspringe.

'feerstaal, s.  't.  Staal  met  sterke  veer-
kracht. Fries: fearstiel.

'feerste, adv.  [fɪ.əstə];  'feerstente, 
[fɪ.əstəntə]. Veel te. ♢ ‒ goed, mâl. Fries: 
fierste.

feerstente → feerste.
'feerte, s.  de  [fɪ.ətə]  ‐n.  Verte.  ♢  In  'e 

feerste ‒ niet, in de verste verte niet, ab-
soluut niet. Fries: fierte.

'feertig, num. [fɪ.ətəx].  Veertig.  Fries:  fjir-
tich.

'feertigste, num.  &  s.  't,  ‐n.  Veertigste. 
Fries: fjirtichste.

'feertyn, num.  [fɪ.ətin].  Veertien.  Fries: 
fjirtsjin.

'feertynde, num.  &  s.  't,  ‐n.  Veertiende. 
Fries: fjirtsjinde.

'feerweg, adv.  Verreweg,  veruit.  ♢  ‒  de 
meesten. Fries: fierwei.

'feestaven, s. de, ‐s, ‐en;  'feestavend, ‐en. 
Feestavond. Fries: feestjûn.

feestavend → feestaven.
'feestdâg, s.  de,  ‐dagen.  Feestdag.  Fries: 

feestdei.
'feestfiere, v.,  fierde  feest;  feestfierd. 

Feestvieren. Fries: feestfiere.
'feestganger, s. de, ‐s. Feestganger. Fries: 

feestgonger.
'feestlik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Feestelijk. 

Fries: feestlik.
'feestlikhyd, s.  de,  ‐heden.  Feestelijkheid. 

Fries: feestlikheid.
'feestmaal, s.  't,  ‐malen;  ‐tsy.  Feestmaal. 

Fries: feestmiel.
'feestneus, s.  de,  ‐neuzen;  ‐y.  Feestneus. 

Fries: feestnoas.
'feestweek, s.  de,  ‐weken.  Feestweek. 

Fries: feestwike.
feet*, adj.  &  adv.  [fe:t].  In:  ‒  en  deftig, 

waarschijnlijk alleen van vrouwen gezegd 
(betekenis is onbekend).

'feeteelt, s. de. Veeteelt.
'feewagen, s. de, ‐s. Veewagen. Fries:  fee-

wein.
'fege, v. [fe:ɣə]  foog [fo:x];  fogen [fo:ɣən]. 

Vegen. Fries: feie.
'feger, s. de [fe:ɣər] ‐s; ‐tsy. Veger. ♢ Korte 

‒, veger met korte steel;  lange ‒, veger 

met lange steel. Fries: feger.
fege'tariër, s.  de,  ‐s.  Vegetariër. Fries:  fe-

getariër.
fege'tarys, adj.  [fe:ɣəta:ris].  Vegetarisch. 

Fries: fegetarysk.
fegeta'risme, s. 't [fe:ɣətɑrɪsmə]. 
fe'hikel, s.  't  [fəhikəl]  ‐s;  ‐tsy.  Vehikel. 

Fries: fehikel.
feit → fait.
fe'kaliën, s.  plur.  [fe:ka:liən].  Faecaliën. 

Fries: fekaliën.
fe'kânsy, s. de [fəkɑ.ⁿsi] ‐s. Vakantie. ♢ De 

groate ‒, de zomervakantie. Fries:  fakân-
sje.

fe'kânsydâg, s.  de,  ‐dagen.  Vakantiedag. 
Fries: fakânsjedei.

fe'kânsyganger, s.  de,  ‐s.  Vakantieganger. 
Fries: fakânsjegonger.

fe'kânsyloi, s. plur. Vakantiegangers. Fries: 
fakânsjelju.

fe'kânsyoord, s.  't,  ‐en.  Vakantieoord. 
Fries: fakânsje‐oarde.

fe'kânsytiid, s.  de.  Vakantietijd.  Fries:  fa-
kânsjetiid.

fe'kânsywerk, s.  't.  Vakantiewerk.  Fries: 
fakânsjewurk.

fel, s. 't [fεl] ‐len; ‐tsy. Vel, huid van mense-
lijk of dierlijk lichaam. ♢ Een 't ‒ over de 
oren hale, iemand afzetten;  't binne alle-
gaar ‒len en bellen, gez. van iemand die 
bijzonder  haveloos  is  gekleed;  út  je  ‒ 
springe (fan lilkens), barsten van woede; 
't is ‒ over been, bonken, het is vel over 
been; dat het gyn ‒ om 't gat, gez. van on-
betekenend gepraat;  't mâl(e) ‒ an krije,  
hewwe, kwaad,  slecht  gehumeurd  wor-
den,  zijn,  ook:  onredelijk  zijn,  ook:  druk 
zijn, druk praten (van kinderen);  dubbeld 
‒ foor de kop hewwe, dikhuidig zijn, on-
verschillig zijn voor wat krenkt;  dikker ‒ 
foor de kop hè as 'n bolle foor de knieën, 
brutaal  of  ongezeglijk  zijn,  ook:  geen 
mens ontzien; met 't ‒ over 'e ogen lê, sla-
pen; met 'e ‒len sitte, achterblijven, opge-
scheept zitten met de rommel, met de na-
righeid enz., terwijl anderen met de voor-
delen, het plezier enz. zijn gaan strijken. 
Fries: fel.

feld, s. 't [fεlt] ‐en; ‐sy. Veld. ♢  't ‒ in, út, 
het veld, de landerijen in (om veldarbeid 
te verrichten, eieren te rapen, te slootje-
springen enz.); 't ‒ in, er op uit; ik mot 't ‒ 
maar 's in om te sien, at d'r ok 'n mantsy  
is die't nag 's 'n paar sak wait foor mij het; 
in 't ‒, in het veld, in de plaats, de akker 
op, ook:er op uit. Fries: fjild.

'feldfles, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Veldfles.  Fries: 



112 ferbij

fjildflesse.
'feldheer, s.  de,  ‐heren.  Veldheer.  Fries: 

fjildhear.
feldslâg → feldslag.
'feldslag, s. de, ‐en; feldslâg, ‐slagen. Veld-

slag. Fries: fjildslach.
'feldtocht, s. de, ‐en. Veldtocht. Fries: fjild-

tocht.
'feldwachter, s. de, ‐s. Veldwachter. Fries: 

fjildwachter.
'felling, s.  de [fεlɪŋ]  ‐s;  ‐inky.  Velg.  Fries: 

felling.
felosi'pêde, s.  de  [fe:lo:sopε:də]  ‐s.  Velo-

cipède. Fries: felosipêde.
'felsizer, s. 't, ‐s. Felsijzer. Fries: felsizer.
'felsmesine, s.  de,  ‐s.  Felsmachine.  Fries: 

felsmasine.
'feltsy, s. 't, ‐s. Eén der beweeglijke delen 

van een zigzageg. Zie ook: sigsagêg.
fe'mily, s. de [fəmili] ‐s. Familie. Fries:  fa-

mylje.
fe'milybând, s. de, ‐en. Familieband. Fries: 

famyljebân.
fe'milylid, s. 't, ‐leden. Familielid. Fries: fa-

myljelid.
fe'milynaam, s.  de,  ‐namen.  Familienaam. 

Fries: famyljenamme.
fe'milyskaal, s. de, ‐skalen. Familieschaal, 

veerunster,  weegschaal  voor  gebruik 
thuis. ♢ 'n Timmerman brúkte 'n ‒ foor 't  
wegen fan spikers.

fe'milystik, s.  't,  ‐ken.  Familiestuk.  Fries: 
famyljestik.

'feniks, s. de [fe:nɪks] ‐en. Feniks. Fries: fe-
niks.

fe'nyn, s. 't [fənin]. Venijn. Fries: fenyn.
fe'ninig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Venijnig. Fries: 

feninich.
feno'meen, s. 't [fe:no:me:n] ‐menen. Feno-

meen. Fries: fenomeen.
fenome'naal, adj. Fenomenaal. Fries: feno-

menaal.
fen'tyl, s. 't [fεntil] [fətil] ‐tilen; ‐tsy. Ventiel. 

Fries: fentyl.
fenti'lere, v.,  fentileerde;  fentileerd. Venti-

leren. Fries: fentilearje.
fer'achte, v.,  ferachtte;  feracht. Verachten. 

Fries: ferachtsje.
fer'achtlik, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Verachte-

lijk. Fries: ferachtlik.
fer'aise, v., feraiste; feraist. Vereisen. Fries: 

fereaskje.
fer'aiste, s. 't & de, ‐n. Vereiste. Fries: fer-

easke.
feralte'reerd, adj. & adv. [fərɑltərɪ.ət]. Ont-

steld,  onthutst,  ontdaan.  Fries:  feralte-
rearre.

ferândere → ferandere.
fer'andere, v.  [fərɑndərə]  feranderde;  fer-

anderd;  fer'ândere, [fərɑ.ndərə]  ferân-
derde;  ferânderd.  Veranderen. Fries:  fer-
oarje.

ferândering → ferandering.
fer'andering, s. de;  fer'ândering, ‐s. Ver-

andering. Fries: feroaring.
fer'antwoorde, v.  Verantwoorden.  Fries: 

ferantwurdzje.
fer'antwoording, s.  de.  Verantwoording. 

Fries: ferantwurding.
ferant'woordlik, adj. & adv.,  ‐er;  ‐st.  Ver-

antwoordelijk. Fries: ferantwurdlik.
fer'antwoordlikens, s.  de;  fer'antwoord-

likhyd, ‐heden.  Verantwoordelijkheid. 
Fries: ferantwurdlikens.

ferantwoordlikhyd → ferantwoordlikens.
fer'aze  (je), v.,  feraasde;  feraasd.  Zich 

overeten. ♢  Je wel an boantsys ‒ kinne. 
Fries: feriezje.

fer'baasd, adj., ‐er. Verbaasd. ♢ Wel ‒!, uit-
roep van verwondering. Fries: ferbaasd.

fer'bâle, v., ferbâlde; ferbâld. 1 Verbannen. 
2 Verstoren, verdrijven. ♢ Ainen ‒. Fries: 
ferbalje.

ferbând → ferband.
fer'band, s. 't [fəbɑnt];  fer'bând, [fəbɑ.nt] 

‐en. Verband. Fries: ferbân.
fer'bastere, v. [fəbɑstərə]  ferbasterde;  fer-

basterd. Verbasteren. Fries: ferbasterje.
fer'bastering, s. de, ‐s. Verbastering. Fries: 

ferbastering.
fer'baze, v.,  ferbaasde;  ferbaasd. Verbazen. 

Fries: ferbaze.
fer'bazend, adj. & adv., ‐er; ‐st. Verbazend. 

Fries: ferbazend.
fer'bazing, s.  de.  Verbazing.  Fries:  ferba-

zing.
fer'beelding, s. de; fer'beling, ‐s. Verbeel-

ding. Fries: ferbeelding.
fer'bele, v.  [fəbe:lə]  ferbeelde;  ferbeeld. 

Verbeelden. Fries: ferbyldzje.
ferbeling → ferbeelding.
fer'beten, adj., ‐er; ‐st. Verbeten. Fries: fer-

biten.
fer'betere, v. [fəbe:tərə]  ferbeterde;  ferbe-

terd. Verbeteren. Fries: ferbetterje.
fer'betering, s.  de,  ‐s.  Verbetering. Fries: 

ferbettering.
fer'beuzele, v.,  ferbeuzelde;  ferbeuzeld. 

Verbeuzelen. ♢ De tiid ‒. Fries: fergrieme.
fer'biede, v.,  ferboad;  ferboden. Verbieden. 

Fries: ferbiede.
fer'bij, adv. & prep. [fəbεi]̯. Voorbij. ♢  De 

foorînse sloeg de kaats feer ‒, de foorînse 
sloeg  de  bal  veel  verder  dan  de  kaats. 
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Fries: foarby.
fer'bijfare, v., foer ferbij; ferbijfoeren. Voor-

bijvaren. Fries: foarbyfarre.
fer'bijgaan, v.,  ging  ferbij;  ferbijgaan(d). 

Voorbijgaan. Fries: foarbygean.
fer'bijparte, v.,  partte  ferbij;  ferbijpart. 

Overslaan bij een verdeling. Fries: foarby-
partsje.

fer'bijrije, v., reed ferbij; ferbijreden. Voor-
bijrijden. Fries: foarbyride.

fer'bine, v.,  ferbon;  ferbonnen.  Verbinden. 
Fries: ferbine.

fer'bining, s. de, ‐s. Verbinding. Fries:  fer-
bining.

fer'bitterd, adj. & adv., ‐er; ‐st. Verbitterd. 
Fries: ferbittere.

fer'bittere, v.,  ferbitterde;  ferbitterd.  Ver-
bitteren. Fries: ferbitterje.

fer'bittering, s. de. Verbittering. Fries: fer-
bittering.

fer'blaike, v.,  ferblaikte;  ferblaikt.  Verble-
ken. Fries: ferblikje.

fer'bliif, s.  't,  ‐bliven.  Verblijf.  Fries:  fer-
bliuw.

fer'blinde, v.,  ferblindde;  ferblind. Verblin-
den. Fries: ferblynje.

fer'blomme, v.,  ferblomde;  ferblomd.  Ver-
bloemen. Fries: ferblomje.

fer'bod, s.  't  [fə(r)bɔt]  ‐boaden -[bo.ədən]. 
Verbod. Fries: ferbod.

fer'bolgen, adj.  [fə(r)bɔlɣən]  ‐er;  ‐st.  Ge-
zwollen. ♢  Na 't kiestrekken is 't gesicht 
faak ‒. Fries: ferbolgen.

fer'bond, s. 't [fərbont] ‐en. Verbond. Fries: 
ferbûn.

fer'bouwe, v.,  ferboude;  ferboud.  Verbou-
wen. Fries: ferbouwe.

ferbouwe'reerd, adj. & adv., ‐er. Verbouwe-
reerd. Fries: ferbouwerearre.

fer'bouwing, s.  de,  ‐s.  Verbouwing.  Fries: 
ferbouwing.

fer'brande, v.,  ferbrandde;  ferbrand;  fer-
'branne, ferbrande;  ferbrand.  Verbran-
den. Fries: ferbaarne.

ferbranne → ferbrande.
fer'brede, v.,  ferbreedde;  ferbreed. Verbre-

den. Fries: ferbreedzje.
fer'breding, s.  de,  ‐s.  Verbreding.  Fries: 

ferbreding.
fer'breke, v.,  ferbrak;  ferbroken.  Verbre-

ken. Fries: ferbrekke.
fer'broddele, v.  [fəbrodələ]  ferbroddelde; 

ferbroddeld. Verprutsen. ♢ De Harlingers 
hewwe  'n  goed  pertuur,  maar  op  'e  
Bond(spartij)  ferbroddelden  se  alles. 
Fries: ferbroddelje.

fer'broeie, v.,  ferbroeide;  ferbroeid.  Ver-

broeien.  ♢  Hè je  te  feul  kleren an,  dan 
ferbroeie je, dan verbroeit men zich(zelf); 
met die wollene sokken an, ferbroeist dyn 
benen. Fries: ferbroeie.

fer'broie*, v.  [fəbrɔiə̯]  ferbroide;  ferbroid. 
Verkwisten.  ♢  Hij  het  'n  bult  geld  fer-
broid. Fries: ferbruie.

fer'brúk, s. 't. Verbruik. Fries: ferbrûk.
fer'brúkke, v., ferbrúkte; ferbrúkt. Verbrui-

ken. Fries: ferbrûke.
fer'buge, v.,  ferboog;  ferbogen. Verbuigen. 

Fries: ferbûge.
fer'burgen, adj. [fəbörɣən] ‐er; ‐st. Verbor-

gen. ♢ Spikers met 'n ‒e kop, spijkers met 
een kop die verzonken kan worden. Fries: 
ferburgen. Zie ook: fersinke.

fer'dedige, v.  [fəde:dəɣə]  ferdedigde;  fer-
dedigd. Verdedigen. Fries: ferdigenje.

fer'dediging, s. de, ‐s. Verdediging. Fries: 
ferdigening.

fer'deeldhyd, s.  de.  Verdeeldheid.  Fries: 
ferdieldheid.

fer'dekseld, adj., adv. & interj. Verduiveld. 
Fries: ferdekseld.

fer'dele, v.,  ferdeelde;  ferdeeld.  Verdelen. 
Fries: ferdiele.

fer'diene, v. [fədi.ənə]  ferdiende;  ferdiend. 
Verdienen. ♢ Hij ferdient goed; 't ferdient 
in 'e industry tunworig beter as in 'e land-
bou; hij het 't wel ferdiend, dat‐y huldigd  
is. Fries: fertsjinje.

fer'dienst, s. de [fədi.əⁿst] ‐en. Verdienste, 
loon voor de arbeid. ♢ De ‒en, de verdien-
sten. Fries: fertsjinst.

fer'dienste, s.  de,  ‐n.  Verdienste,  verdien-
stelijkheid.  ♢  Die  man  het  groate  ‒n, 
heeft  veel  goeds  gedaan,  veel  tot  stand 
gebracht. Fries: fertsjinst.

fer'dienstlikhyd, s. de, ‐heden. Verdienste-
lijkheid. Fries: fertsjinstlikheid.

fer'diepe, v., ferdiepte; ferdiept. Verdiepen. 
♢ Je ergens in ‒, zich ergens in verdiepen. 
Fries: ferdjipje.

fer'dieping, s.  de,  ‐s.  Verdieping.  Fries: 
ferdjipping.

fer'dikke, interj. Verdikke. ♢ Wel ‒, 'n man 
met twee koppen!, (uiting van verbazing, 
blijdschap);  Wel  ‒,  nou  nimme jou  't  ok 
nag  op  foor  die  skooiers!, (uiting  van 
boosheid). Fries: ferdikje.

fer'dinke, v.,  ferdocht;  ferdocht.  Verden-
ken. Fries: fertinke.

fer'dinking, s.  de,  ‐s.  Verdenking.  Fries: 
fertinking.

ferdive'dasy, s.  de.  Verstrooiing,  ontspan-
ning, afleiding. Fries: ferdivedaasje.

ferdive'dere (je), v.  [fədivədɪ.ərə]  ferdive-
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deerde; ferdivedeerd. Zich vermaken, ont-
spannen. Fries: ferdivedearje.

fer'dobbele, v.,  ferdobbelde;  ferdobbeld. 
Verdobbelen. Fries: ferdobbelje.

fer'doktere, v.,  ferdokterde;  ferdokterd. 
Verdokteren,  aan  dokterskosten  kwijtra-
ken. ♢ Ons bep ferdoktert 'n soad sinten. 
Fries: ferdokterje.

fer'domd, adj., adv. & interj. [fədomt]; fer-
'dond*, [fədont].  Verdomd.  Fries:  fer-
domd.

ferdond → ferdomd.
ferdonkere'mane, v.  -[ma:nə]  ferdonkere-

maande;  ferdonkeremaand.  Verdonkere-
manen. ♢  De boekhouwer het € 20.000,‐  
ferdonkeremaand.

fer'dory, interj.  [fədo.əri].  Verdorie.  ♢  ‒ 
nag an toe. Fries: ferdoarje.

fer'dorre, v.,  ferdorde;  ferdord. Verdorren. 
Fries: fertoarje.

fer'dove, v.  [fədo:və]  ferdoofde;  ferdoofd. 
Verdoven. Fries: ferdôvje.

fer'doving, s. de, ‐s. Verdoving. Fries:  fer-
dôving.

fer'draaid, interj. Verdraaid. ♢ Wel ‒!, wel 
verdraaid! Fries: ferdraaid.

fer'draaie, v.,  ferdraaide;  ferdraaid.  Ver-
draaien. Fries: ferdraaie.

fer'drag, s. 't [fədrɑx] ‐dragen. 1 Verdrag. 2 
Beleid  overleg  (meest  in  verbinding).  ♢ 
Met ferdrag, met beleid, met overleg, ge-
leidelijk. Fries: ferdrach.

fer'drage, v.,  ferdroeg;  ferdroegen. Verdra-
gen. Fries: ferdrage.

fer'driet, s. 't [fədri.ət]. Verdriet. Fries: fer-
triet.

fer'drietlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Verdriete-
lijk. Fries: fertrietlik.

fer'drietlikens, s. de; fer'drietlikhyd. Ver-
drietelijkheid. Fries: fertrietlikens.

ferdrietlikhyd → ferdrietlikens.
fer'dringe, v.,  ferdrong;  ferdrongen.  Ver-

dringen. Fries: ferkringe.
fer'drinke, v.,  ferdronk;  ferdronken.  Ver-

drinken. ♢ In see ‒. Fries: ferdrinke.
fer'drive, v.,  ferdreef;  ferdreven.  Verdrij-

ven. ♢ De tiid ‒, aangenaam voorbij doen 
gaan. Fries: ferdriuwe.

fer'drukke, v., ferdrukte; ferdrukt. Verdruk-
ken. Fries: ferdrukke.

fer'dúdlike, v.,  ferdúdlikte;  ferdúdlikt. Ver-
duidelijken. Fries: ferdúdlikje.

fer'dúdliking, s.  de,  ‐s.  Verduidelijking. 
Fries: ferdúdliking.

fer'dunne, v.,  ferdunde;  ferdund.  Verdun-
nen. Fries: fertinje.

fer'dure, v., ferduurde; ferduurd. Verduren. 

Fries: ferduorje.
fer'dústere, v.,  ferdústerde;  ferdústerd. 

Verduisteren. Fries: fertsjusterje.
fer'dústering, s.  de,  ‐s.  Verduistering. 

Fries: fertsjustering.
fer'dútse, v.  [fədütsə]  ferdútste;  ferdútst. 

Mededelen, vertellen. ♢  Hokker dat bin-
ne, wille wij hier niet ‒. Fries: ferdútse.

fer'dúvveld, adv.  Verduiveld,  erg,  zeer,  in 
hoge mate. ♢ ‒e gau, gemeen.

fer'dwale, v.,  ferdwaalde;  ferdwaald.  Ver-
dwalen. Fries: ferdwale.

fer'dwine, v. [fədwine] ferdween [fədwe:n]; 
ferdwenen. Verdwijnen. Fries: ferdwine.

'fere, v. [fɪ.ərə]  feerde;  feerd. Veren. Fries: 
fearje.

fer'effene, v., fereffende; fereffend. Vereffe-
nen. ♢ Skuld ‒. Fries: fereffenje.

'ferekiker, s. de, ‐s; ‐tsy. Verrekijker. Fries: 
fierrekiker.

'feren, adj. Veren, met veren gevuld. ♢ 'n ‒ 
bêd. Fries: fearren.

fer'enige, v.,  ferenigde;  ferenigd.  Vereni-
gen. Fries: ferienje.

fer'ening, s. de, ‐s. Vereniging. Fries: ferie-
ning.

fer'eningsgebou, s.  't,  ‐wen;  ‐tsy.  Vereni-
gingsgebouw. Fries: ferieningsgebou.

fer'eningsleven, s.  't.  Verenigingsleven. 
Fries: ferieningslibben.

'ferens, adv.  [fɪ.ərəns].  In:  Om ‒, ver  van 
huis, buiten het Bildt. ♢ De Bilkerts om ‒. 
Fries: fierren.

fer'ere, v.,  fereerde;  fereerd.  Vereren. 
Fries: ferearje.

fer'ering, s. de. Verering. Fries: ferearing.
fer'ete (je), v., ferat; fereten. Zich vereten. 

Fries: ferite.
fer'faard, adj. [fə(r)fa.t]; fer'feerd, [fəfɪ.ət]. 

Vervaard. ♢  Hij is niet gau ‒. Fries:  fer-
feard.

ferfaarde'rij, s.  de. Verhuizing. Fries:  fer-
farderij.

fer'fal, s. 't, ‐tsy. Verval. Fries: ferfal.
fer'fâle, v., ferfiel; ferfâlen. Vervallen. ♢ At 

d'r 'n kaats komt, mot der later om kaatst  
worre,  wermet  at  die  kaats  dan  ferfâlt, 
niet meer geldt. Fries: ferfalle.

fer'fange, v.,  ferfong;  ferfongen.  Vervan-
gen. Fries: ferfange.

fer'fanging, s.  de.  Vervanging.  Fries:  fer-
fanging.

fer'fare, v.,  ferfoer;  ferfoeren.  1 Vervaren 
(verhuizen; naar een andere plaats varen). 
♢  't  ‒n, de verhuizing,  het verhuizen.  2 
Over water vervoeren. 3 Varend verteren, 
aan vracht betalen. Fries: ferfarre.
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fer'faren, s.  't.  Verhuizing,  het  verhuizen. 
Fries: ferfarre.

ferfeerd → ferfaard.
fer'fele, v. [fəfe:lə]  ferfeelde;  ferfeeld. Ver-

velen. ♢ Je stierlik ‒, zich stierlijk verve-
len. Fries: ferfele.

fer'felend, adj. & adv., ‐er; ‐st.  Vervelend. 
Fries: ferfelend.

fer'feling, s. de. Verveling. Fries: ferfeling.
fer'fere, v.  [fəfɪ.ərə]  ferfeerde;  ferfeerd. 

Ruien. ♢ De hinnen ‒. Fries: ferfearje.
fer'flakke, v.,  ferflakte;  ferflakt.  Vervlak-

ken. Fries: ferflakje.
fer'flakking, s. de. Vervlakking. Fries:  fer-

flakking.
fer'flauwe, v.,  ferflaude;  ferflaud.  Verflau-

wen. Fries: ferflauje.
fer'flige, v.,  ferfloog;  ferflogen. Vervliegen. 

Fries: ferfleane.
fer'floeie, v.,  ferfloeide;  ferfloeid. Vervloei-

en. Fries: ferfloeie.
fer'floeke, v.,  ferfloekte;  ferfloeft.  Vervloe-

ken. Fries: ferflokke.
fer'floekt, adj.  &  interj.  Vervloekt.  Fries: 

ferflokt.
fer'foege, v.,  ferfoegde;  ferfoegd.  Vervoe-

gen, verbuigen (van werkwoorden).
fer'foeging, s. de, ‐s. Vervoeging.
fer'foeie, v. [fəfuiə̯] ferfoeide; ferfoeid. Ver-

foeien. Fries: ferfije.
fer'foeilik, adj., ‐er; ‐st. Verfoeilijk.
fer'foer, s. 't. Vervoer. Fries: ferfier.
fer'foere, v., ferfoerde; ferfoerd. Vervoeren. 

Fries: ferfiere.
fer'foermiddel, s.  't,  ‐s.  Vervoermiddel. 

Fries: ferfiermiddel.
fer'folg, s. 't, ‐en. Vervolg. Fries: ferfolch.
fer'folge, v.,  ferfolgde;  ferfold.  Vervolgen. 

Fries: ferfolgje.
fer'folging, s. de, ‐s. Vervolging. Fries: fer-

folging.
fer'frisse, v.,  ferfriste;  ferfrist.  Verfrissen. 

Fries: ferfrisse.
fer'frissing, s. de, ‐s. Verfrissing. Fries: fer-

frissing.
fer'fúld, adj. & adv. [fəfült].  1 Vervloekt.  2 

Erg, zeer. ♢ 't Is ‒e koud; ‒ aaisoeke, in-
tens. Fries: ferfúld.

fer'fulle, v.,  ferfulde;  ferfuld.  Vervullen. 
Fries: ferfolje.

fer'fulling, s. de, ‐s. Vervulling. Fries:  fer-
folling.

fer'gaan, v.,  ferging,  fergong;  fergaan.  1 
Vergaan. ♢ ‒ fan honger, pyn. 2 Wisselen 
(bij het kaatsen). ♢ de perturen mosten ‒. 
Fries: fergean.

fer'gaarbak, s. de; fer'gaderbak, ‐ken; ‐ky. 

Vergaarbak. Fries: fergearbak.
fergaderbak → fergaarbak.
fer'gadere, v.  [fəɡa:dərə]  fergaderde;  fer-

gaderd. Vergaderen.
fer'gadering, s. de, ‐s. Vergadering.
fer'galle, v. [fəɡɑlə]  fergalde;  fergald. Ver-

gallen. Fries: fergalje.
fer'ganklik, adj.  [fəɡɑŋklək]  ‐er;  ‐st.  Ver-

gankelijk. Fries: fergonklik.
fer'ganklikens, s. de; fer'ganklikhyd. Ver-

gankelijkheid. Fries: fergonklikens.
ferganklikhyd → ferganklikens.
fer'gape, v., fergaapte; fergaapt. Vergapen. 

♢  Je ‒, zich vergapen;  je ‒ an wat, zich 
vergapen aan iets. Fries: fergapje.

'ferge, v. [fεrɣə]  fergde,  furg [förx];  fergd, 
furgen. Vergen. Fries: fergje.

fer'geefs, adj. & adv. [fəɡe:s]. 1 Vergeefs. ♢ 
'n ‒e reis. 2 Gratis, om niet. ♢ Ik hew dat 
boek ‒ kregen; dat is (súvver) ‒!, gez. van 
iets dat vergeleken met de waarde goed-
koop is. Fries: fergees.

fer'geetachtig, adj.,  ‐er.  Vergeetachtig. 
Fries: ferjitlik.

fer'geet‐my‐nietsy, s.  't,  ‐s.  Vergeet‐mij‐ 
nietje. Fries: ferjit‐my‐net.

fer'gelde, v.,  fergold,  fergeldde;  fergolden, 
fergelden. Vergelden. Fries: ferjilde.

fer'gelding, s. de. Vergelding. Fries:  ferjil-
ding.

ferge'like, v.  [fεrɡəlikə]  fergelykte;  ferge-
lykt;  ferge'likene, [fεrɡəlikənə]  fergeli-
kende; fergelikend. Vergelijken. Fries: fer-
gelykje.

fergelikene → fergelike.
ferge'likening, s. de; ferge'liking, ‐s. Ver-

gelijking. Fries: fergeliking.
fergeliking → fergelikening.
fer'gete, v.  [fəɡe:tə]  fergat [fəɡɑt];  ferge-

ten. Vergeten. Fries: ferjitte.
fer'geurtsy, s. 't [fəɡö.ətsi]. In: Der hest mij 

'n ‒ met deen, daar heb je mij een plezier 
mee gedaan.

fer'geve, v.,  fergâf;  fergeven.  Vergeven. 
Fries: ferjaan.

fer'giet, s. 't, ‐en; ‐sy. Vergiet.
fer'gif, s. 't [fəɡɪf] ‐fen. Vergif. Fries: fergif.
fer'giftig, adj., ‐er; ‐st. Vergiftig. Fries: fer-

giftich.
fer'giftiging, s.  de,  ‐s.  Vergiftiging. Fries: 

fergiftiging.
fer'glije, v.,  fergleed; fergleden. Verglijden. 

Fries: ferglide.
fer'goed, adv.;  foor'goed, 1 Voorgoed.  2 

Geheel  en  al.  ♢  't  Is  ‒ mis. Fries:  foar-
goed.

fer'goede, v.,  fergoedde;  fergoed.  Vergoe-
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den. Fries: fergoedzje.
fer'goeding, s.  de,  ‐s.  Vergoeding.  Fries: 

fergoeding.
fer'goedlike, v.,  fergoedlikte;  fergoedlikt. 

Vergoelijken.  ♢  Wat ‒, iets  vergoelijken. 
Fries: ferguodlikje.

fer'grieme, v.,  fergriemde;  fergriemd. Ver-
kwisten. ♢ Tiid ‒. Fries: fergrieme.

fer'gripe (je), v.,  fergreep;  fergrepen. Zich 
vergrijpen. Fries: fergripe.

fer'groate, v.,  fergroatte;  fergroat. Vergro-
ten. Fries: fergrutsje.

fer'groatglâs, s.  't,  ‐glazen;  ‐glassy.  Ver-
grootglas. Fries: fergrutglês.

fer'groating, s.  de,  ‐s.  Vergroting.  Fries: 
fergrutting.

fer'groeie, v.,  fergroeide;  fergroeid.  Ver-
groeien. Fries: fergroeie.

fer'guld, adj.  [fəɡölt].  1 Verguld.  ♢  'n  ‒e 
list. 2 Verrukt, heel blij. ♢ Hij is helendal 
‒. Fries: fergulde.

fer'gunne, v.,  fergunde  fergund.  Misgun-
nen, benijden. ♢ Een wat ‒. Fries: fergun-
ne.

fer'gunning, s.  de,  ‐s.  Vergunning.  Fries: 
fergunning.

fer'haal, s. 't [fərha:l] ‐halen; ‐tsy. Verhaal. 
Fries: ferhaal.

fer'hale, v.,  ferhaalde;  ferhaald.  Verhalen, 
terughalen.  ♢  Wat op  een ‒, iets  op  ie-
mand verhalen. Fries: ferhelje.

fer'handele, v.,  ferhandelde;  ferhandeld. 
Verhandelen. Fries: ferhandelje.

fer'handeling, s.  de;  fer'hanneling, ‐s; 
‐închy, ‐inky. Verhandeling. Fries:  ferhan-
deling.

fer'hange, v.,  ferhong;  ferhongen.  1 Ver-
hangen, anders hangen. ♢  De bordsys ‒. 
2 Verhangen, zich door ophanging van het 
leven beroven (wederkerend).  3 Zich er-
gens aan binden (wederkerend). ♢ Hij het 
him an dat frommes ferhongen, hij is on-
gelukkig getrouwd. Fries: ferhingje.

ferhanneling → ferhandeling.
fer'harde, v.,  ferhardde;  ferhard.  Verhar-

den. Fries: ferhurdzje.
fer'hare, v.  [fərha:rə]  ferhaarde;  ferhaard. 

Verharen,  van  haar  verwisselen.  Fries: 
ferhierje.

fer'heerd, adj. & adv. [fərhɪ.ət] ‐er.  1 Ver-
baasd, verwonderd. ♢ ‒ kike. 2 Onthutst, 
ontsteld. Fries: ferheard.

fer'heerdens, s.  de.  1 Verbazing, verwon-
dering.  2 Onthutsing,  ontsteltenis.  Fries: 
ferheardens.

fer'heerlike, v.,  ferheerlikte;  ferheerlikt. 
Verheerlijken. ♢ Met 'n ferheerlikt gesicht 

ging 't op huus an. Fries: ferhearlikje.
fer'heftig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Heftig, on-

stuimig, opgewonden. ♢ Hij draaide ‒ syn 
hood om. Fries: ferheftich.

fer'helpe, v., ferholp; ferholpen. Verhelpen. 
Fries: ferhelpe.

fer'heuge, v.  [fərhö.ü̯ɣə]  ferheugde;  fer-
heugd.  Verheugen.  ♢  Je  ergens  over  ‒, 
zich verheugen over iets, er blij  om zijn. 
Fries: ferhûgje.

fer'heven, adj.  & adv.  [fərhe:vən]  ‐er;  ‐st. 
Verheven. ♢ In ‒ taal. Fries: ferheven.

fer'hip, interj.  [fərhɪp].  Verhip.  Fries:  fer-
hip.

fer'hippe, v. [fərhɪpə] ferhipte; ferhipt. Ver-
hippen.  ♢  Dou  kist  om  mij  ‒, naar  de 
maan lopen; ik ferhip fan 'e kouwe, ik ver-
hip  van  de  kou;  hij  ferhipte  't  om 't  te  
doen, vertikte. Fries: ferhippe.

fer'hoge, v.,  ferhoogde;  ferhoogd.  Verho-
gen. Fries: ferheegje.

fer'hoging, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Verhoging. 
Fries: ferheging.

fer'hoor, s.  't  [fərho.ər]  ‐horen.  Verhoor. 
Fries: ferhoar.

fer'hore, v.,  ferhoorde;  ferhoord. Verhoren, 
in verhoor nemen. Fries: ferhearre.

fer'houding, s.  de,  ‐s.  Verhouding.  Fries: 
ferhâlding.

fer'hure, v., ferhuurde; ferhuurd. Verhuren. 
Fries: ferhiere.

fer'huze, v.,  ferhuusde;  ferhuusd.  Verhui-
zen. Fries: ferhúzje.

ferhuze'rij, s.  de,  ‐en.  Verhuizing.  Fries: 
ferhuzerij.

fer'huzing, s. de, ‐s. Verhuizing. Fries:  fer-
huzing.

fer'jage, v.,  ferjoeg;  ferjoegen.  Verjagen. 
Fries: ferjeie.

fer'jareg, s. de, ‐s. Verjaardag. ♢ 't Is môrn 
myn  ‒, morgen  ben  ik  jarig.  Fries:  fer-
jierdei. Zie ook: jareg.

fer'kaatse, v.,  ferkaatste;  ferkaatst.  Als 
prijs  uitloven bij  het  kaatsen.  Fries:  fer-
keatse.

fer'kasse, v. -[kɑsə] ferkaste; ferkast. In: Je 
niet  ‒  late zich  niet  van  zijn  stuk  laten 
praten, zich niet laten overbluffen.

fer'kavele, v.,  ferkavelde;  ferkaveld. Verka-
velen. Fries: ferkavelje.

fer'kaveling, s.  de,  ‐s.  Verkaveling.  Fries: 
ferkaveling.

fer'keer, s.  't  [fəkɪ.ər]. Verkeer. Fries:  fer-
kear.

fer'keerd, adj. & adv. [fəkɪ.ət] ‐er; ‐st. Ver-
keerd. ♢ De hannen staan him (niet) ‒, hij 
is (niet) onhandig. Fries: ferkeard.
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fer'keersongeluk, s.  't,  ‐ken.  Verkeerson-
geluk. Fries: ferkearsûngelok.

fer'keersplain, s.  't,  ‐en;  ‐tsy.  Verkeers-
plein. Fries: ferkearsplein.

fer'keersplisy, s.  de,  ‐s.  Verkeersagent. 
Fries: ferkearsplysje.

fer'keersregel, s.  de,  ‐s.  Verkeersregel. 
Fries: ferkearsregel.

fer'keersweg, s.  de,  ‐en.  Verkeersweg. 
Fries: ferkearswei.

'ferken, s. 't [fεrkən] ‐s; ‐tsy. Varken, soort 
ploegschaaf.  Fries:  farken.  Zie  ook:  dol-
derploeg.

'ferken, s.  't  [fεrkən]  ‐s;  ‐tsy.  Varken.  ♢ 
Wild ‒, wild zwijn;  fan 't ‒, varkensvlees; 
soa lilk, smirg as 'n ‒; 'n sin as 'n (oud) ‒, 
een  slecht  humeur;  'n  (gemeen,  oud)  ‒ 
weze, een  doerak,  loeder  zijn;  aaklik  ‒ 
datst  biste!; Ouwe is 'n mâl  ‒, een mal, 
dwaas persoon; drie ‒s, drie feugels, drie 
potten,  drie  heugels. Fries:  farken.  Zie 
ook: barg.

'ferkensachtig, adj.  &  adv.,  ‐er.  Varkens-
achtig. ♢ 't Rúkt hier ‒.

'ferkensblaas, s. de, ‐blazen. Varkensblaas.
'ferkensbussels, s.  plur.  Varkensborstels 

(rugharen van een varken; stug haar).
'ferkensfet, s. 't. Varkensvet.
'ferkensgoed, s. 't. Varkensvlees. ♢ ‒  mot 

men niet te feul ete: men droomt d'r soa  
fan.

'ferkensgrâs, s. 't. Varkensgras.
'ferkenshok, s. 't, ‐ken; ‐ky. Varkenskot. Zie 

ook: bargehok.
ferkenshouwe'rij, s.  de,  ‐en.  Varkenshou-

derij.
'ferkensleer, s. 't. Varkensleer.
'ferkensleren, adj. Varkensleren.
'ferkensmeel, s. 't.  Varkensvoer samenge-

steld uit bepaalde soorten meel.
'ferkensmester, s. de, ‐s. Varkensmester.
'ferkensmet, s. de, ‐ten. Varkensmarkt.
'ferkensreuzel, s.  de.  Varkensreuzel.  ♢ 

Met ‒ worden ferskillende onderdelen fan 
'e graanmoln smeerd.

'ferkenssykte, s.  de.  Varkensziekte,  inz. 
vlektyfus.

'ferkensslachte, v.,  ferkensslachtte;  fer-
kensslacht. Varkens slachten. ♢ 't Het syn 
útfallen, krekt as ‒n. Zie ook: bargeslach-
te.

'ferkensslachter, s. de, ‐s. Varkensslager.
'ferkenstrôg, s.  de,  ‐en;  ‐trochy.  Varkens-

trog.
fer'kepe, v.  -[ke:pə]  ferkeepte;  ferkeept. 

Verkepen, met kepen in elkaar passen.
fer'kere, v.,  ferkeerde;  ferkeerd. Verkeren. 

♢  Bútten 't Bildt ‒, verblijven;  in gefaar, 
in  groate  ongerusthyd  ‒, zich  bevinden. 
Fries: ferkeare.

fer'kering, s.  de  [fəkɪ.ərɪŋ].  Verkering. 
Fries: ferkearing.

fer'kieze, v.,  ferkoas;  ferkoazen. Verkiezen. 
Fries: ferkieze.

fer'kinning, s.  de.  Verkenning.  Fries:  fer-
kenning.

fer'klaarber, adj.  Verklaarbaar.  Fries:  fer-
klearber.

fer'klaine, v., ferklainde; ferklaind. Verklei-
nen.

fer'klaining, s. de, ‐s. Verkleining.
fer'klainingsútgang, s.  de,  ‐en.  Verklei-

ningsuitgang.
fer'klainwoord, s. 't, ‐en. Verkleinwoord.
fer'klappe, v.,  ferklapte;  ferklapt.  Verklap-

pen. Fries: ferklappe.
fer'klare, v. [fəkla:rə] ferklaarde; ferklaard. 

Verklaren. Fries: ferklearje.
fer'klaring, s. de, ‐s. Verklaring. Fries: fer-

klearring.
fer'klede, v.,  ferkleedde;  ferkleed.  Verkle-

den. Fries: ferklaaie.
fer'kledersgoed, s.  plur.;  fer'klederskle-

ren. Nette daagse kleren die na het werk 
worden gedragen. Fries: ferklaaiersklean.

ferklederskleren → ferkledersgoed.
fer'kleumd, adj.  Verkleumd.  ♢ ‒e fingers 

hè. Fries: ferklomme.
fer'kleume, v. [fəklö.ü̯mə]  ferkleumde;  fer-

kleumd.  Verkleumen.  ♢  Je  ‒  late. Fries: 
ferklomje.

fer'kleure, v.,  ferkleurde;  ferkleurd.  Ver-
kleuren. Fries: ferkleurje.

fer'kloatfege, v.,  ferkloatfoog;  ferkloatfo-
gen,  ferkloatfeegd;  fer'kloatkonte, fer-
kloatkontte;  ferkloatkont.  In:  De  boel  ‒, 
(triv.)  de  boel  verraden,  oververtellen. 
Fries: ferkloatfeegje.

ferkloatkonte → ferkloatfege.
fer'knoeie, v.,  ferknoeide;  ferknoeid.  Ver-

knoeien. Fries: ferknoeie.
fer'knoffele, v.  [fəknofələ]  ferknoffelde; 

ferknoffeld.  1 Verstuiken,  verzwikken.  2 
Bederven, in de war sturen. ♢ Klaas Kui-
ken waar 'n baas opslaner: hij ferknoffel-
de niet faak 'n eerst. Fries: ferknoffelje.

fer'koeling, s.  de.  Verkoeling.  Fries:  fer-
kuolling.

fer'kollepiere  (je), v.,  ferkollepierde;  fer-
kollepierd. Zich vergalopperen. ♢ Hij het 
him  raar  ferkollepierd. Fries:  fergalop-
pearje.

fer'kommere, v. [fəkomərə]  ferkommerde; 
ferkommerd.  Verkommeren,  van kommer 
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vergaan. Fries: ferkommerje.
fer'kondige, v.  [fəkondəɣə]  ferkondigde; 

ferkondigd.  Verkondigen.  Fries:  ferkun-
digje.

fer'kontlulle, v.,  ferkontlulde;  ferkontluld. 
In:  Je niet ‒ late, (triv.) zich niet van zijn 
stuk laten praten, zich niet laten overbluf-
fen.

'ferkoop, s.  de  [fεr]-.  Verkoop.  Fries:  fer-
keap.

'ferkoopspriis, s.  de,  ‐prizen.  Verkoops-
prijs. Fries: ferkeappriis.

fer'kope, v.,  ferkocht;  ferkocht.  Verkopen. 
Fries: ferkeapje.

fer'koper, s. de, ‐s. Verkoper. Fries: ferkea-
per.

fer'koping, s. de, ‐s. Verkoping. Fries:  fer-
keaping.

fer'korte, v.,  ferkortte;  ferkort.  Verkorten. 
Fries: ferkoartsje.

fer'kouwen*, s. de [fəkɔ.u̯ən]. Verkoudheid. 
♢  De boer  is  syk  an  ‒, erg  verkouden. 
Fries: ferkâldenens.

fer'kouwen, adj. [fəkɔ.u̯ən] ‐er; ‐st. Verkou-
den. ♢ Soa ‒ as 'n snip. Fries: ferkâlden.

ferkouwendhyd → ferkouwenhyd.
fer'kouwenhyd, s.  de;  fer'kouwendhyd. 

Verkoudheid.  ♢  Syk an ‒ weze, snipver-
kouden zijn. Fries: ferkâldenheid.

fer'krante, v.,  ferkrantte;  ferkrant.  Rond-
vertellen,  overbabbelen.  Fries:  ferkran-
tsje.

fer'kroppe, v. [fəkrɔpə] ferkropte; ferkropt. 
Verkroppen. Fries: ferkropje.

fer'kwânsele, v.,  ferkwânselde;  ferkwân-
seld. Verkwanselen. Fries: ferkwânselje.

fer'kwikke, v.  [fəkwɪkə]  ferkwikte;  fer-
kwikt. Verkwikken. Fries: ferkwikke.

fer'kwine, v.,  ferkwynde;  ferkwynd.  Ver-
kwijnen. Fries: ferkwine.

fer'laide, v.,  ferlaidde;  ferlaid.  Verleiden. 
Fries: ferliede.

fer'laiding, s. de, ‐s. Verleiding. Fries:  fer-
lieding.

fer'laidlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Verleidelijk. 
Fries: ferliedlik.

fer'lakke, v.,  ferlakte;  ferlakt.  Verlakken, 
bedriegen, beetnemen. Fries: ferlakke.

ferlakke'rij, s. de, ‐en. Verlakkerij, bedrog. 
Fries: ferlakkerij.

fer'lamme, v.,  ferlamde;  ferlamd.  Verlam-
men. Fries: ferlamje.

fer'lange, v.,  ferlangde;  ferlangd.  Verlan-
gen. Fries: ferlangje.

fer'langen, s.  't,  ‐s.  Verlangen.  Fries:  fer-
langst.

fer'late, v., ferliet; ferlaten. Verlaten. Fries: 

ferlitte.
fer'laten, adj. Verlaten. Fries: ferlitten.
ferlê → ferlêge.
fer'lechy, s. 't [fəlεxi] ‐s. Voorwendsel, ver-

ontschuldiging, uitvlucht. Fries: ferlechje.
fer'leden, s.  't  [fəle:dən].  Verleden.  Fries: 

ferline.
fer'leden, adj. [fəle:dən]; 'fleden, [fle:dən]. 

Verleden. ♢ ‒ jaar, ‒ week. Fries: ferline.
fer'lege, v.  [fəle:ɣə]  ferleegde;  ferleegd. 

Verlagen. Fries: ferleegje.
fer'lêge, v.;  fer'lê, ferlaai;  ferlaid.  Verleg-

gen.  ♢  Izers  ‒, hoefijzers  verwijderen, 
schoonmaken  en  opnieuw  bevestigen. 
Fries: ferlizze.

fer'legen, adj. & adv. [fəle:ɣən] ‐er; ‐st. Ver-
legen. ♢ 'n ‒ maisy, bedeesd, beschroomd; 
‒  fan joekte, pyn, in verlegenheid verke-
rend,  er  geen raad mee wetend;  ergens 
met ‒ weze, niet weten hoe men ergens 
mee aan moet; met 'e tiid ‒ weze; ergens 
om ‒ weze, sitte, iets dringend nodig heb-
ben;  om 'n praatsy ‒ weze; ergens meer 
met  ‒  weze  as  d'rom, ergens  helemaal 
geen belang bij hebben. Fries: ferlegen.

fer'legenens, s.  de;  fer'legenhyd.  Verle-
genheid,  beschroomdheid.  Fries:  ferlege-
nens.

ferlegenhyd → ferlegenens.
fer'leging, s. de, ‐s; ‐inky. Verlaging. Fries: 

ferleging.
fer'lere, v.,  ferleerde;  ferleerd.  Verleren, 

het geleerde vergeten. Fries: ferleare.
fer'let, s. 't [fəlεt]. Verlet (veroorloofd ver-

zuim  van  de  werknemer  (bijv.  wegens 
vorst, regen); behoefte, gebrek). ♢ Wij hè 
soa  starig‐an  ‒  fan  regen,  water. Fries: 
ferlet.

fer'lichte, v.  [fəlɪxtə]  ferlichtte;  ferlicht. 
Verlichten,  minder  zwaar  maken.  ♢  De 
pyn ‒. Fries: ferlichtsje.

fer'lichte, v.  [fəlɪxtə]  ferlichtte;  ferlicht. 
Verlichten,  van licht  voorzien.  Fries:  fer-
ljochtsje.

fer'lichting, s. de, ‐s. Verlichting (het ver-
lichten; wat dient om te verlichten). ♢ De 
elektrise ‒. Fries: ferljochting.

fer'lichting, s.  de,  ‐s.  Verlichting.  ♢  'n  ‒ 
fan 'e last. Fries: ferlichting.

fer'liefd, adj. Verliefd.
fer'liene, v.,  ferliende;  ferliend.  Verlenen. 

Fries: ferliene.
fer'lies, s. 't [fəli.əs] ‐liezen. Verlies. ♢ Jan 

ferloor  syn  knikkerts  allegaar,  maar  hij  
kin wel over, teugen (syn) ‒, tegen (zijn) 
verlies. Fries: ferlies.

fer'lieze, v. [fəli.əzə] ferloor [fəlo.ər];  ferlo-
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ren. Verliezen. Fries: ferlieze.
fer'liezer, s. de, ‐s.  1 Verliezer. ♢  De ach-

terînse waar de ‒, door zijn zwak spel had 
zijn partuur het verloren.  2 Slag bij  het 
kaatsen  waardoor  een  partuur  het  ver-
liest.  ♢  Dat kin de ‒ weze; dat is  de ‒. 
Fries: ferliezer.

fer'linge, v. [fəlɪŋə] ferlingde; ferlingd. Ver-
lengen. Fries: ferlinge.

fer'linging, s. de, ‐s. Verlenging. Fries: fer-
linging.

fer'loade, v.,  ferloadde;  ferload.  Verloden, 
met een laagje lood bedekken. ♢ Ferloade 
plaat. Fries: ferleadzje.

fer'loop, s. 't [fəlo:p] ‐lopen. Verloop. ♢ Na 
‒ fan tiid; 't ‒ fan 'e sykte waar gûnstig; 
de sykte had 'n gûnstig ‒.

fer'lope, v.,  ferliep;  ferlopen.  Verlopen.  ♢ 
De  hele  timmersaak  is  ‒n, gaandeweg 
minder geworden.

fer'losse, v. [fəlɔsə] ferloste; ferlost. Verlos-
sen. Fries: ferlosse.

fer'lossing, s. de, ‐s. Verlossing. Fries:  fer-
lossing.

fer'lotte, v., ferlotte; ferlot. Verloten. Fries: 
ferlotsje.

fer'lotting, s. de, ‐s. Verloting. Fries: ferlot-
ting.

fer'love, v. [fəlo:və] ferloofde; ferloofd. Ver-
loven. Fries: ferloovje.

fer'loving, s. de, ‐s. Verloving. Fries:  ferlo-
ving.

fer'maak, s.  't  [fəma:k]  ‐maken.  Vermaak. 
Fries: fermaak.

fer'maaklik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Vermake-
lijk. Fries: fermaaklik.

fer'magere, v. [fəma:ɣərə] fermagerde; fer-
magerd. Vermageren. Fries: fermeagerje.

fer'make, v.,  fermaakte;  fermaakt.  Verma-
ken  (anders  maken  (m.b.t.  kledingstuk-
ken); bij testament toewijzen; aangenaam 
bezighouden). ♢  'n Jas ‒, anders maken; 
je ‒, zich vermaken;  je ‒ as 'n mosk in 't  
sând. Fries: fermeitsje.

fer'mane, v.,  fermaande;  fermaand. Verma-
nen. Fries: fermane.

fer'maning, s. de, ‐s. Vermaning. Fries: fer-
moanning.

fer'manne (je), v. [fəmɑnə]  fermande;  fer-
mand. Zich vermannen. Fries: fermanje.

fer'meerdere, v.,  fermeerderde;  fermeer-
derd. Vermeerderen. Fries: fermearderje.

fer'melde, v.,  fermeldde;  fermeld.  Vermel-
den.

fer'melding, s. de, ‐s. Vermelding.
fermenig'fuldige, v., fermenigfuldigde; fer-

menigfuldigd.  Vermenigvuldigen.  Fries: 

fermannichfâldigje.
fermenig'fuldiging, s. de, ‐s. Vermenigvul-

diging. Fries: fermannichfâldiging.
ferme'selly, s.  de  [fεrməsεli].  Vermicelli. 

Fries: fermiselje.
ferme'sellysop, s.  de.  Vermicellisoep. 

Fries: fermiseljesop.
fer'metgûts, s.  de  [fεrmεt]-.  Fermetguts, 

schepguts. Fries: formetguts.
fer'midden, s.  't,  ‐s.  Kring,  milieu.  Fries: 

fermidden.
fer'mierke, v.  [fəmiərkə]  fermierkte;  fer-

mierkt. 1 Verkleumen, vernikkelen. ♢ Je ‒ 
late, verkleumd  raken  en  daardoor  kou 
vatten.  2 In:  Je niet ‒ late, zich niet van 
zijn stuk laten praten, zich niet laten over-
bluffen. Fries: fermjirkje.

fer'mindere, v.  [fəmɪndərə]  ferminderde; 
ferminderd.  Verminderen.  Fries:  fermin-
derje.

fer'mindering, s.  de,  ‐s.  Vermindering. 
Fries: fermindering.

fer'minke, v. [fəmɪŋkə] ferminkte; ferminkt. 
Verminken.

fer'moede, v.  [fəmu.ədə]  fermoedde;  fer-
moed. Vermoeden.

fer'moeden, s. 't, ‐s. Vermoeden. Fries: fer-
moeden.

fer'moerbaitel, s. de [fərmu.ər]-. Fermoor, 
zware hakbeitel. Fries: fermoerbeitel.

fer'moge, v.  [fəmo:ɣə]  fermoogde;  fer-
moogd. Vermolmen. ♢  De stoel is súvver 
gehelendal fermoogd. Fries: fermôgje.

fer'mogen, s. 't [fə(r)mo:ɣən] ‐s; ‐tsy. Ver-
mogen. ♢ Hij het foor 'n ‒ fersopen, voor 
een bijzonder groot bedrag. Fries:  fermo-
gen.

fer'mogend, adj. [fə(r)mo:ɣənt] ‐er. Vermo-
gend. ♢ 'n ‒ man. Fries: fermogend.

fermoorde → fermore.
fer'more, v.  [fə(r)mo.ərə]  fermoorde;  fer-

moord;  fer'moorde, [fə(r)mo.ərdə]  fer-
moordde;  fermoord.  Vermoorden.  Fries: 
fermoardzje.

fer'nauwe, v.,  fernaude;  fernaud.  Vernau-
wen. Fries: fernauje.

fer'nedere, v.  [fə(r)ne:dərə]  fernederde; 
fernederd. Vernederen. Fries: fernederje.

fer'nedering, s. de, ‐s. Vernedering. Fries: 
fernedering.

fer'nere, v.  [fə(r)nɪ.ərə]  ferneerde;  fer-
neerd. Verdragen, uitstaan. Fries:  fernea-
re.

fer'niele, v. [fə(r)ni.ələ]  fernielde;  fernield. 
Vernielen. Fries: ferniele.

fer'nieling, s. de, ‐s. Vernieling. Fries:  fer-
nieling.
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fer'nielsucht, s.  de.  Vernielzucht.  Fries: 
fernielsucht.

fer'nije, v.,  fernijde;  fernijd.  Vernieuwen. 
Fries: fernije.

fer'nijing, s. de, ‐s. Vernieuwing. Fries: fer-
nijing.

fer'nimme, v.  [fə(r)nɪmə]  fernom;  fernom-
men. Vernemen. ♢  Ik hew fannacht niks 
fernommen, gehoord; men kin wel ‒ dat 't  
kouwer wort, bemerken;  ergens na ‒, in-
formeren. Fries: fernimme.

fer'nisse, v. [fə(r)nɪsə] ferniste; fernist. Ver-
nissen. Fries: fernisse.

fer'nuft, s. 't [fə(r)nöft]. Vernuft.
fer'nuftig, adj. & adv., ‐er. Vernuftig.
fer'núvvere, v.,  fernúvverde;  fernúvverd. 

Verwonderen. ♢ 't Fernúvvert mij, het be-
vreemdt mij; je ergens over ‒, zich ergens 
over verwonderen. Fries: fernuverje.

feronder'stelle, v.,  feronderstelde;  feron-
dersteld. Veronderstellen. Fries: ferûnder-
stelle.

feronder'stelling, s.  de,  ‐s.  Veronderstel-
ling. Fries: ferûnderstelling.

fer'ongelukke, v.,  ferongelukte;  feronge-
lukt. Verongelukken. Fries: ferûngelokje.

feront'skuldige, v.,  ferontskuldigde;  fer-
ontskuldigd.  Verontschuldigen.  Fries: 
ferûntskuldigje.

feront'skuldiging, s. de, ‐s. Verontschuldi-
ging. Fries: ferûntskuldiging.

feront'waardigd, adj.  & adv.,  ‐er.  Veront-
waardigd.

feront'waardige, v. [fərontwa:dəɣə] feront-
waardigde; ferontwaardigd. Verontwaardi-
gen.

feront'waardiging, s.  de.  Verontwaardi-
ging.

fer'oordele, v.,  feroordeelde;  feroordeeld. 
Veroordelen. Fries: feroardielje.

fer'oordeling, s. de, ‐s. Veroordeling. Fries: 
feroardieling.

fer'oorsake, v.,  feroorsaakte;  feroorsaakt. 
Veroorzaken. Fries: feroarsaakje.

fer'orbere, v. [fərɔrbərə]  ferorberde;  feror-
berd. Verorberen. Fries: feroarberje.

fer'ouderd, adj. Verouderd. ♢  'n ‒ woord. 
Fries: ferâldere.

fer'oudere, v.,  ferouderde;  ferouderd.  Ver-
ouderen. Fries: ferâlderje.

fer'overe, v. [fəro:vərə] feroverde; feroverd. 
Veroveren. Fries: feroverje.

fer'overing, s. de, ‐s. Verovering. Fries: fer-
overing.

fer'pakke, v.,  ferpakte; ferpakt. Verpakken. 
Fries: ferpakke.

fer'pakking, s.  de,  ‐s.  Verpakking.  Fries: 

ferpakking.
fer'parte, v.,  ferpartte;  ferpart.  Verdelen. 

Fries: ferparte.
fer'peste, v.,  ferpestte;  ferpest.  Verpesten. 

Fries: ferpeste.
fer'plaatse, v.,  ferplaatste;  ferplaatst.  Ver-

plaatsen. Fries: ferpleatse.
fer'pleegster, s.  de  [fəple:xstər]  ‐s.  Ver-

pleegster. Fries: ferpleechster.
fer'plettere, v. [fəplεtərə]  ferpletterde;  fer-

pletterd. Verpletteren. Fries: ferpletterje.
fer'plichte, v.,  ferplichtte;  ferplicht.  Ver-

plichten. Fries: ferplichte.
fer'plichting, s. de, ‐s. Verplichting. Fries: 

ferplichting.
fer'poffe, v. -[pofə] ferpofte; ferpoft. Weige-

ren,  vertikken,  niet  willen.  ♢  De  moter 
ferpofte 't; ik ferpof 't, ik vertik het, ik doe 
het niet. Fries: ferpoffe.

fer'prate, v., ferpraatte; ferpraat, ferpraten. 
Verpraten. ♢  Je's  tiid ‒, met praten ver-
spillen; je ‒, zich verpraten. Fries: ferpra-
te.

fer'rade, v.,  ferraadde;  ferraden. Verraden. 
Fries: ferriede.

fer'raderlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Verrader-
lijk. Fries: ferriederlik.

fer'raisd, adj.  [fərais̯t].  Verreisd.  ♢  Hij  is 
bra ‒ thúskommen. Fries: ferreizge.

fer'rasse, v. [fərɑsə]  ferraste;  ferrast. Ver-
rassen. Fries: ferrasse.

fer'rassing, s. de, ‐s. Verrassing. Fries: fer-
rassing.

fer'regene, v.,  ferregende;  ferregend.  Ver-
regenen. ♢ 'n Ferregende dâg, door regen 
bedorven;  die mantel is ferregend. Fries: 
ferreine.

fer'rek, interj. [fərεk];  frek, [frεk]. Verrek! 
Fries: ferrek.

fer'rekene, v.,  ferrekende;  ferrekend.  Ver-
rekenen, (wederzijds) betalen. ♢  Dat kin-
ne wij wel ‒ met 't wintereten, datst fan 
mij hewwe soust; ik hew mij ferrekend, ik 
heb mij verrekend. Fries: ferrekkenje.

fer'rekke, v.  [fərεkə]  ferrekte;  ferrekt; 
'frekke, [frεkə]  frekte;  frekt.  Verrekken. 
♢ 'n Ferrekte spier; ik bin der ferrekt fan 
'e kouwe; dou kist om mij ‒, naar de maan 
lopen. Fries: ferrekke.

fer'rekkeling, s.  de  [fərεkəlɪŋ];  'frekke-
ling, [frεkəlɪŋ] ‐en; ‐închy, ‐inky. 1 Verrek-
keling. 2 (Als verkleinwoord) vlinderdasje. 
Fries: ferrekkeling.

fer'rekkend, adj.  &  adv.  [fərεkənt]; 
fer'rekt, [fərεkt];  'frekkend, [frεkənt]; 
frekt, [frεkt]. Verrekt. ♢ ‒e fúl, erg gierig. 
Fries: ferrekt.
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ferrekt → ferrekkend.
'ferry, s. de [fεri] ‐s. Ferry. Fries: ferry.
ferrifelderij → ferrifelerij.
fer'rifele, v.  [fərifələ]  ferrifelde;  ferrifeld. 

Bedriegen, beetnemen. Fries: ferrifelje.
ferrifele'rij, s.  de;  ferrifelde'rij, ‐en.  Be-

drog, bedriegerij. Fries: ferrifelderij.
fer'rike, v. [fərikə]  ferrykte;  ferrykt. Verrij-

ken. Fries: ferrykje.
fer'rinnewere, v.  [fərɪnəwɪ.ərə]  ferinne-

weerde;  ferinneweerd.  Vernielen.  Fries: 
ferrinnewearje.

fer'rize, v.,  ferrees;  ferrezen.  Verrijzen. 
Fries: ferrize.

fer'rizenis, s.  de,  ‐en.  Verrijzenis.  Fries: 
ferrizenis.

fer'roere, v.,  ferroerde;  ferroerd.  Verroe-
ren.

fer'roest, adj. Verroest. Fries: ferrustke.
fer'roest, interj. Verroest.
fer'roeste, v.,  ferroestte;  ferroest. Verroes-

ten. Fries: ferrustkje.
fer'roile, v.,  ferroilde;  ferroild.  Verruilen. 

Fries: ferruilje.
ferromag'netys, adj. [fεro:mɑgne:tis]. Fer-

romagnetisch. Fries: ferromagnetysk.
fer'ropt, adj. [fərɔpt]. Uitgehongerd. Fries: 

ferroppe.
fer'rotte, v.,  ferrotte;  ferrot.  Verrotten.  ♢ 

De appel is half ferrot: ik hoef him niet. 
Fries: ferrotsje.

fer'rúmme, v.,  ferrúmde;  ferrúmd.  Verrui-
men. Fries: ferromje.

fer'rúmming, s.  de,  ‐s.  Verruiming. Fries: 
ferromming.

fers, s. 't [fεⁱs]  ferzen; ‐y. Vers. ♢ ‒y singe, 
een liedje zingen. Fries: fers.

fer'sachte, v., fersachtte; fersacht. Verzach-
ten. Fries: fersêftsje.

fer'saile, v., fersailde; fersaild. Verzeilen. ♢ 
Ergens fersaild  rake, ergens verzeild  ra-
ken. Fries: fersile.

fer'sake, v.  [fəsa:kə]  fersaakte;  fersaakt. 
Verzaken. Fries: fersaakje.

fer'samele, v.  [fəsa:mələ]  fersamelde;  fer-
sameld. Verzamelen. Fries: fersammelje.

fer'sameler, s. de, ‐s. Verzamelaar.
fer'sameling, s. de, ‐s. Verzameling.
fer'sekere, v., fersekerde; fersekerd. Verze-

keren. Fries: fersekerje.
fer'sekering, s. de [fəse:kərɪŋ] ‐s. Verzeke-

ring. Fries: fersekering.
fer'sekeringsman, s. de, ‐loi. Verzekerings-

agent. Fries: fersekeringsman.
fer'set, s. 't. Verzet. Fries: ferset.
fer'sette, v.,  fersette;  ferset(ten).  1 Verzet-

ten.  ♢  Je  ‒ (teugen), zich  verzetten (te-

gen);  de moln ‒, kruien.  2 Verstellen, re-
pareren. ♢ 'n Broek ‒. Fries: fersette.

fer'sichys, adv.  [fəsɪxis].  Voorzichtigjes. 
Fries: foarsichtichjes.

fer'sichtig, adj.  &  adv.  [fəsɪxtəx]  ‐er;  ‐st. 
Voorzichtig. Fries: foarsichtich.

fer'sichtigens, s.  de.  Voorzichtigheid. 
Fries: foarsichtigens.

fer'sien, v., fersâg; fersien(d). Verzien. ♢ Je 
‒, verkeerd zien, zich vergissen; 't op een, 
wat ‒ hewwe, het op iemand, iets verzien 
hebben. Fries: fersjen.

fer'siere, v.  [fəsi.ərə]  fersierde;  fersierd. 
Versieren. Fries: fersiere.

fer'siering, s.  de,  ‐s;  ‐închy,  ‐inky.  Versie-
ring. Fries: fersiering.

fer'sin, s. 't [fəsɪn] ‐nen; ‐tsy. Vergissing. ♢ 
Bij ‒, per ongeluk. Fries: fersin.

fer'sinke, v.,  fersinkte;  fersinkt. Verzinken, 
met  een  laagje  zink  overdekken.  ♢  Fer-
sinkte spikers. Fries: fersinkje.

fer'sinke, v., fersonk; fersonken. Verzinken. 
♢ Fersonken spikers, spijkers met een kop 
die  verzonken  kan  worden,  spijkers  met 
een verloren kop. Fries: fersinke. Zie ook: 
ferburgen.

fer'sinker, s. de, ‐s. Verzinkboor. Fries: fer-
sinker.

fer'sinne  (je), v.,  fersinde;  fersind.  Zich 
vergissen. Fries: fersinne.

fer'sitte, v., fersat; fersitten. 1 Verzitten. ♢ 
De  bus  ‒, missen.  2 Afnemen  (van  de 
maan).  ♢  De maan fersit, het  is  nieuwe 
maan. Fries: fersitte.

fer'skaffe, v.  [fəskɑfə]  ferskafte;  ferskaft. 
Verschaffen. Fries: ferskaffe.

fer'skaidne, num.  Verscheiden,  betrekke-
lijk veel of vele, talrijke. Fries: ferskate.

fer'skeure, v.,  ferskeurde;  ferskeurd.  Ver-
scheuren. Fries: ferskuorre.

fer'skeurend, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  1 Ver-
scheurend. ♢ 'n ‒ dier. 2 Afgrijselijk, erg, 
zeer. ♢ Wat ik doe hoorde, waar ‒. Fries: 
ferskuorrend.

fer'skiet, s.  't  [fəski.ət].  Verschot,  ruime 
verscheidenheid  van  keuze.  Fries:  fer-
skaat.

fer'skiete, v.,  ferskoat;  ferskoaten.  1 Ver-
schieten.  ♢  Rogge ‒, rogge verschieten, 
met een schop door elkaar werken.  2 In: 
Ergens  in  ‒ zich  ergens  in  verslikken. 
Fries: fersjitte.

fer'skiinsel, s.  't  [fəski:ⁿsəl];  fer'skynsel, 
[fəskiⁿsəl] ‐s. Verschijnsel. Fries:  ferskyn-
sel.

fer'skil, s.  't  [fəskɪl]  ‐len;  ‐tsy.  Verschil. 
Fries: ferskil.
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fer'skille, v.  [fəskɪlə]  ferskilde;  ferskild. 
Verschillen. Fries: ferskille.

fer'skillend, adj. & adv., ‐er;  ‐st.  Verschil-
lend. ♢ In ‒e opsichten. Fries: ferskillend.

fer'skillende, num. Verschillende. ♢ ‒ mîn-
sen, saken, verschillende mensen, zaken. 
Fries: ferskillende.

fer'skimmele, v.,  ferskimmelde;  ferskim-
meld. Verschimmelen. Fries: ferskimmelje.

fer'skine, v.,  ferskeen;  ferskenen. Verschij-
nen. Fries: ferskine.

ferskynsel → ferskiinsel.
fer'skoane, v.,  ferskoande;  ferskoand.  1 

Verschonen. ♢ 't Water fan 'e hinnen ‒, de 
kippen nieuw water geven; je ‒, zich ver-
schonen, schoon ondergoed aantrekken. 2 
(Zeenetten  in  zoet  water)  schoonmaken. 
Fries: ferskjinje.

fer'skoanersgoed, s.  't.  Verschoning, 
schoon lijfgoed. Fries: ferskjinnersguod.

fer'skoanerskleren, s.  plur.  Verschoning, 
schoon lijfgoed. Fries: ferskjinnersklean.

fer'skoaning, s. de, ‐s. Verschoning, schoon 
lijfgoed. Fries: ferskjinning.

fer'skoppe, v.,  ferskopte;  ferskopt.  Ver-
schoppen. ♢ Een ‒, iemand verschoppen. 
Fries: ferskoppe.

fer'skoppeling, s. de, ‐en. Verschoppeling. 
Fries: ferskoppeling.

fer'skrikking, s.  de,  ‐s.  Verschrikking. 
Fries: ferskrikking.

fer'skriklik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Verschrik-
kelijk. Fries: ferskriklik.

fer'skroeie, v., ferskroeide; ferskroeid. Ver-
schroeien. Fries: ferskroeie.

fer'skuldigd, adj. Verschuldigd. Fries:  fer-
skuldige.

fer'skúlle, v.,  ferskoal,  ferskúlde;  ferskoa-
len, ferskúld. Verschuilen. ♢ Je ‒, zich ver-
schuilen. Fries: ferskûlje.

fer'skuve, v.,  ferskoof;  ferskoven. Verschui-
ven. Fries: ferskowe.

fer'skuving, s.  de,  ‐s.  Verschuiving. Fries: 
ferskowing.

fer'slaafd, adj., ‐er. Verslaafd. Fries: fersla-
ve.

fer'slaan, v., fersloeg; fersloegen. Verslaan. 
♢ De kaatser het syn skouder fersloegen, 
door te hevig slaan gekwetst.  Fries:  fer-
slaan.

ferslâg → ferslag.
fer'slag, s. 't [fəslɑx] ‐en; ‐slachy; fer'slâg, 

[fəslɑ.x]  ‐slagen;  ‐slachy.  Verslag.  Fries: 
ferslach.

fer'slaggever, s. de, ‐s. Verslaggever. Fries: 
ferslachjouwer.

fer'slepe, v.,  fersleepte;  fersleept.  Versle-

pen. Fries: ferslepe.
fer'slite, v. [fəslitə]  fersleet;  fersleten. Ver-

slijten.  ♢  Een  ‒  foor, iemand  verslijten 
voor. Fries: ferslite.

fer'smaaie, v., fersmaaide; fersmaaaid. Ver-
smeden. Fries: fersmeie. Zie ook: opmake.

fer'smade, v.  [fəsma:də]  fersmade;  fer-
smaad. Versmaden. Fries: fersmaadzje.

fer'smeerlappe, v.,  fersmeerlapte;  fer-
smeerlapt.  Vervuilen.  ♢  Se  lieten  hur 
kyndertsys ‒.

fer'smite, v.,  fersmeet;  fersmeten. Versmij-
ten. Fries: fersmite.

fer'smore, v.,  fersmoorde;  fersmoord.  Ver-
smoren. Fries: fersmoare.

fer'snelling, s. de [fəsnεlɪŋ] ‐s. Versnelling. 
Fries: fersnelling.

fer'snôbe, v., fersnôbde; fersnôbd. Versnoe-
pen. ♢ Je's sinten ‒. Fries: fersnobje.

fer'soade, v., fersoadde; fersoad. Verkoken. 
♢ 't Water fersoadt. Fries: fersiede.

fer'soek, s.  't,  ‐en.  Verzoek.  ♢  Op ‒  fan. 
Fries: fersyk.

fer'soeke, v., fersocht; fersocht. Verzoeken. 
Fries: fersykje.

fer'soeking, s.  de,  ‐s.  Verzoeking.  Fries: 
fersiking.

fer'soekskrift, s.  't,  ‐en.  Verzoekschrift. 
Fries: fersykskrift.

fer'sorge, v.,  fersorgde;  fersorgd.  Verzor-
gen. Fries: fersoargje.

fer'sorger, s.  de,  ‐s.  Verzorger.  Fries:  fer-
soarger.

fer'sorging, s.  de.  Verzorging.  Fries:  fer-
soarging.

fer'sperre, v. [fəspεrə]  fersperde;  fersperd. 
Versperren.

fer'speule, v.,  ferspeulde;  ferspeuld.  Ver-
spelen. Fries: ferspylje.

fer'spraide, v.,  ferspraidde;  ferspraid. Ver-
spreiden. Fries: ferspriede.

fer'springe, v.,  fersprong;  fersprongen. 
Verspringen. Fries: ferspringe.

fer'staan, v.,  ferston;  ferstaan.  Verstaan. 
Fries: ferstean.

fer'staanber, adj.  &  adv.,  ‐der.  Verstaan-
baar. Fries: fersteanber.

fer'staander, s.  de,  ‐s.  Verstaander.  ♢  'n 
Goed ‒ het an 'n half woord genog, een 
goed  verstaander  heeft  maar  een  half 
woord nodig. Fries: fersteander.

fer'stale, v.  [fəsta:lə]  ferstaalde;  ferstaald. 
Verstalen. ♢ Izer ‒. Fries: ferstielje.

ferstând → ferstand.
fer'stand, s.  't  [fəstɑnt];  ferstând, 

[fəstɑ.nt]. Verstand. ♢ Ergens (gyn) ‒ fan 
hewwe, ergens (geen) verstand van heb-
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ben; wat (foor) ‒ het 'n bolle fan 'e Noord-
star, 'n koe nou fan 'e sundeg, hoe zou zo 
iemand  daar  nu  verstand  van  hebben, 
over  mee  kunnen  praten!;  d'r  likefeul  ‒ 
fan hewwe as 'n úl fan 'e sundeg, 'n aap 
fan 't bibellezen, er niets van weten; je's ‒ 
brúkke, zijn verstand gebruiken;  een wat 
an syn ‒ bringe, iemand iets aan het, zijn 
verstand brengen; wat foor 't ‒ hè, iets be-
grijpen. Fries: ferstân.

ferstandhouding → ferstandhouwing.
fer'standhouwing, s.  de;  fer'standhou-

ding. Verstandhouding. Fries:  ferstânhâl-
ding.

fer'standig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Verstandig. 
Fries: ferstannich.

fer'standlik, adj.  &  adv.  Verstandelijk. 
Fries: ferstanlik.

fer'steend, adj. Versteend. ♢ ‒ weze fan 'e 
kouwe, steenkoud. Fries: ferstienne.

fer'stek, s.  't  [fəstεk].  Verstek  (schuine 
stootnaad). Fries: ferstek.

fer'stekbak, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Verstekbak. 
Fries: ferstekbak.

fer'steksaag, s.  de,  ‐sagen;  ‐saachy.  Ver-
stekzaag. Fries: ferstekseage.

fer'steld, adj.  Versteld.  ♢  Ergens  ‒  fan 
staan, ergens  versteld  van  staan.  Fries: 
fersteld.

fer'stelhaak, s.  de,  ‐haken;  ‐haky.  Zwei, 
zwaaihaak.  ♢  'n  ‒  is  'n  swaai  met  'n  
skroef,  om  'm  fast  te  setten. Zie  ook: 
swaai, swaaihaak.

fer'stelle, v.,  ferstelde;  fersteld. Verstellen. 
♢ 'n Broek ‒, repareren; feul of wainig ‒n 
hè, verstelwerk. Fries: ferstelle.

fer'stene, v.  [fəste:nə]  fersteende;  fer-
steend. Verstenen. Fries: ferstienje.

fer'sterke, v.,  fersterkte;  fersterkt. Verster-
ken. Fries: fersterkje.

fer'sterker, s. de, ‐s. Versterker. Fries:  fer-
sterker.

fer'stive, v.  [fəsti:və]  ferstiifde;  ferstiifd. 
Verstijven. Fries: ferstiivje.

fer'stoate, v., ferstoatte; ferstoaten. Versto-
ten.  ♢  Dat  lam  is  deur  syn  mim  fer-
stoaten. Fries: ferstjitte.

fer'stomme, v.,  ferstomde;  ferstomd.  Ver-
stommen.  ♢  Ergens  ferstomd  fan  staan. 
Fries: ferstomje.

fer'stoppe, v.,  ferstopte;  ferstopt.  Verstop-
pen, dichtstoppen. Fries: ferstopje.

fer'store, v.,  ferstoorde;  ferstoord.  Versto-
ren. Fries: fersteure.

fer'storve, v.,  fersturf;  fersturven. Sterven, 
overlijden. Fries: ferstjerre.

fer'storven, s.  't  [fəstɔrvən].  Overlijden. 

Fries: ferstjerren.
fer'strekke, v., ferstekte; ferstekt. Verstrek-

ken. Fries: ferstrekke.
fer'strike, v., ferstrook; ferstroken. Verstrij-

ken. ♢ Ik hew 'n fertúntsy had met 'e han-
del, nou falt d'r weer wat te ‒n, nu is er 
weer geld;  der falt, is niks te ‒n, niks te 
verdienen. Fries: ferstrike.

fer'strúppe  (je), v.,  ferstrúpte,  ferstroop; 
ferstrúpt,  ferstropen.  Zich  verkleden. 
Fries: ferstrûpe.

fer'stúkke, v. [fəstükə]  ferstúkte;  ferstúkt. 
Verstuiken. ♢ 't Ankel ‒. Fries: ferstûkje.

fer'sture, v.,  ferstuurde;  ferstuurd. Verstu-
ren. Fries: ferstjoere.

fer'sulvere, v., fersulverde; fersulverd. Ver-
zilveren. Fries: fersulverje.

fer'súm, s. 't [fəsüm] ‐men. Verzuim. Fries: 
fersom.

fer'súmme, v. [fəsümə] fersúmde; fersúmd. 
Verzuimen. Fries: fersomje.

fer'súppe, v.,  fersoop;  fersopen. Verzuipen. 
♢ 't Lykt wel 'n fersopene kat, gez. van ie-
mand  die  kletsnat  geregend  is.  Fries: 
fersûpe.

fer'súttere, v.,  fersútterde;  fersútterd. Ver-
leppen. Fries: fersuterje.

fer'swakke, v.,  ferswakte;  ferswakt.  Ver-
zwakken. Fries: ferswakje.

fer'swakking, s. de, ‐s. Verzwakking. Fries: 
ferswakking.

fer'sware, v.  [fəswa:rə]  ferswaarde;  fer-
swaard. Verzwaren. Fries: ferswierje.

fer'swaring, s.  de,  ‐s.  Verzwaring.  Fries: 
ferswierring.

fer'swelge, v.,  ferswelgde,  ferswolg;  fer-
swelgd,  ferswolgen.  Verzwelgen.  Fries: 
ferswolgje.

fer'swige, v., fersweeg; ferswegen. Verzwij-
gen. Fries: ferswije.

fer'tale, v. [fəta:lə]  fertaalde;  fertaald. Ver-
talen. Fries: fertale.

fer'taler, s. de, ‐s. Vertaler. Fries: fertaler.
fer'taling, s. de, ‐s. Vertaling. Fries:  ferta-

ling.
fer'telle, v.,  fertelde;  ferteld.  Vertellen. 

Fries: fertelle.
fer'teltsy, s. 't, ‐s. Vertellinkje, verhaaltje. ♢ 

Ik weet 'n mooi ‒ fan Evert en fan Jeltsy.  
Evert  sloeg  't  bokky  doad  en  Jeltsy  fer-
kocht 't feltsy. Fries: ferteltsje.

fer'tere, v.  [fətɪ.ərə]  ferteerde;  ferteerd. 
Verteren. ♢ De pot ‒; wel wat te ‒n hew-
we, flink geld bezitten. Fries: fertarre.

fer'tering, s. de, ‐s. Vertering. Fries: fertar-
ring.

ferteugen'woordige, v.,  ferteugenwoordig-
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de;  ferteugenwoordigd.  Vertegenwoordi-
gen. Fries: fertsjintwurdigje.

ferteugen'woordiger, s.  de,  ‐s.  Vertegen-
woordiger. Fries: fertsjintwurdiger.

fer'tier, s. 't [fəti.ər]. Vertier. Fries: fertier.
ferti'kaal, adj. & adv. [fεrtika:l].  Verticaal. 

Fries: fertikaal.
fer'tikke, v.,  fertikte;  fertikt.  Vertikken. 

Fries: ferpoffe.
fer'timmere, v.,  fertimmerde;  fertimmerd. 

Vertimmeren. Fries: fertimmerje.
fer'tinne, v.  [fətɪnə]  fertinde;  fertind.  Ver-

tinnen. Fries: fertinje.
fer'tize, v.  [fəti:zə]  fertiisde;  fertiisd.  Ver-

warren,  verward raken,  in  de war  bren-
gen. ♢ 't Aarme besy sit in 't net fertiisd; 
hij  sat  in  syn  gedachten  fertiisd. Fries: 
fertize.

fer'toane, v., fertoande; fertoand. Vertonen. 
♢  Hoe  fertoant‐y  dat?, hoe  legt  hij  dat 
aan? Fries: fertoane.

fer'toaning, s. de, ‐s. Vertoning. ♢  Feul ‒ 
make, veel vertoning maken. Fries: fertoa-
ning.

fer'tolke, v. [fətɔlkə] fertolkte; fertolkt. Ver-
tolken. Fries: fertolkje.

fer'trappe, v.,  fertrapte;  fertrapt.  Vertrap-
pen. Fries: fertraapje.

fer'trek, s.  't  [fətrεk]  ‐ken;  ‐ky.  1 Vertrek 
(lokaal,  zaal,  kamer).  2 Vertrek,  afreis. 
Fries: fertrek.

fer'trekke, v.,  fertrok;  fertrokken. Vertrek-
ken, afreizen.

fer'troud, adj.,  ‐er; ‐st.  Vertrouwd. ♢  Dou 
krijst dyn geld wel, dat is wel ‒. Fries: fer-
troud.

fer'troulik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Vertrouwe-
lijk. Fries: fertroulik.

fer'trouwe, v., fertroude; fertroud. Vertrou-
wen. Fries: fertrouwe.

fer'trouwen, s.  't.  Vertrouwen.  Fries:  fer-
trouwen.

fer'trouwensman, s. de, ‐loi. Vertrouwens-
man. Fries: fertrouwensman.

fer'tún, s.  't  [fətün] ‐nen;  ‐tsy.  Fortuin.  ♢ 
An die ondernimming het‐y 'n ‒ ferdiend; 
ik had guster 'n ‒tsy: myn eerappels rie-
ken  foor  'n  hogere  priis  fort,  at  'k  fer-
wacht  had, een  buitenkansje.  Fries: 
fertún.

fer'túnlik, adj.  &  adv.  [fətü:ⁿlək]  ‐er;  ‐st. 
Fortuinlijk,  gelukkig.  ♢  Hij  het  ‒ weest, 
heeft geluk gehad. Fries: fertúnlik.

fer'ture, v.  [fətü.ərə]  fertuurde;  fertuurd. 
Verplaatsen (van een dier) door de tuier-
pen uit de grond te trekken en op een an-
dere plaats weer in de grond te drijven. ♢ 

Wij hè de bolle fertuurd. Fries: fertsjoarje.
fer'tuteerze, v.  [fətötɪ.əzə]  fertuteersde; 

fertuteersd.  Omkomen,  verworden,  ten 
onder gaan. ♢ 't Spul mot winterdâg bin-
nendeur,  âns fertuteerst  't. Fries:  fertut-
earzje.

fer'tútten, s. plur. [fətütən]. Resultaat, nut 
(alleen in verbindingen). ♢ ‒ doen, nut af-
werpen, |resultaat hebben. Fries: fertuten.

fer'uit, interj.  [fərɔ̈.it̯].  Vooruit,  voort (ver-
der; weg). ♢ Griis en brún. Blau en bont.  
Skimmel  en  bles.  ‒,  gelyk‐an,  alle  ses,  
ook: hala, gelyk an, alle ses, versje gezon-
gen bij het ploegdriven. Fries: foarút.

fer'út, adv. [fərüt];  foor'út. Vooruit. ♢ Je's 
tiid  ‒  weze, zijn  tijd  vooruit  zijn;  wat  ‒ 
sêge,  wete, van  tevoren,  vooraf.  Fries: 
foarút.

fer'vint, adj.  [fərvɪnt]  ‐er;  ‐st.  Fervent. 
Fries: fervint.

fer'waaie, v.,  ferwaaide;  ferwaaid.  Verwei-
den. Fries: ferweidzje.

fer'waaie, v.,  ferwoei;  ferwoeien.  Verwaai-
en.  ♢  Ferwoeiene  donder, door  de wind 
verspreide  onweerswolken.  Fries:  fer-
waaie.

fer'waarloaze, v.,  ferwaarloasde;  ferwaar-
loasd.  Verwaarlozen.  Fries:  ferwaarleaz-
gje.

fer'wachte, v.,  ferwachtte;  ferwacht.  Ver-
wachten. Fries: ferwachtsje.

fer'wachting, s. de, ‐s. Verwachting. ♢ In ‒ 
weze. Fries: ferwachting.

fer'want, adj. [fərwɑnt]. Verwant. ♢ ‒  an, 
verwant aan.

fer'wantskap, s. de, ‐pen. Verwantschap.
fer'warring, s. de [fə(r)wɑrɪŋ]. Verwarring.
fer'wedde, v.,  ferwedde;  ferwed(den).  Ver-

wedden.  ♢  Ergens  wat  onder  ‒, ergens 
iets onder, om verwedden; der wil ik myn 
kop onder ‒. Fries: ferwedzje.

fer'weer, s. 't, ‐weren. Verweer, tegenstand. 
Fries: ferwar.

fer'welkomme, v.,  ferwelkomde;  ferwel-
komd. Verwelkomen. Fries: ferwolkomje.

fer'were (je), v.  [fəwɪ.ərə]  ferweerde;  fer-
weerd. Zich verweren. Fries: ferwarre.

fer'were, v.,  ferweerde;  ferweerd.  Verwe-
ren,  door  het  weer  bederven.  Fries:  fer-
waarje.

fer'werke, v.,  ferwerkte;  ferwerkt. Verwer-
ken.  ♢  De achterînse  kreeg alles  te  ‒n. 
Fries: ferwurkje.

ferwêrming → ferwerming.
fer'werming, s.  de;  ferwêrming, ‐s.  Ver-

warming. Fries: ferwaarming.
fer'widere, v. [fəwidərə]  ferwiderde;  ferwi-



ferwiding 125

derd. Verwijderen. Fries: ferwiderje.
fer'widing, s. de, ‐s. Verwijding. Fries:  fer-

widing.
fer'wînse, v.,  ferwînste;  ferwînst.  Verwen-

sen. Fries: ferwinskje.
fer'wînsing, s.  de,  ‐s.  Verwensing.  Fries: 

ferwinsking.
fer'wissele, v., ferwisselde; ferwisseld. Ver-

wisselen. Fries: ferwikselje.
fer'wisseling, s. de, ‐s. Verwisseling. Fries: 

ferwikseling.
fer'wyt, s. 't [fə(r)wit] ‐witen. Verwijt. Fries: 

ferwyt.
fer'wite, v.,  ferweet [fə(r)we:t];  ferweten. 

Verwijten. Fries: ferwite.
fer'wize, v.,  ferwees;  ferwezen.  Verwijzen. 

Fries: ferwize.
fer'woed, adj. & adv. [fə(r)wu.ət];  fer'woe-

dend, [fə(r)wu.ədənt]  ‐er;  ‐st.  Verwoed, 
vurig, zeer ijverig. Fries: ferwoedend.

ferwoedend → ferwoed.
fer'woeste, v.,  ferwoestte;  ferwoest.  Ver-

woesten. Fries: ferwoaste.
fer'woesting, s. de, ‐s. Verwoesting. Fries: 

ferwoasting.
fer'wondere, v.,  ferwonderde;  ferwonderd. 

Verwonderen. Fries: ferwûnderje.
fer'wondering, s. de. Verwondering. Fries: 

ferwûndering.
fer'wonding, s.  de,  ‐s.  Verwonding.  Fries: 

ferwûning.
fer'wossen, adj. Vergroeid. Fries:  ferwoek-

sen.
fer'wulf, s. 't [fə(r)wölf] ‐wulven; ‐y.  1 Ge-

welf.  ♢  't  ‒  fan  'n  oven. 2 Verhemelte. 
Fries: ferwulf.

'ferzy, s. de [fεrzi] ‐s. Versie. Fries: ferzje.
fe'sant, s. de [fəsɑnt] ‐en; ‐sy. Fazant. Fries: 

fazant.
fessy'bússy, s. 't. Vestzak. ♢  Hij kin 't wel 

út 't ‒ betale, hij heeft veel geld, waar hij 
elk  moment  over  kan beschikken.  Fries: 
festjebûse.

fest, s. 't [fεst] ‐en;  fessy [fεsi]. Vest. ♢  'n 
Nij ‒ braaie; een op 't, syn fessy spoie, ie-
mand  op  zijn  vestje  spuwen,  hard  de 
waarheid zeggen. Fries: fest.

festi'búlle, s.  de  [fεstibülə]  ‐s.  Vestibule. 
Fries: festibule.

'festige, v. [fεstəɣə] festigde; festigd. Vesti-
gen. Fries: fêstigje.

'festiging, s. de, ‐s. Vestiging. Fries:  fêsti-
ging.

fes'tijn, s. 't [fεstεin̯] ‐en. Festijn. Fries: fes-
tyn.

'festing, s. de [fεstɪŋ] ‐s. Vesting. Fries: fês-
ting.

'festival, s.  't  [fεstifɑl]  ‐s.  Festival.  Fries: 
festival.

festivi'teit, s. de [fεstivitεit̯] ‐en. Festiviteit. 
Fries: festiviteit.

feston'nere, v.  [fεstonɪ.ərə]  festoneerde; 
festoneerd.  Festonneren.  Fries:  feston-
nearje.

fet, s. 't [fεt]. Vet. ♢ 't ‒ plaagt him niet, hij 
is mager;  se stakken de dyk út as oud ‒, 
gez. van vlooien, die zich verwijderden uit 
beddengoed,  dat  buiten  stond  om uitge-
klopt te worden. Fries: fet.

fet, adj. [fεt] ‐ter; ‐st [fεst]. Vet. ♢ Soa ‒ as 
modder, 'n slak; dat baantsy wort men ok 
niet ‒ fan, niet rijk. Fries: fet.

'feter, s. de [fe:tər] ‐s; ‐tsy. Veter. ♢ Een 'n 
‒ in 'e broek steke, iemand een pluimpje 
geven. Fries: fiter.

fete'raan, s. de [fe:təra:n] ‐ranen. Veteraan. 
Fries: feteraan.

'feterbând, s.  de.  Veterband.  Fries:  fiter-
bân.

'feterdrop, s.  de.  Veterdrop.  Fries:  fiter-
drop.

fê'tere, v. [fεtɪ.ərə]  fêteerde;  fêteerd. Fête-
ren. Fries: fêtearje.

'fetleren, adj. Vetleren. ♢ ‒ skoenen. Fries: 
fetlearen.

'fetmeste, v.,  fetmestte;  fetmest.  Vetmes-
ten. Fries: fetmeste.

'fetpan, s. de, ‐nen; ‐pântsy. Braadpan, vet-
pan. ♢  Sundegs hewwe wij 'n lekker fet-
pântsy, 's  zondags  krijgen  wij  gebraden 
vlees. Fries: fetpanne.

'fetplak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Vetvlek. Fries:  fet-
plak.

'fetplant, s. de, ‐en; ‐sy. Vetplant. Fries: fet-
plant.

'fetpot, s. de, ‐ten; ‐sy. Vetpot. ♢  Doomny 
te wezen is de leste tiden ok gyn ‒, dat le-
vert geen ruim bestaan op; dat is ‒!, dat is 
de  moeite  waard  (bijv.  tegen  kinderen, 
wanneer  ze  vakantie  krijgen of  hebben). 
Fries: fetpôt.

'fetprop, s.  de  -[prɔp]  ‐pen;  ‐py.  Vetprop, 
prop  vet  om daarmee  zagen  te  smeren. 
Fries: fetprop.

fet'soen, s. 't [fətsu.ən]. Fatsoen. ♢ D'r sit 
'n mooi ‒ in die jurk, model;  't is 'n mooi 
‒tsy, model; hij weet niet wat ‒ is; hij het 
gyn  ‒; die  jonge  der  sit  temînsen  ‒  in. 
Fries: fatsoen.

fet'soenlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Fatsoenlijk. 
♢ Hij is soa ‒ at 't maar hoegt. Fries: fat-
soenlik.

fet'soenlikens, s. de. Fatsoenlijkheid. ♢ ‒ 
komt men op 't lest 't feerst met; in 'e ‒ en 
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dan  op 't allermâlst, flink plezier maken, 
feestfieren, maar wel op een gepaste wij-
ze. Fries: fatsoenlikens.

fetsoens'half, adv.;  fetsoens'halve.  Fat-
soenshalve. Fries: fatsoenshalve.

fetsoenshalve → fetsoenshalf.
'fetspoit, s. de, ‐en; ‐sy. Vetspuit. Fries: fet-

spuit.
'fettig, adj., ‐er; ‐st. Vettig. Fries: fettich.
'fettighyd, s. de. Vettigheid. Fries:  fettich-

heid.
'fetwaaier, s. de; 'fetwaider, ‐s. Vetweider, 

stuk vee dat in de weide vet moet worden. 
Fries: fetweider.

fetwaider → fetwaaier.
'feugel, s. de [fö.ü̯ɣəl] ‐s; ‐tsy. Vogel. ♢  'n 

‒tsy, een  mus  (kindertaal);  's  sien,  kike 
wer't de ‒s flige, even een luchtje schep-
pen;  de ‒s over 't net flige late, niet van 
de gelegenheid profiteren, de kans voorbij 
laten  gaan;  men  kin  niet  alle  ‒s  fange, 
men kan niet alles hebben, bezitten;  drie 
ferkens, drie ‒s, drie potten, drie heugels. 
Fries: fûgel.

'feugelaai, s.  't,  ‐es;  ‐en;  ‐aitsy.  Vogelei. 
Fries: fûgelaai.

'feugelfanger, s. de, ‐s. Vogelvanger. Fries: 
fûgelfanger.

'feugelferskrikker, s.  de,  ‐s.  Vogelver-
schrikker. Fries: fûgelferskrikker.

'feugelpannen, s.  plur. Rij dakpannen on-
der de vorstpannen.

feul, num.  & adv.  [fö.ü̯l].  Veel.  ♢  Hij  het 
(niet) ‒ sinten; te ‒; ‒  te ‒; al ‒, veelal; 
niet  ‒  weze, van  slechte  kwaliteit  zijn, 
ook: zwak zijn; ‒en hur bestaan beswykt, 
velen (veel  mensen);  't  sit  him niet in 't  
feule, maar 't fake, veelal. Fries: folle.

'feuliton, s. 't [fö.ü̯liton]; 'fúllyton, [füliton] 
‐s. Feuilleton. Fries: fúljeton.

'feultiids, adv. Veelal. Fries: follentiids.
feur, s.  de  [fö.ər]  ‐en;  ‐tsy.  Voor,  vore (in 

bouwland),  greppel  (in  weiland).  Fries: 
fuorge.

'feurêg, s. de, ‐en; ‐echy. Eg (met scharnie-
rende delen), die dient om voren schoon 
te maken. Fries: fuorcheide.

'feurêge, v.,  feurêgde;  feurêgd.  Met  de 
feurêg eggen. Fries: fuorcheidzje.

'feuropstrike, v.,  feuropstrook;  feuropstro-
ken. Aanaarden. ♢ Hij is an 't ‒n. Zie ook: 
opstrike.

'feutus, s. de [fö.ü̯təs] ‐sen.  Foetus. Fries: 
foetus.

'fia, prep. [fiɑ]. Via. Fries: fia.
fia'dukt, s. 't [fiɑdökt] ‐en. Viaduct. Fries: 

fiadukt.

fi'asko, s. 't [fiɑsko:] ‐'s. Fiasco. Fries: fias-
ko.

fi'deel, adj. & adv. [fide:l] ‐deler; ‐st. Fideel. 
Fries: fideel.

'fideo, s. de [fide:o:] [fidio:] '‐s. Video. Fries: 
fideo.

fi'dússy, s. de [fidüsi]. Fiducie. Fries: fidús-
je.

fier, num. & s. de [fi.ər] ‐en; ‐tsy. Vier. ♢ Al-
legaar ‒en en fijven hè, allemaal onnodige 
drukte hebben; 'n peerd op ‒en sette, een 
paard  van  hoefbeslag  voorzien.  Fries: 
fjouwer.

'fierde, num.  &  s.  't  [fi.ədə]  ‐n.  Vierde. 
Fries: fjirde.

'fierdepartsy, s.  't,  ‐s.  In:  'n ‒ (broad) de 
helft van een half roggebrood. Fries:  fjir-
depart.

'fiere, v.  [fi.ərə]  fierde;  fierd.  Vieren.  ♢ 
Brulloft ‒, bruiloft houden. Fries: fiere.

'fierfeur, s. de. Nog te ploegen strook van 
vier voren. Fries: fjouwerfuorge.

'fierfeure, v.,  fierfeurde;  fierfeurd.  De  op 
drie na laatste vore ploegen. Fries:  fjou-
werfuorgje.

'fierhoekig, adj. Vierhoekig. Fries: fjouwer-
hoekich.

'fierkant, s. 't, ‐en; ‐sy. Vierkant. ♢ In 't ‒, 
in het vierkant; in 't ‒ sitte, lid van de ker-
kenraad zijn. Fries: fjouwerkant.

'fierkant, adj. & adv. Vierkant. Fries:  fjou-
werkant.

'fierkantig, adj.  Vierkantig.  Fries:  fjou-
werkantich.

'fiersprong, s.  de,  ‐en.  Viersprong.  Fries: 
fjouwersprong.

'fierstimmig, adj.  &  adv.  Vierstemmig. 
Fries: fjouwerstimmich.

'fiertsy, s. 't. Partje, schijfje. ♢ 'n ‒ sinesap-
pel, een schijfje sinaasappel.

fifty‐'fifty, adv.  [fɪftifɪfti].  Fifty‐fifty.  Fries: 
fifty‐fifty.

'fyftig, num. Vijftig. Fries: fyftich.
'fyftigste, num. & s. 't, ‐n. Vijftigste. Fries: 

fyftichste.
'fyftyn, num. [fiftin]. Vijftien. Fries: fyftjin.
'fyftynde, num. & s. 't, ‐n. Vijftiende. Fries: 

fyftjinde.
'figeboom, s.  de [fi:ɣə]- ‐bomen;  ‐py,  ‐tsy. 

Vijgenboom. Fries: figebeam.
fi'guur, s. de & 't [fiɡü.ər] figuren; ‐tsy. Fi-

guur. ♢  'n Goed ‒ slaan; 'n ‒ slaan, zich 
belachelijk maken. Fries: figuer.

fi'guurlik, adj. & adv. Figuurlijk. Fries:  fi-
guerlik.

fiig, s. de [fi:x] figen;  fychy.  1 Vijg. 2 Slap-
pe, weke kaatsbal; niet krachtig opgesla-
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gen kaatsbal. Fries: fiich.
fiis, adj.  & adv. [fi:s]  fizer;  ‐t.  Vies.  Fries: 

fiis.
'fijand, s. de [fεiɑ̯nt] ‐en. Vijand. Fries:  fij-

ân.
'fijandig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Vijandig. 

Fries: fijannich.
'fijandskap, s.  de.  Vijandschap.  Fries: 

fijânskip.
fijf, num. & s. de [fεif̯] fijven; ‐y. Vijf. ♢ Geef 

mij de ‒, geef me je hand. Fries:  fiif. Zie 
ook: fier.

'fijfde, num. & s. 't, ‐n. Vijfde. Fries: fyfte.
'fijfdehalf, num. Vier en een half. ♢ ‒ stúv-

ver, werd vroeger wel  gezegd i.p.v.  22½ 
cent. Fries: fyfteheal.

fijfen'fyftig, num. Vijfenvijftig. Fries: fiifen-
fyftich.

'fijfkertiers, adj.  Vijfvierde duim dik (van 
hout). ♢ ‒ hout. Fries: fiifkertiers.

'fijfkop, s. de, ‐pen. 1 Inhoudsmaat van 5 li-
ter  (droge  waren).  2 Wijd  model  hoge 
hoed. Fries: fiifkop.

fijf'masken, s. plur. Gedeelte van een fuik 
tussen de  foorhoep en het begin van het 
wiidwerk, dat een lengte had van vijf ma-
zen. Zie ook: mask.

fijn, adj. & adv. [fεin̯] ‐er; ‐st. 1 Fijn, koste-
lijk, lekker van smaak. ♢  An 't ‒ste eten 
en drinken waar gyn gebrek. 2 Fijn,  be-
schaafd. ♢  'n ‒e kerel, innerlijk zeer be-
schaafd.  3 Fijn, om ingenomenheid uit te 
drukken, heerlijk,  prettig.  ♢  't  Ergens ‒ 
hè; ‒ ergens na toe gaan. Fries: fyn.

fyk, s. de [fik]. Fijt, ontsteking aan de vin-
gertop. Fries: fyk.

'fike, v. [fikə] fykte; fykt. Snijden. Fries: fyk-
je.

fiks, adj. & adv. [fɪks]. Fiks (flink, krachtig; 
op fikse wijze). ♢ 'n ‒e klap; 'n ‒ bedrag, 
tal; een ‒ helpe; ‒ hoor, ‒, wel gez. tegen 
kinderen als compliment. Fries: fiks.

'fikse, v. [fɪksə]  fikste;  fikst. Fiksen. Fries: 
fikse.

'fiksy, s. de [fɪksi]. Fictie. Fries: fiksje.
fik'tyf, adj. & adv. [fɪktif] ‐tiver; ‐st. Fictief. 

Fries: fiktyf.
fyl, s. de [fil]  filen; ‐tsy. Vijl. ♢  Driekante, 

fierkante,  platte,  (half)rônde, fine,  groffe 
‒. Fries: file.

filan'troop, s. de [filɑntro:p] ‐tropen. Filan-
troop. Fries: filantroop.

filan'tropys, adj.  &  adv.  Filantropisch. 
Fries: filantropysk.

'file, s. de [filə] ‐s. File. Fries: file.
'file, v. [filə] fylde; fyld. Vijlen. Fries: fylje.
fi'lee, s. de [file:] ‐s. Filet. Fries: filet.

fi'lere, v. [filɪ.ərə]  fileerde;  fileerd. Fileren. 
Fries: filearje.

filesi'tasy, s.  de  [filəsita:si]  ‐s.  Felicitatie. 
Fries: felisitaasje.

filesi'tere, v., filesiteerde; filesiteerd. Felici-
teren. Fries: felisitearje.

'filla, s. de [filɑ] [fɪlɑ] ‐'s. Villa. Fries: filla.
'fille, v. [fɪlə]  filde;  fild. Villen, de huid af-

stropen. Fries: fille.
film, s.  de [fɪlm] ‐s;  ‐py,  ‐tsy.  Film. Fries: 

film.
'filmster, s.  de,  ‐ren.  Filmster. Fries:  film-

stjer.
filolo'gy, s.  de  [filo:lo:gi].  Filologie.  Fries: 

filology.
filo'loog, s.  de  [filo:lo:x]  ‐logen.  Filoloog. 

Fries: filolooch.
filoso'fere, v. [filəso:fɪ.ərə]  filosofeerde;  fi-

losofeerd. Filosoferen. Fries: filosofearje.
filoso'fy, s. de [filəso:fi] ‐en. Filosofie. Fries: 

filosofy.
filo'sofys, adj. & adv. Filosofisch. Fries:  fi-

losofysk.
filo'soof, s.  de  [filo:so:f]  ‐sofen.  Filosoof. 

Fries: filosoof.
'filter, s. 't [fɪltər] ‐s; ‐tsy. Filter. Fries:  fil-

ter.
fin, s. de [fɪn] ‐nen; ‐tsy. Vin. ♢ Gyn ‒ fer-

roere, geen vin verroeren; 'n ‒ meer as 'n  
beers hewwe, een streepje vóór hebben. 
Fries: fin.

fyn, adj. & adv. [fin] finer, ‐der; fiinst [fi:ⁿst]. 
Fijn. ♢ Soa ‒ as poppystront, rag, gez. van 
iemand die zeer godsdienstig, orthodox is 
en dat goed laat merken. Fries: fyn.

fi'naal, adj. & adv. Finaal. Fries: finaal.
finan'sier, s.  de  [finɑⁿsi.ər]  ‐s.  Financier. 

Fries: finansier.
finan'siere, v.,  finansierde;  finansierd.  Fi-

nancieren. Fries: finansierje.
fi'nânsys, s.  plur.  [finɑ.ⁿsis].  Financiën. 

Fries: finânsjes.
finan'sjeel, adj.  [finɑⁿsje:l].  Financieel. 

Fries: finansjeel.
'fine, v. [finə]  fon [fon];  fonnen. Vinden. ♢ 

Een wel ‒ sille, iemand wel zullen straf-
fen, het iemand wel betaald zullen zetten; 
't niet recht ‒ kinne, niet recht op zijn ge-
mak, in zijn schik zijn; 't nergens ‒ kinne, 
rust noch duur hebben. Fries: fine.

fi'neer, s. 't [finɪ.ər]. Fineer. Fries: finear.
fi'nesse, s. de [finεsə] ‐s. Finesse. Fries: fi-

nesse.
fynge'foelig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Fijngevoelig. 

Fries: fynfielend.
'finger, s. de [fɪŋər] ‐s.  1 Vinger.  2 Onder-

deel  van  fingerbalk  van  maaimachine. 
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Fries: finger.
'fingerbalk, s.  de,  ‐en.  Vingerbalk  (balk 

met  dwarsuitsteeksels  aan  een  maaima-
chine). Fries: fingerbalke.

'fingerbreed, s. 't. Vingerbreed. Fries:  fin-
gerbreed.

'fingermof, s.  de,  ‐fen;  ‐fy.  Vingerhand-
schoen. Fries: fingermof.

'fingerplant, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Vingerplant. 
Fries: fingerplant.

fingers'eanden, s.  plur.  Vingertoppen. 
Fries: fingerseinen.

'fingertop, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Vingertop.  ♢ 
Elk het wel 's ferlet fan 'n skouderkloppy,  
al is 't maar met 'n ‒.

'fingerwizing, s.  de,  ‐s.  Vingerwijzing. 
Fries: fingerwizing.

fi'nyl, s. 't [finil]. Vinyl. Fries: finyl.
'finingryk, adj., ‐riker; ‐st. Vindingrijk.
fin'jet, s.  't  [fɪⁿjεt]  ‐ten;  ‐sy.  Vignet. Fries: 

finjet.
fink, s. de [fɪŋk] ‐en; ‐y. Vink. Fries: fink.
'fynmake, v., maakte fyn; fynmaakt. Fijnma-

ken. Fries: fynmeitsje.
'fynmale, v., maalde fyn; fynmaald. Fijnma-

len. Fries: fynmealle.
Fîns, adj. & s. 't [fɪ.ⁿs]. Fins. Fries: Finsk.
'fynsprút, s. de, ‐ten. Ondeugdelijke, abnor-

maal  kleine  aardappelplant,  die  bij  het 
súvveren uit het land wordt gegraven.

fînster → fainster.
fînsterbank → fainsterbank.
fint, s.  de  [fɪnt]  ‐en;  ‐sy.  Vent.  ♢  'n  On-

beskofte, túkke ‒. Fries: fint.
'finte, v. [fɪntə] fintte; fint. Venten.
finti'later, s.  de  [fɪntila:tər]  ‐s.  Ventilator. 

Fries: fentilator.
'fynwrive, v.,  wreef  fyn;  fynwreven.  Fijn-

wrijven. Fries: fynwriuwe.
fi'oel, s.  de [fiu.əl]  ‐en;  ‐tsy.  1 Viool  (mu-

ziekinstrument).  2 Zaaiviool  (landbouw-
werktuig).  3 (Als  verkleinwoord)  viooltje 
(plantengeslacht).  4 Zwanenbloem. Fries: 
fioele.

fi'oelkist, s. de, ‐en; ‐kissy. Vioolkist. Fries: 
fioelekiste.

fi'oelspeule, v., fioelspeulde; fioelspeud. Vi-
oolspelen. Fries: fioelspylje.

fio'let, s. 't [fio:lεt]. Violet. Fries: fiolet.
fio'let, adj. [fio:lεt]. Violet. Fries: fiolet.
firma'mint, s.  't  [fɪrmɑmɪnt].  Firmament. 

Fries: firmamint.
'firus, s. 't [fi.ərəs] ‐sen. Virus. Fries: firus.
fis, s. de [fɪs] ‐sen; ‐sy. Vis. ♢ Soa sônd as 'n 

‒, kerngezond; ‒  mot swimme, vis moet, 
wil  zwemmen,  wordt gezegd omdat men 
na het eten van vis vaak dorst heeft. Fries: 

fisk.
'fisdiefy, s. 't, ‐s;  'fissydief, s. de, ‐dieven; 

‐y. Visdiefje. Fries: fiskedief.
'fishandel, s. de, ‐s. Vishandel. Fries:  fisk-

hannel.
fy'syk, adj. [fizik]. Fysiek. Fries: fysyk.
'fysika, s. de [fizikɑ]. Fysica. Fries: fysika.
'fysikus, s.  de  [fisikəs]  fysisy.  Fysicus. 

Fries: fysikus.
'fysiotherapeut, s.  de [fisio:]-.  Fysiothera-

peut. Fries: fysioterapeut.
'fysiotherapy, s.  de.  Fysiotherapie.  Fries: 

fysioterapy.
'fysje, s. de & 't [fisjə] ‐s. Fiche. Fries: fysje.
fi'sjeus, adj.  [_sjö.ü̯s].  Vicieus.  Fries:  fi-

sjeus.
fis'kaal, adj. [fɪska:l]. Fiscaal. Fries: fiskaal.
'fiskoopman, s.  de,  ‐loi.  Vishandelaar. 

Fries: fiskkeapman.
'fiskus, s. de [fɪskəs]. Fiscus. Fries: fiskus.
'fyslak, s. de [fizlɑk] ‐ken; ‐ky. Viespeuk. ♢ 

Wat is dat jongetsy 'n ‒, want hij griemt 
altyd in 't drekkige pâd om. Fries: fiislak.

'fisman, s. de, ‐loi. Visman. Fries: fiskman.
'fisôfslag, s. de, ‐en. Visafslag. Fries: fiskôf-

slach.
'fisse, v.  [fɪsə]  fiste;  fist.  Vissen.  ♢  Die't 

nachts  fist,  mot  daags  de  netten  droge, 
wie 's nachts actief is, ondervindt daarvan 
de volgende dag de onplezierige gevolgen. 
Fries: fiskje. Zie ook: nachts.

'fisser, s. de, ‐s. Visser. ♢  De beste ‒ ont-
komt  wel  's  'n  aaltsy, dat  kan  de  beste 
overkomen. Fries: fisker.

fisse'rij, s. de [fɪsərεi]̯. Visserij. Fries: fiske-
rij.

'fisserman, s.  de,  ‐loi.  Visserman,  visser. 
Fries: fiskerman.

'fissersark, s. 't. Vistuig. Fries: fiskersark.
'fissersboat, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Vissersboot. 

Fries: fiskersboat.
'fissersdorp, s.  't,  ‐en;  ‐y.  Vissersdorp. 

Fries: fiskersdoarp.
'fissersregel, s. de, ‐s. Rij netten en fuiken 

in de Waddenzee. Fries: regel. Zie ook: re-
gel.

fissydief → fisdiefy.
'fiswinkel, s.  de, ‐s. Viswinkel. Fries:  fisk-

winkel.
fita'mine, s.  de  [fitɑminə]  ‐s.  Vitamine. 

Fries: fitamine.
fi'trazy, s.  de  [fitra:zi]  ‐s.  Vitrage.  Fries: 

fitraazje.
fyts, s. de [fits] ‐en; ‐y. Fiets. Fries: fyts.
'fytsbel, s.  de,  ‐len;  ‐tsy.  Fietsbel.  Fries: 

fytsbel.
'fytser, s. de [fitsər] ‐s. Fietser. Fries: fytser.
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'fytserak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Fietsenrek. Fries: 
fytserak.

'fytshimele, v.,  fytshimelde;  fytshimeld. 
Fiets(en)  schoonmaken.  Fries:  fytshim-
melje.

'fytslamp, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Fietslantaarn. 
Fries: fytslampe.

'fytsoaly, s. de. Rijwielolie. Fries: fytsoalje.
'fytspâd, s. 't, ‐en; ‐padsy. Fietspad. Fries: 

fytspaad.
'fytspoetse, v.,  fytspoetste;  fytspoetst. 

Fiets(en) poetsen. Fries: fytspoetse.
'fytspomp, s. de, ‐en; ‐y. Fietspomp. Fries: 

fytspomp.
'fytstas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Fietstas.  Fries: 

fytstas.
'fizel, s. de [fizəl] [fi:zəl] ‐s; ‐tsy. Vijzel. ♢ 

De ‒ fan 'n lymskroef. Fries: fizel.
'fizele, v.,  fizelde;  fizeld. Vijzelen. Fries:  fi-

zelje.
'fizy, s. de [fizi] ‐s. Visie. Fries: fisy.
fi'zier, s. 't [fizi.ər] ‐en. Vizier. Fries: fizier.
fizi'oen, s.  't  [fiziu.ən]  ‐en.  Visioen. Fries: 

fisjoen.
'fyzys, adj. [fizis]. Fysisch. Fries: fysysk.
'fizum, s. 't [fizəm] fiza, ‐s. Visum. Fries: fi-

sum.
fjeu, s. de [fjö.ü̯]. Vieux. Fries: fjeu.
fla, s. de [fla:]. Fla. Fries: fla.
flaag, s.  de  [fla:x]  flagen.  Vlaag.  Fries: 

flaach.
'flaaie, v.  [qɑ:iə̯]  flaaide;  flaaid.  Vleien. 

Fries: flaaie.
'flaaierig, adj. & adv. Vleierig. Fries: flaaie-

rich.
flaaie'rij, s. de, ‐en. Vleierij. Fries: flaaierij.
Flaams, adj. & s. 't [fla:ms]. Vlaams. ♢ ‒e 

reuzen, groot  soort  konijnen.  Fries: 
flaamsk.

'fladderakky, s. 't [flɑdərɑki] ‐s. Fladderak-
je, glaasje fladderak. Fries: fladderakje.

'fladdere, v.  [flɑdərə]  fladderde;  fladderd. 
Fladderen. ♢ 'n Fleermuus fladdert. Fries: 
fladderje.

flâg, s.  't  [flɑ.x].  1 Vlag,  samenhangende 
massa van vezelachtige waterplanten, inz. 
voor eendenkroos. ♢ De sloat sit fol ‒, dat 
is krekt wat foor de ainen. 2 Fonteinkruid. 
Fries: flach.

flâg, s. de [flɑ.x] ‐en; flachy. Vlag. ♢ 't Staat 
as 'n ‒ op 'n strontpraam, het staat als een 
vlag op een modderschuit; de swarte ‒ út-
hange, pessimistisch  zijn.  Fries:  flagge. 
Zie ook: ainekroas.

'flâgedoek, s.  't.  Vlaggendoek. Fries:  flag-
gedoek.

flais, s. 't [qɑis̯]. Vlees. Fries: fleis.

'flaispan, s. de, ‐nen; ‐pântsy. 1 Vleespan. 2 
(Als verkleinwoord) gebraden vlees. ♢  In 
de  sundegen  hewwe wij  altyd  ’n  lekker 
flaispântsy. Fries: fleispanne.

'flaizig, adj., ‐er. Vlezig. ♢  Die man is bra 
‒, zit goed in het vlees. Fries: fleizich.

flak, s. 't [flɑk] ‐ken; ‐ky. Vlak. ♢ 't ‒ fan 'n 
fissersboat, de  bodem,  onderkant.  Fries: 
flak.

flak, adj. & adv. [flɑk] ‐ker; ‐st. Vlak. ♢ Soa 
‒ as 'n pin,  spigel; ‒  lând, effen, plat; ‒ 
an, bij, foor, naast, teugenover, onmiddel-
lijk. Fries: flak.

'flakbank, s. de, ‐en. Vlakbank. Fries:  flak-
bank.

'flakkere, v.  [flɑkərə]  flakkerde;  flakkerd. 
Flakkeren. Fries: flakkerje.

flam, s.  de  [flɑm] ‐men;  ‐tsy,  ‐ichy.  Vlam. 
Fries: flam.

fla'mingo, s. de [fla:mɪŋɡo:] ‐'s. Flamingo. 
Fries: flamingo.

'flamme, v.  [flɑmə]  flamde;  flamd.  Vlam-
men. Fries: flamje.

fla'nel, s.  't  [flənεl]  [flanεl].  Flanel.  Fries: 
flanel.

fla'nellen, adj. Flanellen, van flanel. Fries: 
flanellen.

'flapdrol, s.  de  [flɑpdrɔl]  ‐len.  Flapdrol. 
Fries: flapdrol.

'flappe, v.  [flɑpə]  flapte;  flapt.  Flappen. 
Fries: flappe.

'flapskeet, s. de, ‐sketen. Flapdrol.
'flapsteen, s. de, ‐stenen. Die steen (veelal 

klinker)  van  een  moskeflap  die  onder-
steund wordt.

flard, s.  't  [flɑⁱt]  ‐en;  ‐sy.  1 Flard,  afge-
scheurde lap.  ♢  An ‒en skeure. 2 Klein 
(vaak ondeugend) kind. Fries:  flarde. Zie 
ook: klainflard.

flas, s. 't [flɑs]. Vlas. Fries: flaaks.
'flasbine, v.,  flasbon;  flasbonnen.  Vlas  tot 

schoven binden. Fries: flaaksbine.
'flasbiner, s.  de,  ‐s.  Arbeider die het vlas 

tot schoven bindt. Fries: flaaksbiner.
'flasbou, s. de. Vlasbouw. Fries: flaaksbou.
'flasbrake, v.,  flasbraakte;  flasbraakt.  Vlas 

braken. Fries: flaaksbrake.
'flasfebryk, s. 't, ‐febriken; ‐febriky. Vlasfa-

briek. Fries: flaaksfabryk.
'flashaal, s. de -[ha:l] ‐halen; ‐tsy. Vlassten-

gel.  ♢  Flashalen,  flashaaltsys, bijnaam 
voor  bewoners  van  Oude‐Bildtzijl.  Fries: 
flaakshaal.

'flasknop, s. de, ‐pen; ‐py. Vlasknop, zaad-
doos van vlas. Fries: flaaksknop.

'flaskoopman, s.  de,  ‐loi.  Vlaskoopman. 
Fries: flaakskeapman.
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'flasplokke, v.,  flasplokte;  flasplokt.  Vlas 
plukken, trekken.

'flasplokker, s. de, ‐s. Vlasplukker, persoon 
die vlas uit de grond trekt.

'flasroebele, v.,  flasroebelde;  flasroebeld. 
Vlas repelen. Fries: flaaksrûpelje. Zie ook: 
roebele.

'flasrotte, v.,  flasrotte;  flasrot.  Vlasroten. 
Fries: flaaksrotsje.

'flasskelf, s. de, ‐skelven; ‐y. Vlasschelf. Zie 
ook: skelf.

'flaswiede, v.,  flaswiedde;  flaswieden. Vlas 
wieden. Fries: flaakswjudde.

flat'teus, adj.  &  adv.  [qatö.ü̯s]  ‐euzer;  ‐t. 
Flatteus. Fries: flatteus.

flau, adj. & adv. [qɔ.u̯] ‐wer; ‐st. Flauw. ♢ 
Soa ‒ as lúzzen. Fries: flau.

'flaubyt, s.  de. Tussendoortje, tussentijdse 
boterham, versnapering. Fries: flaubyt.

'flaufâle, v.,  fiel  flau;  flaufâlen.  Flauwval-
len. Fries: flaufalle.

flau'fis, s. de. Vis (vooral witvis en snoek) 
die tijdens en na het vlasroten in vaarten 
en sloten van het Bildt, vanwege zuurstof-
gebrek, aan de oppervlakte kwam drijven 
om lucht te happen.

'flaute, s.  de,  ‐s.  Flauwte,  bezwijming. 
Fries: flaute.

flecht, s.  de  [flεxt]  ‐en;  flechy.  Vlecht.  ♢ 
‒en in 't haar hewwe. Fries: flecht.

flecht, s. de [flεxt];  flucht, [flöxt] ‐en;  flu-
chy. Vlucht. ♢ De bal met 'e ‒ rake, de bal 
raken zonder  dat hij  de  grond heeft  ge-
raakt (kaatsspel); arig ‒ op 'e kooi hewwe, 
veel belangstelling ondervinden, veel be-
zoek ontvangen, ook gez. van een meisje, 
waarvoor  veel  jongens  belangstelling  to-
nen. Fries: flecht.

fledder → fledrum.
fleden → ferleden.
'fledrum, s. de [flεdrəm];  fa'ledrum, [fɑlε-

drəm];  'fledder, [flεdər];  'lary, [la:ri]  ‐s. 
Insteekketel (om te plaatsen in wandope-
ning  van  ouderwetse  storten  kachel).  ♢ 
Soa glad, kaal as 'n ‒, erg glad, kaal (bijv. 
van schedel). Fries: fledderum.

fleer, s. de [flɪ.ər]  fleren; ‐tsy. Vlier. Fries: 
flear.

'fleerblom, s.  de,  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Vlier-
bloem. ♢ ‒men nimme wij alle offens in 
om te sweten. Fries: flearblom.

'fleermuus, s.  de;  'fleremuus, ‐muzen; 
‐mússy. Vleermuis. Fries: flearmûs.

fleet, s.  de  [fle:t]  fleten.  Vleet,  menigte, 
massa. ♢  Geld, boeken bij de ‒, in over-
vloed. Fries: fleet.

fleg'matys, adj.  &  adv.  [flεɣma:tis]  ‐tiser. 

Flegmatisch. Fries: flegmatysk.
flêr, s. de [flε:r]. Flair. Fries: flêr.
'flerebaai, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Vlierbes. Fries: 

flearbei. Zie ook: honnebaai.
'flereboom, s. de, ‐bomen; ‐tsy, ‐py. Vleer-

boom. Fries: flearbeam.
'flerehaag, s.  de,  ‐hagen;  ‐haachy.  Vlier-

haag. Fries: flearhage.
fleremuus → fleermuus.
'fleretak, s.  de, ‐ken;  ‐ky;  'fleretoek, ‐en; 

‐y. Vleertak. ♢ 'n Pylk met 'n skerp slepen 
stikky ‒ as punt. Fries: fleartûke.

fleretoek → fleretak.
flerk, s. de [flεrk] ‐en; ‐y. Vlerk. Fries: flerk.
fles, s.  de [flεs] ‐sen;  ‐sy. Fles. ♢  Op 'e ‒ 

gaan, op de fles gaan. Fries: flesse.
'flesfol, s. 't; 'flesfollen, ‐len. Zoveel als de 

inhoud van een fles. ♢ ‒len jenever. Fries: 
flesfol.

flesfollen → flesfol.
'flessemelk, s. de. Flessenmelk. Fries: fles-

semolke.
flet, s. de [flεt] ‐s; ‐sy. Flat. Fries: flat.
'fletgebou, s.  't,  ‐wen.  Flatgebouw.  Fries: 

fletgebou.
'fleuchy, s. 't [qö.ü̯xi]. Vleugje, klein beetje. 

♢ 'n ‒ melk in 'e thee. Fries: fleuchje.
'fleugel, s. de [qö.ü̯ɣəl] ‐s; ‐tsy. Vleugel. ♢ 

Lange,  korte ‒, resp. het langste en het 
kortste  van de beide zijstukken van een 
haringfuik, die dienden om de haringen in 
het net te leiden. Fries:  fleugel. Zie ook: 
wyk.

'fleugelmoer, s. de, ‐en; ‐tsy. Vleugelmoer. 
Fries: fleugelmoer.

fleur, s. de [flö.ər]. Fleur (bloei; opgewekte 
stemming). ♢  Kleur en ‒; ‒  en fertier; 't 
aventuur  geeft  wat  ‒  an 't  leven. Fries: 
fleur.

'fleurig, adj. & adv. [flö.ərəx] ‐er; ‐st. Fleu-
rig. ♢ Soa ‒ as 'n bij, protter, vrolijk, op-
geruimd;  'n  mooi,  ‒  bloesy, met  vrolijke 
kleuren. Fries: fleurich.

'fleurigens, s. de; 'fleurighyd. Fleurigheid. 
Fries: fleurigens.

fleurighyd → fleurigens.
fle'wiel, s.  't  [fləwiəl].  Fluweel.  Fries:  fle-

wiel.
fle'wielen, adj. Fluwelen. Fries: flewielen.
fly → flige.
'flibe, v. [fli:bə] fliibde; fliibd. Spuwen, spu-

gen (speeksel uitwerpen). Fries: flybje.
'fliering, s.  de [fli.ərɪŋ]  ‐s;  ‐inky.  Vliering. 

Fries: fliering.
'flygbasis, s.  de,  ‐sen.  Vliegbasis.  Fries: 

fleanbasis.
'flige, v. [fli:ɣə]  floog [flo:x];  fly, [fli]  floog 
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[flo:x] flogen. Vliegen. ♢ ‒ as 'n gek, zich 
heel snel voortbewegen; 't lykt mij wel ‒n, 
het lijkt me nergens naar, ik denk er niet 
aan!;  't  sil  niet  soa  hard ‒, het  zal  zo'n 
vaart niet nemen, lopen, ook: niet zo ge-
weldig gaan;  útnander ‒, uit  elkaar vlie-
gen,  in  handen  van  verschillende  eige-
naars komen (van landerijen van boerde-
rij); d'rin ‒, erin vliegen. Fries: fleane.

'fligend, adj. Vliegend. ♢ 't Is ‒ stormweer, 
er waait een zware storm;  't is ‒e koud, 
zeer, erg, bar. Fries: fleanend.

flige'nier, s. de [fliɣəni.ər] ‐s. Vliegenier.
'flygfeld, s. 't, ‐s. Vliegveld. Fries: fleanfjild.
'flygmesine, s. de, ‐s. Vliegmachine. Fries: 

fleanmasine.
'flygtúg, s.  't,  ‐tugen;  ‐túchy.  Vliegtuig. 

Fries: fleantúch.
'flygwiel, s. 't, ‐en; ‐tsy. Vliegwiel.
fliib, s. de [fli:p]. Speeksel. ♢ 't Is allegaar 

snot, ‒ en oogwater, gez. wanneer iemand 
erg verkouden is. Fries: flibe.

flik, s. de [flɪk] ‐ken; ‐ky. Flik. Fries: flik.
'flikkere, v.  [flɪkərə]  flikkerde;  flikkerd. 

Flikkeren. Fries: flikkerje.
'flymskerp, adj. [flim]-. Vlijmscherp. Fries: 

flymskerp.
'flinder, s. de [flɪndər] ‐s; ‐tsy. Vlinder. ♢ 'n 

Gewoane ‒, een koolwitje. Fries: flinter.
'flinderknippe, v.,  flinderknipte;  flinder-

knipt.  (De tijd)  verbeuzelen.  ♢  Hij  loopt 
maar wat te ‒n. Fries: flinterknippe.

flink, adj.  &  adv.  [flɪŋk]  ‐er;  ‐st.  Flink.  ♢ 
Nag ‒ weze, nog flink zijn (van oude men-
sen); 'n ‒ frommes, degelijk; 'n ‒ stik lând, 
vrij groot; ‒ op 'e grônd stampe, duchtig. 
Fries: flink.

flint, s. de [flɪnt] ‐en; ‐sy. Elft (soort zeevis). 
Fries: flint.

'flippe, v. [flɪ[ə]  flipte;  flipt. Flippen. Fries: 
flippe.

flyt, s. de [flit]. Vlijt. Fries: flyt.
'flitse, v. [flɪtsə] flitste; flitst. Flitsen. Fries: 

flitse.
'flitseboog, s.  de,  ‐bogen;  ‐boochy.  Hand-

boog.  ♢  't  Staat  in  'n  ‒, gez.  van  een 
kromme plank of een kromgetrokken deur. 
Fries: flitsebôge.

'flitslamp, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Flitslamp.  Fries: 
flitslampe.

floa, s. de [flo.ə]  flooien [qo.iə̯n]; ‐tsy. Vlo. 
Fries: flie.

'floabyt, s.  de;  floaiebyt, ‐biten.  Vlooien-
beet. Fries: fliebyt.

floaiebyt → floabyt.
float, s.  de  [flo.ət]  ‐en;  ‐sy.  Vlotte,  gulle, 

aanvallige, innemende vrouw. ♢  Jeltsy is 

soa'n ‒. Fries: float.
'flodder, s. de [flodər] ‐s; ‐tsy. Vlotte, aan-

vallige vrouw. ♢  Jeltsy  is  soa'n ‒. Fries: 
flodder.

floed, s. de [flu.ət] ‐en. Vloed. ♢ 't Staat ‒, 
het  staat  vol  onkruid;  de sipels staan ‒. 
Fries: floed.

'floeiber, adj. Vloeibaar. Fries: floeiber.
'floeie, v., floeide; floeid. Vloeien. ♢ De see 

floeit, het wordt vloed. Fries: floeie.
'floeistof, s. de, ‐fen. Vloeistof. Fries:  floei-

stof.
floek, s. de [fluk] ‐en. Vloek. Fries: flok.
'floekbeest, s.  't,  ‐en.  Vloekbeest.  Fries: 

flokbist.
'floeke, v.,  floekte;  floekt. Vloeken. ♢ ‒  as 

'n  beest,  ketter,  kriigsheld,  Westerbieru-
mer. Fries: flokke.

'floekmerry, s. de, ‐s. Onhandelbare, koppi-
ge merrie (bij het leren trekken van een 
wagen).

'floekwoord, s. de, ‐en. Vloekwoord. Fries: 
flokwurd.

floep, interj.  [flup].  Floep.  ♢  ‒,  en  weg 
waar‐y! Fries: floep.

floer, s. de [flu.ər] ‐en; ‐tsy.  1 Vloer.  2 Bo-
dem van een aardappelkuil. Fries: flier.

'floerbalk, s. de, ‐en; ‐y. Vloerbalk.
'floerbôl, s. de, ‐en; ‐tsy. Vloerbrood. Fries: 

flierbôle.
'floere, v.,  floerde;  floerd.  1 Bestraten, pla-

veien.  2 Vloeren, ten val brengen. Fries: 
fluorje.

'floerkleed, s.  't  [flu(.)ər]- ‐kleden;  ‐sy. 
Vloerkleed. Fries: flierkleed.

'floerlêger, s.  de,  ‐s.  Vloerplank.  Fries: 
flierlêger.

'floersteed, s. 't. Plaats waar aardappel‐ of 
bietenhoop zal komen te staan of heeft ge-
staan.  Fries:  fliersteed.  Zie  ook:  hoop-
steed.

'floersteedslechte, v.,  floersteedslechtte; 
floersteedslecht.  Effenen  van  een  een 
aardappel‐ of bietenhoop. ♢ Fandaag sille 
wij ‒. Fries: fliersteedsljochtsje.

floit, s. de [qɔit̯] ‐en; ‐sy. Fluit. ♢ 't Kin mij 
gyn  ‒  skele, geen  fluit,  niets;  jonges 
maakten faak ‒sys fan 'n pypkruudstâl en  
fan wilgetoekys. Fries: fluit.

'floite, v.,  floitte;  floiten.  Fluiten.  Fries: 
fluitsje.

'flonkere, v. [floŋkərə]  flonkerde;  flonkerd. 
Flonkeren. Fries: flonkerje.

'floppy, s. de [flɔpi] ‐s. Floppy. Fries: floppy.
flo'rere, v.  [flo:rɪ.ərə]  floreerde;  floreerd. 

Floreren. Fries: florearje.
'floris, s. de [flo.ərəs] ‐sen; ‐sy. Vlotte, gul-



132 foerkist

le, aanvallige, innemende vrouw. ♢ Janne-
chy is soa'n ‒. Fries: floaris.

flori'sant, adj.  [flo.ərisɑnt]  ‐er.  Florissant. 
Fries: florissant.

flot, s. 't [flɔt] ‐ten; ‐sy. Vlot. Fries: flot.
flot, adj. & adv. [flɔt] ‐ter; ‐st. 1 Vlot. 2 Ge-

zond. ♢ Niet al te ‒, wel arig ‒, fit. Fries: 
flot.

flots, interj. [flots]; flut, [flöt]. In: Dat waar 
‒, gez. wanneer bij het knikkeren de knik-
ker op een onjuiste manier de hand ver-
laat en daardoor niet ver komt. Zie ook: 
flotse.

'flotse, v. [flotsə]  flotste;  flotst. In:  De bos 
het flotst, gez. wanneer bij het spelen met 
de proppenschieter de prop aan het eind 
bleef zitten of de proppenschieter zonder 
knal verliet.

'flottens, s. de. Vlotheid. Fries: flottens.
flucht → flecht.
'fluchteling, s. de, ‐en. Vluchteling. Fries: 

flechtling.
'fluchtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. 1 Vluchtig. 2 

Uithuizig. Fries: flechtich.
fluens, adj. & adv. [flü.əⁿs]. Vals vriendelijk, 

vleierig. Fries: fluensk.
flues, s. 't [flü.əs]  fluezen; ‐y. Vlies. ♢  De 

fluezen  foor,  over  de  ogen  hewwe, gez. 
van iemand die een dutje doet;  'n ‒ op 'e 
brij,  melk; 'n ‒ wol, afgeknipte schapen-
vacht. Fries: flues.

flug, adj. & adv. [flöx] ‐ger; ‐st. Vlug. ♢ Soa 
‒ as 'n floit, water. Fries: fluch.

fluktu'asy, s.  de [flöktüa:si]  ‐s.  Fluctuatie. 
Fries: fluktuaasje.

fluores'sînsy, s.  de  [flüɔrɛsɪ.ⁿsi].  Fluores-
centie. Fries: fluoressinsje.

fluo'ryt, s. 't [flüɔrit]. Fluoriet. Fries:  fluo-
ryt.

'flústere, v.  [flüstərə]  flústerde;  flústerd. 
Fluisteren. Fries: flústerje.

flut → flots.
flut, s. 't [flöt]. Dunne slappe spijs of drank. 

♢  Dragene  ‒, ondermelk,  taptemelk. 
Fries: flut.

'flutrig, adj.  [flötrəx]  ‐er;  'flutterig, ‐er. 
Dun, slap. Fries: flutterich.

flutterig → flutrig.
foal, s. 't [fo.əl] ‐en; ‐tsy. Veulen. ♢ Soa mak 

as 'n ‒. Fries: fôle.
foal, adj. [fo.əl]. Drachtig, jongen dragend. 

♢ 'n ‒e merry; 't skaap, de bok is ‒. Fries: 
foal.

'foaly, s. 't [fo.əli]. Folie. Fries: foly.
fo'by, s. de [fo:bi] ‐s, ‐en. Fobie. Fries: foby.
focht, s. 't [foxt]. Vocht. Fries: focht.
'fochtig, adj., ‐er; ‐st. Vochtig. Fries:  foch-

tich.
fod, s. de [fot] ‐den; ‐sy. Vod, lomp. ♢  On-

der 'e ‒den gaan, naar bed gaan;  't lykt 
wel ‒den, het lijkt nergens naar; een ach-
ter de ‒den, sitte, iemand achter de vod-
den zitten, aandrijven. Fries: fodde.

'foddekorf, s.  de;  'fodkorf, ‐korven;  ‐y. 
Voddenmand. ♢ 't Likent wel 'n ‒, het lijkt 
nergens naar. Fries: fodkoer.

fodkorf → foddekorf.
'foeding, s. de [fu.ədɪŋ] ‐s. Voeding. Fries: 

fieding.
'foedingsbooiem, s.  de,  ‐s.  Voedingsbo-

dem. Fries: fiedingsboaiem.
foeg, s.  de [fu:x] ‐en;  foechy.  Voeg. Fries: 

foech.
'foegbordsy, s.  't,  ‐s.  Voegbord,  plankje 

waar de specie voor het  voegen op ligt. 
Fries: foechbuordsje.

'foege, v.  [fu:ɣə]  foegde;  foegd.  Voegen. 
Fries: foegje.

'foegizer, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Voegijzer.  Fries: 
foechizer.

'foegpasser, s.  de,  ‐s.  Voegpasser.  Fries: 
foechpasser.

'foegwoord, s. 't [fu(:)x]- ‐en. Voegwoord.
foe'jere, v.  [fujɪ.ərə]  foejeerde;  foejeerd. 

Fouilleren. Fries: fûillearje.
'foele, v. [fu.ələ] foelde; foeld. Voelen. Fries: 

fiele.
foely → kamperfoely.
'foelspryt, s. de, ‐spriten. Voelspriet. Fries: 

fieler.
foer, s. 't [fu.ər]. Voer, wagenvracht. ♢ 'n ‒ 

graan of hooi; 'n ‒ wait, wagenvracht tar-
we (bestaande uit 12 stuiken, 1 stuik = 18 
schoven);  'n ‒ haver,  garst, wagenvracht 
haver, gerst (bestaande uit 20 stuiken, 1 
stuik = 12 schoven);  'n ‒ raid, 120 scho-
ven. Fries: foer. Zie ook: ponterlaag.

foer, s. 't [fu.ər]. Voer. Fries: foer.
foe'razy, s.  de  [fu.əra:zi].  Foerage.  Fries: 

foeraazje.
'foerbyt, s.  de,  ‐biten.  Voederbiet.  Fries: 

foerbyt.
'foere, v. [fu.ərə] foerde; foerd. Voeren, van 

voering voorzien. ♢ 'n Jas ‒. Fries: fuorje.
'foere, v. [fu.ərə] foerde; foerd. Voeren, voe-

deren. Fries: fuorje.
'foergang, s.  de, ‐en.  Voergang, ruimte in 

een stal vóór de koeien. Fries: fuorgong.
'foergeut, s.  de,  ‐en.  Krib(be),  voederbak 

voor paarden. Zie ook: peerdekrêbe.
'foering, s.  de  [fu.ərɪŋ]  ‐s;  ‐inky.  Voering. 

Fries: fuorring.
'foerkist, s. de, ‐en; ‐kissy. Haverkist. Fries: 

foerkiste. Zie ook: haverkist.
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'foerman, s. de [fuərmɑn] [fu.ərmɑn] ‐nen, 
‐loi.  1 Voerman,  koetsier.  2 Ondernemer 
die paarden‐ en machinewerk voor ande-
ren  (vooral  voor  de  gernieren)  verricht. 
Fries: fuorman.

foermande'rij, s.  de;  foermanne'rij, ‐en. 
Voermansbedrijf,  loonbedrijf.  Fries:  fuor-
manderij.

foermannerij → foermanderij.
'foermanswagen, s.  de,  ‐s.  Voermanswa-

gen, wagen van een foerman. Fries:  fuor-
manswein.

'foertúg, s. 't, ‐tugen; ‐túchy. Voertuig.
foest, s.  de [fust] ‐en;  foesy.  Vuist. ♢  Dat 

loopt mij over de ‒, dat gaat boven mijn 
krachten; een de ‒ skudde, iemand op zijn 
fouten wijzen;  foor de ‒ weg op, voor de 
greep  weg,  zonder  sorteren;  foor  de  ‒ 
weg, voor de vuist. Fries: fûst.

'foeste, v.,  foestte; foest. De hand drukken. 
♢  Metnander ‒, elkaar de hand drukken; 
wij mâge wel even ‒, wij hè nander soa-
lang niet sien. Fries: fûstkje.

'foestmof, s. de, ‐fen; ‐fy. Want, vuisthand-
schoen. Fries: fûstmof.

foet, s. de [fuət] ‐en; ‐sy. Voet. ♢  Op ‒en, 
niet in bed; 'n spultsy fan kouwe ‒en, een 
zaakje van niets; een de ‒ dwars sette, ie-
mand  dwarsbomen;  over  de  ‒  stappe, 
beentje over lopen (t.g.v. drankmisbruik); 
op die ‒, op soa'n ‒ (en dan 'n houtnen), 
op die, zo'n voet, op die manier; met 'e ‒ 
sitte  motte, rust  moeten  nemen  met  de 
voet, met het been; de ‒ fan 'n opper, het 
onderste  hooi  van een  opper;  'n  ‒  is  'n 
lingtemaat fan 30 sintimeter; die jurk is 
‒en en famen te groat, veel te groot;  hij 
waar altyd op ‒en, in de weer;  't op ‒en 
houwe,  de  ‒en  onder  't  liif,  gat  houwe, 
met inspanning staande blijven, ook: niet 
ziek worden; de ‒en onder 't liif, gat hou-
we, zich financieel handhaven; 't weer op 
‒en  krije, met  inspanning  weer  gaan 
staan,  overeind  komen;  onder  ‒en  rake, 
vallen, ook: bedlegerig worden; tun 'e ‒en 
út, versleten; ‒en in 't gat hè, voeten in de 
aarde  hebben,  moeite  kosten;  met  twee 
‒en in een hoas sitte, in verlegenheid zit-
ten, niet weten wat te doen, voor een di-
lemma gesteld zijn. Fries: foet.

'foetbâl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Voetbal.  Fries: 
fuotbal.

'foetbâle, v.,  foetbâlde;  foetbâld.  Voetbal-
len. Fries: fuotbalje.

'foetebanky, s.  't,  ‐s.  Voetenbankje.  Fries: 
fuotbank.

'foeteneand, s. 't, ‐en. Voeteneind(e). ♢ Op 

't ‒ weune, op een afgelegen plaats. Fries: 
fuottenein.

foeteneands'deur, s. de, ‐en. Deur aan het 
voeteneind(e) van een bedstede. Zie ook: 
hoofdeneandsdeur.

'foetere, v. [futərə] foeterde; foeterd. Foete-
ren. Fries: foeterje.

foetewasse → foetwasse.
'foetfolk, s. 't. Voetvolk. Fries: fuotfolk.
'foetlicht, s.  't,  ‐en.  Voetlicht.  Fries:  fuot-

ljocht.
'foetling, s.  de  [fuətlɪŋ]  ‐s;  ‐închy,  ‐inky. 

Voet van de kous, sok. Fries: fuotling.
'foetrais, s.  de,  ‐raizen.  Voetreis.  Fries: 

fuotreis.
'foetsok, s. de, ‐ken; ‐ky. Sok. ♢  Ouwe ‒!, 

(scheldwoord). Fries: fuotsok.
'foetstap, s. de, ‐pen; ‐py. Voetstap. Fries: 

fuotstap.
'foetsteun, s.  't,  ‐en;  ‐tsy.  Steun  voor  de 

voet (aan dissel van boerenwagen).
'foetwasse, v., foetwos; foetwossen; 'foete-

wasse, foetewos;  foetewossen. De voeten 
wassen. Fries: fuotwaskje.

foi, adj. [foi]̯. Afkerig, wars. ♢ ‒ fan 't een 
of  ânder weze, wars van iets zijn.  Fries: 
fij.

foi, interj.  [foi]̯.  Foei. ♢ ‒,  ‒, wie had dat 
dinke kinnen! Fries: fuoi.

fo'jee, s. de [foje:] ‐s. Foyer. Fries: foyer.
fok, s. de [fɔk] ‐ken; ‐ky. Fok (voorzeil; bril). 

Fries: fok.
fo'kaal, s. de [fo:ka:l]  fokalen. Vocaal, klin-

ker. Fries: fokaal.
fo'kaal, adj. [fo:ka:l]. Vocaal. Fries: fokaal.
'fokke, v. [fɔkə]  fokte;  fokt. Fokken. Fries: 

fokke.
'fokkefâl, s. 't, ‐en. Touw waarmee de fok 

van  een  schip  gehesen  of  gestreken 
wordt. Fries: fokkefal.

'foksia, s.  de  [fɔksiɑ]  ‐'s.  Fuchsia.  Fries: 
foksia.

foks'trot, s. de [fɔkstrɔt] ‐s. Foxtrot. Fries: 
fokstrot.

fol, adj. & adv. [fol] ‐ler; ‐st. Vol. ♢ Soa ‒ as 
'n aai; 't is der soa ‒ as in 'n amelersnêst; 
borende ‒, propvol; ‒ in 't hood weze, een 
verstopt  hoofd  hebben  (door  verkoud-
heid); ‒ (in 't borst, op 't borst) weze, vol 
op de borst, aamborstig zijn; 't sit mij wat 
‒ (op 't borst); 'n ‒ gefoel (in 't liif, in 'e  
maag)  hewwe, een  opgeblazen  gevoel 
hebben (door overdadig eten);  de ‒le pri-
is. Fries: fol.

'folbloed, s. de, ‐en, ‐s. Volbloed. Fries: fol-
bloed.

'folbloed, adj. Volbloed. Fries: folbloed.
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'folbringe, v., folbrocht; folbrocht. Volbren-
gen. Fries: folbringe.

fol'daan, adj.; fol'deen. Voldaan. Fries: fol-
dien.

foldeen → foldaan.
'folder, s. de [foldər] ‐s; ‐tsy. Folder. Fries: 

folder.
fol'doen, v.,  foldaan,  foldeen;  foldaan,  fol-

deen. Voldoen. Fries: foldwaan.
fol'doende, s. de, ‐s. Voldoende. Fries:  fol-

dwaande.
fol'doende, adj. & adv. Voldoend(e). Fries: 

foldwaand.
fol'doening, s.  de.  Voldoening.  Fries:  fol-

dwaning.
'folfet, adj. Volvet. Fries: folfet.
'folge, v. [fɔlɣə] folgde; folgd. Volgen. Fries: 

folgje.
'folgeling, s.  de, ‐en. Volgeling. Fries:  fol-

geling.
'folgend, adj. Volgend. ♢  't ‒e stopplak; 't 

‒e, het  volgende,  wat  volgt.  Fries:  folg-
jend.

'folgens, prep. Volgens.
'folgorder, s. de, ‐s. Volgorde. Fries:  folch-

oarder.
fol'groeid, adj. Volgroeid. Fries: folgroeid.
fol'handig, adj. Volhandig. ♢ ‒ werk, werk 

waarmee men constant en intensief  mee 
bezig is. Fries: folhandich.

'folhouwe, v., houde fol; folhouwen. Volhou-
den. Fries: folhâlde.

'folio, s. 't [fo:lio:]. Folio. Fries: foalio.
fol'jêre, s. de [foljε:rə] ‐s. Volière. Fries: fol-

jêre.
folk, s. 't [fɔlk] ‐en; ‐y. Volk. ♢ ‒ (in)?, roep 

aan de deur,  om de bewoner(s)  te  spre-
ken;  de boer het ‒ in 't werk, personeel. 
Fries: folk.

folk'lore, s. de [fɔlklo.ərə]. Folklore. Fries: 
folkloare.

folklo'ristys, adj.,  ‐iser.  Folkloristisch. 
Fries: folkloristysk.

fol'komen, adj.  &  adv.  -[ko:mən].  Volko-
men. Fries: folslein.

'folksbeweging, s.  de,  ‐s.  Volksbeweging. 
Fries: folksbeweging.

'folksetymology, s.  de.  Volksetymologie. 
Fries: folksetymology.

'folksfermaak, s. 't, ‐maken. Volksvermaak. 
Fries: folksfermaak.

'folkshúsfesting, s.  de.  Volkshuisvesting. 
Fries: folkshúsfesting.

'folksleven, s. 't. Volksleven. Fries: folkslib-
ben.

'folksliet, s. 't,  ‐en. Volkslied. Fries:  folks-
liet.

'folksmônd, s. de. Volksmond. Fries:  folks-
mûle.

'folksskriver, s. de, ‐s. Volksschrijver. Fries: 
folksskriuwer.

'folksstam, s.  de,  ‐men.  Volksstam. Fries: 
folksstam.

'folkstaal, s.  de,  ‐talen.  Volkstaal.  Fries: 
folkstaal.

fol'ledig, adj. & adv. [fole:dəx] ‐er; ‐st. Vol-
ledig.

'follens, s. de. Volheid, volte. Fries: follens.
fol'maakt, adj.,  ‐er.  Volmaakt.  Fries:  fol-

makke.
'folmacht, s. de, ‐en.  1 Volmacht.  2 Gevol-

machtigde  (van  een  waterschap).  Fries: 
folmacht.

'folop, adv.  Volop. ♢  't  Is  ‒ winter. Fries: 
folop.

'folsette, v.,  sette fol;  folset.  1 Gevuld ma-
ken.  ♢  'n  Wagen ‒. 2 Geheel  betrekken 
(van de lucht). ♢  De lucht set fol. Fries: 
folsette.

fol'staan, v. Volstaan. Fries: folstean.
fol'tazy, s. 't [folta:zi] ‐s. Voltage. Fries: fol-

taazje.
fonde'mint, s. 't [fondəmɪnt];  fonne'mint, 

[fonəmɪnt]  ‐en.  Fundament.  Fries:  fûne-
mint.

fon'dere, v.  [fondɪ.ərə]  fondeerde;  fon-
deerd. Funderen. Fries: fûndearje.

fon'dering, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Fundering. 
Fries: fûndearring.

fon'dú, s. de [fondü] ‐'s, ‐en. Fondue. Fries: 
fondu.

fon'duë, v.,  fondude;  fondúd.  Fonduen. 
Fries: fondue.

'fonkele, v.  [foŋkələ]  fonkelde;  fonkeld. 
Fonkelen. Fries: fonkelje.

fonnemint → fondemint.
'fonnis, s. 't [fonəs] ‐sen. Fonds, inz. zieken-

fonds. Fries: fûns.
'fonnis, s. 't [fonəs] ‐sen. Vonnis. Fries: fon-

nis.
fôns, s. 't [fo.ⁿs] ‐en; ‐y. Fonds. Fries: fûns.
fônst, s. de [fo.ⁿst] ‐en. Vondst. Fries: fynst.
foogd, s. de [fo:xt] ‐en. Voogd. Fries: fâd.
fooi, s. de [fo.i]̯ ‐en; ‐tsy. Fooi. Fries: foai.
foor, s. 't [fo.ər]. Voor. ♢ 't ‒ en teugen, het 

voor en tegen; in 't ‒, vooruit, verder, eer-
der dan anderen, ook: in voorraad, ook: bij 
voorbaat. Fries: foar.

foor, prep.  &  adv.  [fo.ər].  Voor.  ♢  ‒  ôns 
huus  hewwe  wij  'n  arige  tún; ergens  ‒ 
maid weune, ergens als dienstmeisje wo-
nen; ‒ de kerk over, tegenover; een, wat ‒ 
je  krije  kinne, zich  iemand,  iets  kunnen 
voorstellen, herinneren;  de bâl is ‒, voor 
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de  voorlijn  (kaatsen);  je  ergens  ‒  sette, 
zich voor iets inspannen; ik mot nag wat ‒ 
myn frou kope; ergens niet ‒ (weze) kin-
ne, iets  niet  kunnen  voorzien,  verhinde-
ren;  ergens  (niet)  ‒  weze, ergens  (niet) 
voor zijn; d'r ‒ rake, erin lopen, in ongele-
genheid raken. Fries: foar.

'foorakker, s.  de,  ‐s.  Wendakker.  Fries: 
foareker. Zie ook: foorraad.

foor'al, adv.; fral, [frɑl]. Vooral. Fries: foar-
al.

foor'an, adv. Vooraan. Fries: foaroan.
foor'anman, s.  de,  ‐nen.  Voorman,  leider. 

Fries: foaroanman.
foor'anstaand, adj.  Vooraanstaand.  Fries: 

foaroansteand.
'foorbalk, s. de, ‐en; ‐ky. Voorste balk van 

raamwerk op hooiwagen.
'foorbank, s. de, ‐en. Voorbank. Fries: foar-

bank.
'foorbeeld, s. 't, ‐en; ‐sy. Voorbeeld. Fries: 

foarbyld.
'foorbehandeling, s.  de,  ‐s.  Voorbehande-

ling,  m.n.  vooraf  enkele  stralen  met  de 
hand  melken,  voordat  met  het  machine-
melken wordt begonnen.

'foorbehoud, s. 't, ‐en. Voorbehoud. Fries: 
foarbehâld.

'foorberaiding, s. de, ‐s. Voorbereiding.
foor'bij, adv. & prep. Voorbij. ♢ De train is 

al  ‒; hij  ging  de toren ‒, passeerde;  de 
menútten kropen ‒; in 't ‒e jaar, (gebr. als 
adj.). Fries: foarby.

foor'bijgaan, v.,  ging  foorbij; 
foorbijgaan(d). Voorbijgaan. Fries: foarby-
gean.

foor'bijkomme, v.,  kwam  foorbij;  foorbij-
kommen. Voorbijkomen. Fries: foarbykom-
me.

'foorbyn, s. de & 't, ‐binen;  'foorbynt, ‐en. 
Touw  waarmee  de  ponderboom  aan  de 
voorkant van een voer hooi of graan wordt 
vastgebonden. Fries: foarbine.

foorbynt → foorbyn.
'foorbroek, s. de, ‐en. Voorbroek, klep voor 

aan een broek. Fries: foarbroek.
'foordâg, s. de, ‐dagen. Voormiddag. Fries: 

foardei.
'foordat, conj.; foor’t, 1 Voordat. 2 In aan-

merking genomen dat. Fries: foar't.
'foordeel, s. 't [fo.ə]- ‐delen; ‐tsy. Voordeel. 

Fries: foardiel.
'foordeeltsy, s.  't,  ‐s.  Buitenkansje,  voor-

deeltje. Fries: foardiel.
foor'delig, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Voordelig. 

Fries: foardielich.
foor'deligens, s.  de.  Voordeligheid.  Fries: 

foardieligens.
'foordeur, s. de, ‐en; ‐tsy. Voordeur. Fries: 

foardoar.
'foordochter, s. de, ‐s. Voordochter. Fries: 

foardochter.
'foordoen, v.,  deen,  daan  foor;  foordeen, 

‐daan. Voordoen. ♢  Ik sil 't dij even ‒; 't 
mot 'm soa foordaan hewwe, het moet zo 
gebeurd zijn. Fries: foardwaan.

'foordracht, s.  de,  ‐en.  Voordracht  (het 
voordragen;  wat men voordraagt).  Fries: 
foardracht.

'foordrage, v.,  droeg  foor;  foordroegen. 
Voordragen. Fries: foardrage.

'fooreand, s.  't,  ‐en.  Vooreind(e).  Fries: 
foarein.

foor'eerst, adv. Vooreerst (voorlopig; in de 
eerste  plaats).  ♢  Hij  is  niet  thús  en hij  
komt ‒ ok niet  thús; ‒  motte wij  foor 't  
eten sorge. Fries: foarearst.

'foorêge, v., êgde foor; foorêgd. Eggen vóór 
het zaaien. Fries: foareidzje.

'foorfaar, s. de -[fa:r] ‐faars, ‐faren. Voorva-
der. Fries: foarfaar.

'foorfal, s. 't, ‐len; ‐tsy. Voorval. Fries: foar-
fal.

'foorfâle, v.;  foorfalle, fiel foor;  foorfâlen. 
Voorvallen. Fries: foarfalle.

foorfalle → foorfâle.
'foorfarndel, s. 't, ‐s. Voorkwartier van uier 

(van koe). Fries: foarfearn.
'foorfechter, s. de, ‐s. Voorvechter, verdedi-

ger, ijveraar. Fries: foarfjochter.
'foorferkoop, s.  de.  Voorverkoop. ♢  De ‒ 

fan kaarten. Fries: foarferkeap.
'foorgaan, v.,  ging  foor;  foorgaand.  Voor-

gaan. ♢  Soa bin ik jim niet ‒, zo'n voor-
beeld heb ik jullie niet gegeven;  sij die't 
ôns ‒ binne, eerder gestorven zijn. Fries: 
foargean.

'foorgaand, adj.  Voorgaand.  Fries:  foar-
geand.

'foorgaande, s. 't. Voorgaande. Fries:  foar-
geande.

'foorgang, s. de. Het vooraanlopen bij een 
begrafenis. ♢  De frou fan 'e timmerman 
had faak de ‒ (bij frouwen) bij de begraf-
fenis. Fries: foargong.

'foorganger, s.  de,  ‐s.  Voorganger.  Fries: 
foargonger.

'foorgeskidenis, s.  de,  ‐sen.  Voorgeschie-
denis. Fries: foarskiednis.

'foorgeslacht, s.  't,  ‐en.  Voorgeslacht. 
Fries: foargeslacht.

'foorgeve, v.,  gâf foor;  foorgeven.  Voorge-
ven. ♢ Hij gâf foor dat hij sels alles loof-
de, wendde voor. Fries: foarjaan.
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'foorgevel, s. de, ‐s; ‐tsy. Voorgevel. Fries: 
foargevel.

foorgoed → fergoed.
'foorgrônd, s.  de.  Voorgrond.  Fries:  foar-

grûn.
'foorhamer, s.  de,  ‐s.  Voorhamer.  Fries: 

foarhammer.
foor'hannen, adj.  1 Voorhanden.  ♢  D'r 

waar  genog  eten  ‒. 2 Op  handen,  op 
komst, voor de boeg. Fries: foarhannen.

'foorhewwe, v., had foor; foorhad. Voorheb-
ben. ♢  Dat het feul foor. Fries:  foarhaw-
we.

'foorhoep, s. de, ‐en; ‐y. De eerste, voorste 
hoepel van een fuik. Fries: foarhoep.

foorhood → foorhoofd.
'foorhoofd, s. 't, ‐en; ‐hofy; 'foorhood, ‐ho-

den; ‐hofy. Voorhoofd. Fries: foarholle.
'foorhouwe, v.,  houde  foor;  foorhouwen. 

Voorhouden. ♢ Een 'n koeky ‒, aanbieden, 
presenteren. Fries: foarhâlde.

foor'huus, adv. Vóór het huis. ♢ D'r bleef 'n 
auto ‒ staan. Fries: foarhûs.

'foorhuus, s.  't,  ‐húzzen.  Vestibule.  Fries: 
foarhûs.

foor'in, adv. Voorin. Fries: foaryn.
foor'înse, s.  de  -[ɪ.ⁿsə]  ‐n.  1 Ploegpaard 

rechts vóór bij een vierspan. 2 Kaatser die 
vóór in het perk staat. Fries: foarynse.

'foorizer, s. 't, ‐s. Voorijzer, hoefijzer aan de 
voorpoot.

'foorjaar, s.  't.  Voorjaar.  ♢  Dat ‒s, in  dat 
voorjaar. Fries: foarjier.

'foorjaars, adv. In het voorjaar. Fries: foar-
jiers.

'foorjaarsmoeëns, s.  de.  Voorjaarsmoe-
heid.

'foorkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Voorkamer. 
Fries: foarkeamer.

'foorkeur, s.  de  -[kö.ər].  Voorkeur.  Fries: 
foarkar.

'foorkynd, s.  't,  ‐kines.  Voorkind,  kind uit 
een vroeger huwelijk of voor iemands hu-
welijk met een ander geboren.

foor'komme, v.,  foorkwam;  foorkommen. 
Voorkomen, beletten, verhinderen. ♢ Sok-
ke dingen mot men ‒. Fries: foarkomme.

'foorkomme, v.,  kwam foor;  foorkommen. 
Voorkomen. ♢  Sokke dingen komme wel 
foor, dergelijke dingen gebeuren;  die feu-
gel  komt  hier  niet  feul  foor, wordt  niet 
veel  aangetroffen;  dat  komt  mij  núvver 
foor, dat  schijnt  mij  vreemd  toe.  Fries: 
foarkomme.

'foorkret, s. 't -[krεt] ‐ten. Zitbankje op boe-
renwagen. Fries: foarkret.

'foorland, s. 't. Voorland. Fries: foarlân.

'foorleze, v.,  lâs foor;  foorlezen. Voorlezen. 
Fries: foarlêze.

'foorlige, v.,  loog  foor;  foorlogen.  Voorlie-
gen. Fries: foarlige.

'foorlik, adj.  &  adv.  [fo.ə(r)lək]  ‐er;  ‐st. 
Voorlijk. Fries: foarlik.

'foorloper, s. de, ‐s.  1 Voorloper.  2 Voorlo-
per, lange en zware blokschaaf.  3 Eerste 
koppel pelstenen van een pelmolen. Fries: 
foarloper.

'foorlopig, adj. & adv. Voorlopig.
'foormaaie, v., maaide foor; foormaaid. Een 

stuk land vroeg maaien. Fries: foarmeane.
'foormalig, adj. [fo.ərma:ləx]. Voormalig. ♢ 

'n ‒e herberg.
'foorman, s. de, ‐nen.  1 Voorman. ♢  De ‒ 

en  de  achterman  mosten  tegaar  de  fúk 
wippe. 2 Voorste van de beide vissers in 
een vissersboot. Fries: foarman.

foorn, s.  de [fo.ərn]  ‐s;  ‐tsy.  Voorn.  Fries: 
foarn.

foor'naam, adj. [fəna:m] ‐namer; ‐st. Voor-
naam, aanzienlijk. Fries: foarnaam.

'foornaam, s. de, ‐namen. Voornaam. Fries: 
foarnamme.

foor'naamhaid*, s.  de;  foor'naamhyd, 
foor'namens. Voornaamheid, aanzienlijk-
heid. Fries: foarnamens.

foornaamhyd → foornaamhaid.
foor'naamlik, adv. Voornamelijk.
'foornacht, s.  de,  ‐en.  Voornacht.  Fries: 

foarnacht.
foornamens → foornaamhaid.
'foornander, adv. Voor elkaar. ♢  't  Gau ‒ 

hè, het snel voor elkaar, in orde hebben. 
Fries: foarinoar.

'foornimme  (je), v.,  nam  foor;  foornom-
men. Zich voornemen. Fries: foarnimme.

'foornimmen, s.  't,  ‐s.  Voornemen.  Fries: 
foarnimmen.

foor'ôf, adv. Vooraf. Fries: foarôf.
foorônder → fooronder.
foor'onder, s. 't; foor'ônder, ‐s. Vooronder. 

Fries: foarûnder.
'fooroordeel, s.  't,  ‐delen.  Vooroordeel. 

Fries: foaroardiel.
'fooroorlogs, adj. Vooroorlogs. Fries:  foar-

oarlochsk.
foor'op, adv. Voorop. Fries: foarop.
foor'opse, s. de, ‐n. Ploegpaard links vóór 

bij een vierspan. Fries: foaropse.
'foorouders, s.  plur.  Voorouders.  Fries: 

foarâlden.
foor'over, adv. Voorover. ♢ 't Hood ‒. Fries: 

foaroer.
'foorpoat, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Voorpoot.  Fries: 

foarpoat.
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'foorpreke, v.,  preekte  foor;  foorpreekt. 
Voorpreken.  ♢  Een  wat  ‒, iemand  iets 
voorpreken,  voorspiegelen.  Fries:  foar-
preekje.

'foorraad, s. de [fo.əra:t] ‐raden; ‐sy. Voor-
raad. Fries: foarried.

'foorraad, s. de [fo.əra:t] ‐raden; ‐sy. Wend-
akker. Fries: foarhaad. Zie ook: foorakker.

'foorrang, s. de. Voorrang. Fries: foarrang.
'foorrecht, s. 't, ‐en. Voorrecht. Fries: foar-

rjocht.
'foorrút, s. 't, ‐ten; ‐sy. Voorruit. Fries: foar-

rút.
'foorsanger, s.  de,  ‐s.  Voorzanger.  Fries: 

foarsjonger.
'foorsêge, v.,  saai  foor;  foorsaid.  Voorzeg-

gen, zeggen om na te laten zeggen. Fries: 
foarsizze.

'foorsette, v.,  sette  foor;  foorset.  Voorzet-
ten. Fries: foarsette.

'foorseumer, s.  de,  ‐s.  Voorzomer.  Fries: 
foarsimmer.

'foorseun, s. de, ‐en. Voorzoon. Fries: foar-
soan.

foor'sien, v.  [fo.ə]- foorsâg;  foorsien(d). 
Voorzien.  ♢  Dat waar  ok  wel  te  ‒, men 
kon het zien aankomen;  in je's aigen on-
derhoud ‒ kinne, in zijn eigen onderhoud 
kunnen  voorzien;  ‒  weze, voorzien  zijn. 
Fries: foarsjen.

foor'sienighyd, s.  de.  Voorzienigheid. 
Fries: foarsjennichheid.

'foorsinge, v.,  song foor;  foorsongen. Voor-
zingen. Fries: foarsjonge.

'foorsitter, s. de, ‐s. Voorzitter. Fries:  foar-
sitter.

'foorsitterskap, s.  't.  Voorzitterschap. 
Fries: foarsitterskip.

'foorskiete, v.,  skoat  foor;  foorskoaten. 
Voorschieten (van geld). Fries: foarsjitte.

'foorskip, s. 't, ‐pen. Voorschip. Fries: foar-
skip.

'foorskot, s. 't -[skɔt] ‐ten; ‐sy. Voorschot. ♢ 
'n ‒ op 't loan krije. Fries: foarskot.

'foorskotbank, s.  de,  ‐en.  Voorschotbank. 
♢ 'n Koperative ‒. Fries: foarskotbank.

'foorskrift, s.  't,  ‐en.  Voorschrift.  Fries: 
foarskrift.

'foorskrive, v.,  skreef  foor;  foorskreven. 
Voorschrijven. Fries: foarskriuwe.

'foorskuur, s. de, ‐skuren; ‐tsy. In:  't Hooi 
sit in 'e ‒, het hooi staat in afgedekte ro-
ken  op  het  land.  Fries:  foarskuorre.  Zie 
ook: skuurklaar.

'foorslaan, v., sloeg foor; foorsloegen. Voor-
slaan.  ♢  De smid  kin  ‒  met  en  sonder 
êrmswaai; op 5 eersten en 6 gelyk sloeg 

Klaas foor, de bal zo slaan dat hij vóór de 
voorlijn van het perk op de grond komt. 
Fries: foarslaan.

foorslâg → foorslag.
'foorslag, s. de, ‐en; 'foorslâg, ‐en; ‐slachy. 

Slag bij het kaatsen waarbij de bal vóór de 
voorlijn van het perk op de grond komt. 
Fries: foarslach.

'foorsoafeer, adv.  In  zoverre,  voor  zover. 
Fries: foarsafier.

'foorsoafeer, conj.; 'foorsoafeer’t. Voor zo-
ver.  ♢  ‒  ik  weet,  komt  hij  niet. Fries: 
foarsafier't.

foorsoafeer’t → foorsoafeer.
'foorsorg, s.  de.  Voorzorg.  Fries:  foar-

soarch.
foor'spelle, v.,  foorspelde;  foorspeld. Voor-

spellen.
foor'spelling, s. de, ‐s. Voorspelling.
foorst, adj. [fo.əst]. Voorst. ♢  Hij sat in 'e  

‒e bus. Fries: foarst.
'foorstaan, v.,  ston  foor;  foorstaan.  Voor-

staan. ♢ Je ergens op ‒ late, zich op iets 
laten voorstaan. Fries: foarstean.

'foorstander, s.  de, ‐s.  Voorstander. Fries: 
foarstanner.

'foorstap, s. de, ‐pen. Voorstap, eerste stap. 
♢ De ‒ nimme, het initiatief nemen. Fries: 
foarstap.

'foorstel, s.  't,  ‐len.  Voorstel,  voorste  ge-
deelte van het onderstel van een boeren-
wagen.

'foorstel, s. 't, ‐len. Voorstel. Fries: foarstel.
'foorstelle, v.,  stelde foor;  foorsteld.  Voor-

stellen. ♢ Wat mot dat ‒?; je wat (niet) ‒ 
kinne, zich iets (niet) kunnen voorstellen. 
Fries: foarstelle.

'foorstelling, s.  de, ‐s. Voorstelling. Fries: 
foarstelling.

'foorsteven, s.  de,  ‐s.  Voorsteven.  Fries: 
foarstjûne.

foor’t → foordat.
foortyd → foortiid.
'foortiid, adv.;  'foortyd. Vooraf, van te vo-

ren. Fries: foartiid.
foor'uit, interj. [fərɔ̈.it̯]. Vooruit. ♢ Opskie-

te, ‒! Fries: foarút.
foorút → ferút.
foor'útboerke, v.,  boerkte  foorút;  foorút-

boerkt.  Vooruitboeren.  ♢  Hij  is  arig 
foorútboerkt de leste tiden. Fries:  foarút-
buorkje.

foor'útgaan, v.,  ging foorút;  foorútgaan(d). 
Vooruitgaan. ♢  De saken gane weer wat 
foorút; de  sike  gaat  wat  foorút. Fries: 
foarútgean.

foor'útgang, s.  de.  Vooruitgang.  Fries: 
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foarútgong.
foor'útkroie, v.,  kroide foorút;  foorútkroid. 

Kruien,  meer  naar  de  wind  zetten  (van 
een molen).

foor'útlope, v.,  liep  foorút;  foorútlopen. 
Vooruitlopen. ♢ ‒ op, vooruitlopen op.

foor'útsicht, s.  't,  ‐en.  Vooruitzicht. Fries: 
foarútsjoch.

foor'útsien, v., sâg foorút; foorútsien. Voor-
uitzien. Fries: foarútsjen.

foor'útskarrele, v.,  skarrelde foorút;  foor-
útskarreld.  (Met  moeite)  vooruitgaan  in 
het  zaken  doen.  ♢  Hij  is  arig  foorút-
skarreld. Fries: foarútskarrelje.

'foorwaarde, s. de, ‐n. Voorwaarde.
'foorwagen, s. de, ‐s. Karretje, ijzeren on-

derstel met twee losse wieltjes,  dat voor 
de maaimachine  zit,  wanneer  men paar-
den in losse stringen gebruikt. Fries: foar-
weintsje.

'foorwaide, v.,  waide foor;  foorwaid.  Voor-
weiden.  ♢  'n  Stik  foorwaid  lând. Fries: 
foarweidzje.

'foorwaidlând, s.  't,  ‐en.  Stuk  grasland, 
eerst  als  weide  gebruikt,  dat  wordt  ge-
maaid voor hooi. Fries: foarweide.

foor'weg, adv. 1 Onderuit (alleen in verbin-
ding).  ♢  Ergens  (niet)  ‒  kinne, ergens 
(niet) onderuit kunnen, (niet) aan kunnen 
ontkomen. 2 Van af (alleen in verbinding). 
♢  D'r goed ‒ komme, er goed van afko-
men. Fries: foarwei.

foor'weg, interj.  Commando bestemd voor 
het  voorste  paard  (of  de  beide  voorste 
paarden), dat gegeven werd om deze die-
ren te  doen aantrekken (bij  het  ploegen 
met  3  of  4  paarden).  ♢  Peerden  gelyk. 
Stram en bryk. Kreupel en lam. ‒ en ach-
teran, versje  gezongen  bij  het;  ploegdri-
ven. Fries: foarwei.

'foorwerp, s. 't, ‐en. Voorwerp. Fries:  foar-
werp.

'foorwiel, s.  't,  ‐en.  Voorwiel.  Fries: 
foartsjil.

'foorwoord, s. 't, ‐en; ‐sy. Voorwoord. Fries: 
foarwurd.

'foren, adv.  [fo.ərən]. Voren. ♢  Fan, na ‒, 
van, naar voren;  fan ‒ (ôf) an, van voren 
af  aan;  wat  na  ‒  bringe, iets  te  berde 
brengen,  vertellen;  'n  paar  dagen,  de 
avens fan te ‒, tevoren, daarvoor, vooraf-
gaand. Fries: foaren. Zie ook: teforen.

'forenen, adv. Voren (alleen na een voorzet-
sel).  ♢  Wat na ‒ bringe, iets naar voren 
brengen. Fries: foaren.

forf, s.  de  [fɔrf]  forven;  forfy.  Verf.  ♢  't  
Huus sit  goed in 'e ‒; wat in 'e ‒ sette. 

Fries: ferve.
'forfbus, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Verfbus.  Fries: 

ferfbus.
'forfkwast, s.  de,  ‐en;  ‐kwassy.  Verfkwast. 

Fries: ferfkwast.
'forfpot, s. de, ‐ten; ‐sy. Verfpot. Fries: ferf-

pôt.
'forig, adj.  [fo.ərəx].  Vorig.  ♢  De  ‒e 

week(s), 't ‒e jaar(s); in ‒e tiden, vroege-
re. Fries: foarich.

fork, s. de [fɔrk] ‐en; ‐y. Vork. ♢ Soa fúl as 
'n ‒. Fries: foarke.

'forkfol, s. de, ‐len. Hoeveelheid die op een 
vork kan. ♢ 'n ‒ hooi. Fries: foarkfol.

form, s.  de  [fɔrm]  ‐s;  ‐py.  Vorm.  Fries: 
foarm.

for'maat, s. 't [fɔrma:t] ‐maten. Formaat. ♢ 
'n Man fan ‒. Fries: formaat.

formali'teit, s. de [fɔrmɑlitεit̯] ‐en. Formali-
teit. Fries: formaliteit.

for'masy, s.  de  [fɔrma:si]  ‐s.  Formatie. 
Fries: formaasje.

forma'teur, s.  de  [fɔrmɑtö.ər].  Formateur. 
Fries: formateur.

format'tere, v.  [fɔrmɑtɪ.ərə]  formatteerde; 
formateerd.  Formatteren.  Fries:  format-
tearje.

'forme, v.,  formde;  formd.  Vormen.  Fries: 
foarmje.

for'meel, adj.  & adv. [fɔrme:l]  ‐meler;  ‐st. 
Formeel. Fries: formeel.

for'mere, v.,  formeerde;  formeerd.  Forme-
ren. Fries: formearje.

formi'dabel, adj. [fɔrmida:bəl] ‐er; ‐st. For-
midabel. Fries: formidabel.

formu'lier, s. 't [fɔrmüli.ər] ‐en. Formulier. 
Fries: formulier.

for'múlle, s.  de  [fɔrmülə]  ‐s.  Formule. 
Fries: formule.

forndel → farndel.
forndele → farndele.
forndelseeuw → farndelseeuw.
forndelsjaar → farndelsjaar.
for'nuis, s. 't [fɔrnɔ̈.is̯] ‐nuizen; ‐y. Fornuis. 

Fries: fornús.
fors, adj. [fɔəs] ‐er; ‐t. Vers. ♢ Soa ‒ as but-

ter, erg vers,  kersvers;  ‒e aaies; ‒e bôl, 
pasgebakken brood; 'n ‒e bâl, gez. als een 
kaatsbal  opnieuw  opgeslagen  wordt. 
Fries: farsk.

forst, s.  de  [fɔəst]  forsy.  Vorst,  vriezend 
weer. ♢  De ‒ sit  nag in 'e grônd. Fries: 
froast.

forst, s.  de  [fɔəst]  ‐en.  Vorst  (nok; 
vorstpan). ♢ 'n Rônde ‒, een ronde vorst-
pan; skerpe ‒en. Fries: foarst.

forst, s.  de  [fɔəst]  ‐en.  Vorst,  monarch. 
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Fries: foarst.
'forstig, adj. Vorstig, vriezend. ♢ 't Is ‒, het 

vriest een beetje. Fries: froastich.
'forstlik, adj.  &  adv.  [fɔə(r)stlək]  ‐er;  ‐st. 

Vorstelijk. Fries: foarstlik.
fort, adv. [fɔət]. 1 Weg, vertrokken (niet de-

finitief).  ♢  ‒  te  reedrijen  gaan, gaan 
schaatsen.  2 Op  korte  afstand,  dichtbij; 
onmiddelijk,  binnen  korte  tijd.  ♢  't  Is  ‒ 
bij, vlak bij; ‒ derop. 3 Verwijderd. ♢ Feer 
‒, ver weg. 4 Verder. ♢ En al soa ‒ hine, 
enzovoorts; frijdeg hew ik na 't oasten fan 
'e  Bildtpôlen  weest  en  na't  Noorderleeg 
en  al  soa  ‒  hine. Fries:  fuort.  Zie  ook: 
weg.

fort, interj. [fɔət]. Voort. Fries: fuort.
'fortan, adv. Voortaan. Fries: fuortoan.
'fortavesere, v.,  avesere fort;  fortaveseerd. 

1 Voortwerken, doorgaan met werken. ♢ 
Ik aveseer maar stil  wat fort. 2 Wegpra-
ten,  door  praten  doen  heengaan.  Fries: 
fuortavesearje.

'fortbringe, v.,  brocht  fort;  fortbrocht.  1 
Voortbrengen. 2 Wegbrengen. ♢ Een ‒, ie-
mand  naar  de  begraafplaats  brengen, 
gaan begraven. Fries: fuortbringe.

'fortdalik, adj.  Onmiddellijk,  dadelijk,  ter-
stond. Fries: fuortdaadlik.

'fortdooie, v.,  dooide fort;  fortdooid.  Weg-
dooien.  ♢  De snee is  súvver  gehelendal 
fortdooid.

'fortdrive, v.,  dreef fort;  fortdreven. Voort-
drijven, verder drijven. ♢  De sloep waar 
fortdreven  deur  't  opkommend  water. 
Fries: fuortdriuwe.

forten'dalik, adv.;  forten'daliks.  Onmid-
dellijk,  dadelijk,  terstond.  Fries:  fuort-
daadlik.

fortendaliks → fortendalik.
'fortenenen, adv.  Onmiddellijk,  dadelijk, 

terstond. Fries: fuortynienen.
'fortflige, v., floog fort; fortflogen. Wegvlie-

gen. Fries: fuortfleane.
'fortgaan, v.,  ging,  gong fort;  fortgaan(d). 

Weggaan. Fries: fuortgean.
'fortgang, s.  de.  Voortgang,  vooruitgang. 

Fries: fuortgong.
'fortgooie, v.,  gooide fort;  fortgooid.  Weg-

gooien. Fries: fuortgoaie.
'fortjage, v.,  joeg  fort;  fortjoegen.  Wegja-

gen. Fries: fuortreagje.
'fortkomme, v.,  kwam fort;  fortkommen.  1 

Voortkomen,  ontstaan.  2 Weggaan,  ver-
trekken. ♢  Wij konnen moeilik ‒, soa ge-
sellig waar 't der. Fries: fuortkomme.

'fortleve, v.,  leefde fort;  fortleefd.  Voortle-
ven. Fries: fuortlibje.

'fortlope, v., liep fort; fortlopen. Weglopen.
'fortminne, v., minde fort; fortmind. Van de 

ene stuik (graan enz.) of hooiopper naar 
de andere mennen, om de schoven of het 
hooi op te laden. Fries: fuortmenne.

'fortmôle, v.,  môlde fort;  fortmôld.  1 Weg-
moffelen.  2 Zoekmaken,  verloren  doen 
gaan (van geld enz.).

'fortnaaie, v.,  naaide fort;  fortnaaid.  Hard 
weglopen, het hazepad kiezen. ♢ Se naai-
den hard fort. Zie ook: útnaaie.

'fortplante, v.,  plantte fort;  fotplant. Voort-
planten. Fries: fuortplantsje.

'fortrake, v., riek fort; fortraakt. 1 Zoek ra-
ken.  2 Vertrekken. ♢  Wij rieken der hals 
over 'e kop fort. Fries: fuortreitsje.

'fortrije, v., reed fort; fortreden. Wegrijden. 
Fries: fuortride.

'fortsette, v.,  sette  fort;  fortset.  Voortzet-
ten. Fries: fuortsette.

'fortsetting, s.  de,  ‐s.  Voortzetting.  Fries: 
fuortsetting.

'fortsmite, v.,  smeet fort;  fortsmeten. Weg-
gooien. Fries: fuortsmite.

'fortstrúppe, v.,  stroop  fort;  fortstropen. 
Zich  uit  de  voeten  maken,  vluchten.  ♢ 
Doe't  de jonges  trappeerd  worden bij  't  
hoffysingen,  stropen  se  hânsem  fort. 
Fries: fuortstrûpe.

'fortsture, v.,  stuurde  fort;  fortstuurd.  1 
Wegsturen.  2 Afzenden. Fries:  fuortstjoe-
re.

'fortwaaie, v.,  woei  fort;  fortwoeien.  Weg-
waaien. Fries: fuortwaaie.

'forve, v.  [fɔərvə]  forfde;  forfd.  Verven.  ♢ 
Wij sille ‒, wij laten ons huis schilderen. 
Fries: fervje.

'forver, s. de, ‐s. Verver, huisschilder. Fries: 
ferver.

'forverskyl, s. de, ‐kilen; ‐tsy. Schilderskiel. 
Fries: ferverskile.

'Forwert, eigennaam. Ferwerd. Fries:  Fer-
wert.

fos, s. de [fɔs] ‐sen; ‐sy. Vos. ♢ Die boer het 
'n mooie ‒, rood(bruin) paard. Fries: foks.

fosfore'sînsy, s. de [fɔsfɔrɛsɪ.ⁿsi]. Fosfores-
centie. Fries: fosforesinsje.

'fossehôl, s.  't,  ‐en;  ‐tsy.  Vossehol.  Fries: 
foksehoale.

Fossel'aven, s.  de.  Vastenavond. ♢  't  Soa 
drok hè as de pan (= strúfpan) op ‒; ‒, die 
komt t'aven, vastenavond,  die komt van-
avond. Fries: fêsteljûn.

'foto, s.  de  [fo:to:]  ‐'s;  ‐otsy.  Foto.  Fries: 
foto.

'fotogemy, s. de. Fotochemie. Fries: fotoge-
my.
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foto'graaf, s. de, ‐grafen. Fotograaf. Fries: 
fotograaf.

fotogra'fy, s. de. Fotografie. Fries: fotogra-
fy.

'fotosyntheze, s.  de.  Fotosynthese.  Fries: 
fotosynteze.

fotosje'nyk, adj. & adv. [fo:to:sjənik] ‐niker; 
‐st. Fotogeniek. Fries: fotosjenyk.

'fototoestel, s.  't,  ‐len;  ‐tsy.  Fototoestel. 
Fries: fototastel.

'fottele, v. [fotələ]  fottelde;  fotteld. Dribbe-
len. ♢ Klaine Beert fottelde de groate jon-
ges achteran. Fries: fottelje.

'foulat, s. de, ‐ten. Lat boven de dakspan-
ten  waar  het  dakriet  naar  beide  zijden 
overheen wordt gevouwen.

fout, s. de [fɔ.u̯t] ‐en; ‐sy. Fout. Fries: fout.
fra → frage.
fraag, s. de [fra:x]  fragen;  fraachy. Vraag. 

♢ D'r is feul ‒ na dat spul, er is veel vraag 
naar. Fries: fraach.

'fraagleren, s.  't  [fra(:)]-.  Catechisatie.  ♢ 
Op 't ‒ weze. Fries: fraachlearen.

'fraagstik, s. 't, ‐ken; ‐ky. Vraagstuk. Fries: 
fraachstik.

'fraagteken, s.  't,  ‐s.  Vraagteken.  Fries: 
fraachteken.

fraat, s. de [fra:t] fraten. Vraat. ♢ D'r wor-
re wel fraten maakt,  maar niet  geboren, 
het veel eten is een gewoonte (gez. tegen 
kinderen die (te) veel eten). Fries: fraat.

fracht, s. de [frɑxt] ‐en;  frachy. Vracht. ♢ 
D'r sit 'n sware ‒ op die auto; der mot ok 
nagal  wat  ‒  fan  betaald  worre, vracht-
prijs. Fries: fracht.

'frachtauto, s.  de,  ‐'s.  Vrachtauto.  Fries: 
frachtauto.

'frachtfaart, s.  de.  Vrachtvaart.  Fries: 
frachtfeart.

'frachtwagen, s. de, ‐s; ‐tsy. Vrachtwagen. 
Fries: frachtwein.

'frage, v. [fra:ɣə] froeg [frux]; froegen; fra, 
[fra:] froeg; froegen. Vragen. ♢ Ergens op 
in  ‒, naar  de  finesses  van  iets  vragen. 
Fries: freegje.

frag'mint, s.  't  [frɑɣmɪnt]  ‐en;  ‐sy.  Frag-
ment. Fries: fragmint.

fragmin'tasy, s.  de.  Fragmentatie.  Fries: 
fragmintaasje.

'fraksy, s. de [fɑksi] ‐s. Fractie. Fries: frak-
sje.

fral → fooral.
fram'boas, s.  de  [frɑmbo.əs]  ‐boazen;  ‐y. 

Framboos. Fries: framboas.
Franeker, eigennaam [fra:nəkər]. Franeker. 

Fries: Frjentsjer.
'Franeker, adj.  [fra:nəkər].  Franeker.  ♢ ‒ 

klokkedieven, bijnaam voor  de  inwoners 
van Franeker. Fries: Frjentsjerter.

'franje, s. de [frɑⁿjə]. Franje. Fries: franje.
Frank, s.  de  [frɑŋk]  ‐en.  Frank.  Fries: 

Frank.
'franko, adj. [frɑŋko:]. Franco. Fries:  fran-

ko.
'Frankryk, s. 't. Frankrijk. Fries: Frankryk.
Frâns, adj.  &  s.  't  [frɑ.ⁿs].  Frans.  Fries: 

Frânsk.
Fran'sêze, s.  de  [frɑⁿsε:zə]  ‐s.  Française. 

Fries: Fransêze.
fran'sjize, s.  de  [frεⁿsjεiz̯ə].  Franchise. 

Fries: fransjize.
'Frânsman, s.  de,  Frânsen.  Fransman. 

Fries: Frânskman.
'fratsen, s.  plur.  [frɑtsən].  Fratsen.  Fries: 

fratsen.
'frede, s. de [fre:də] ‐s. Vrede. Fries: frede.
'fredesnaam, s. de. Vredesnaam (alleen in 

verbinding). ♢ In ‒, in vredesnaam, in he-
melsnaam. Fries: fredesnamme.

'fredig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Vredig. Fries: 
fredich.

free, s. de [fre:]. Vree, vrede (in vaste ver-
binding). ♢  't Is der niet altyd pais en ‒, 
het is daar niet altijd pais en vree. Fries: 
free.

'freedsem, adj.  &  adv.  [fre:tsəm]  ‐er;  ‐st. 
Vreedzaam. Fries: freedsum.

freem, s. 't [fre:m] fremen; ‐py, ‐tsy. Frame. 
Fries: frame.

freemd, adj.  &  adv.  [fre:mt]  ‐er;  ‐st. 
Vreemd. ♢ 'n ‒ lând, woord; ik fyn dat 'n 
‒e  man, zonderling,  raar;  ‒  genog, 
vreemd genoeg; ‒ opsien, vreemd opzien. 
Fries: frjemd.

'freemde, s.  't.  Vreemde,  wat  vreemd  is. 
Fries: frjemde.

'freemde, s. de, ‐n. Vreemde. Fries:  frjem-
de.

'freemdeling, s.  de,  ‐en.  Vreemdeling. 
Fries: frjemdling.

'freemdighyd, s. de, ‐heden. Vreemdigheid. 
Fries: frjemdichheid.

'freemdte, s. de. In:  In 'e ‒, in den vreem-
de. Fries: frjemdte.

frees, s.  de  [fre:s]  frezen;  fresy.  Frees. 
Fries: frees.

frees, s. de [fre:s]. Vrees. Fries: freze.
'freeslik, adj. & adv. [fre:slək] ‐er; ‐st. Vre-

selijk. Fries: freeslik.
'freetsak, s.  de  [fre:t]- ‐ken.  Vreetzak. 

Fries: fretsek.
'freeware, s. de [friwε:r]. Freeware. Fries: 

freeware.
frek → ferrek.
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frek, s. de [frεk] ‐ken; ‐ky. Vrek. Fries: frek.
frekke → ferrekke.
frekkeling → ferrekkeling.
frekkend → ferrekkend.
'frekkig, adj.  [frεkəx]  ‐er;  ‐st.  Vrekkig. 

Fries: frekkich.
frekt → ferrekkend.
fre'kwînsy, s. de [frəkwɪ.ⁿsi] ‐s. Frequentie. 

Fries: frekwinsje.
fre'kwint, adj. [frəkwɪnt] [fre:kwɪnt] ‐er; ‐st. 

Frequent. Fries: frekwint.
fret, s.  de [frεt] ‐ten;  ‐sy.  Fret, albinobun-

zing. Fries: fret.
'fretboor, s.  de,  ‐boren;  ‐tsy.  Fretboor. 

Fries: fretboar.
'frete, v. [fre:tə]  frat [frɑt];  freten. Vreten. 

♢ De koeien ‒ met fijf bekken, vertrappen 
meer gras dan ze opeten (op nat weiland). 
Fries: frette.

'fretskroef, s. de, ‐skroeven; ‐y. Soort hout-
schroef  met  vierkante  kop.  ♢  In  de 
spaakswaai sit de ‒.

'freugde, s.  de  [frö.ü̯ɣdə]  ‐n.  Freugde. 
Fries: freugde.

'freze, v.  [fre:zə]  freesde;  freesd.  Vrezen. 
Fries: freezje.

Fries, s.  de  [fri.əs]  Friezen.  Fries.  Fries: 
Fries.

'frieslist, s. de [friəs]- ‐en; 'friesplank, ‐en. 
Plank boven de bedstededeuren.

friesplank → frieslist.
'frieze, v.  [fri.əzə]  froor [fro.ər];  froren. 

Vriezen. ♢  't Friest peerde‐iis, het vriest 
hard; 't friest dat 't kraakt. Fries: frieze.

Frie'zin, s. de, ‐nen. Friezin. Fries: Friezin-
ne.

frij, adj. & adv. [frεi]̯ ‐er; ‐st. Vrij. ♢  'n ‒e 
(over)dâg; 't ‒e feld, het vrije veld; ‒  fan 
skoal,  't  werk; hij  gaat  ‒  út, hem  treft 
geen blaam; ‒  met 't mondsy weze, al te 
vrij, brutaal; ‒ groat, luud, tamelijk. Fries: 
frij.

'frijdeg, s.  de [frεid̯əx] ‐en.  Vrijdag. ♢  De 
‒s, op  die  vrijdag;  Goeie  Frijdeg, Goede 
Vrijdag. Fries: freed.

frijdeg'aven, s. de, ‐s, ‐en;  frijdeg'avend, 
‐en. Vrijdagavond. Fries: freedtejûn.

frijdegavend → frijdegaven.
frijdeg'nacht, s.  de,  ‐en.  Vrijdagnacht. 

Fries: freedtenacht.
frijdeg'offen, s. de, ‐s, ‐en; frijdeg'offend, 

‐en. Vrijdagochtend. Fries: freedtemoarn.
frijdegoffend → frijdegoffen.
frijdegover'dâ, s. de; frijdegover'dâg, ‐dâ-

gen. Vrijdagmiddag. Fries: freedoerdei.
frijdegoverdâg → frijdegoverdâ.
'frijdegs, adj. & adv. [frεid̯əs]. Vrijdags. ♢ ‒ 

is  der  altyd  met, vrijdags,  elke  vrijdag. 
Fries: freeds.

frijdegs'avens, adv. Vrijdagsavonds. Fries: 
freedtejûns.

frijdegs'nachts, adv. Vrijdagsnachts. Fries: 
freedtenachts.

frijdegs'offens, adv.  Vrijdagsmorgens. 
Fries: freedtemoarns.

frijdegsover'dâgs, adv.  Vrijdagsmiddags. 
Fries: freedoerdeis.

'frije, s.  de,  ‐n.  Vrije,  iemand  die  vrij  is. 
Fries: frije.

'frije, v., frijde; frijd. Vrijen. Fries: frije.
'frijer, s. de, ‐s. Vrijer. Fries: frijer.
frije'rij, s. de, ‐en; ‐tsy. Vrijerij. Fries: frije-

rij.
'frijersfoeten, s. plur. Vrijersvoeten. ♢  Op 

‒ gaan. Fries: frijersfuotten.
frij'faint, s. de, ‐en. Vrijgezel, niet getrouw-

de of verloofde jongeman. Fries: frijfeint.
frijge'sel, s. de, ‐len. Vrijgezel. Fries: frijge-

sel.
'frijhyd, s. de, ‐heden. Vrijheid. Fries:  frij-

heid.
'frijkomme, v., kwam frij; frijkommen. Vrij-

komen. Fries: frijkomme.
'frijlate, v.,  liet  frij;  frijlaten.  Vrijlaten. 

Fries: frijlitte.
frij'moedig, adj., ‐er; ‐st. Vrijmoedig. Fries: 

frijmoedich.
'frijplaite, v.,  plaitte frij;  frijplait.  Vrijplei-

ten. Fries: frijpleitsje.
frij'postig, adj.  &  adv.  -[pɔstəx]  ‐er;  ‐st. 

Vrijpostig. Fries: frijpostich.
frij'postigens, s.  de;  frij'postighyd, ‐he-

den. Vrijpostigheid. Fries: frijpostichheid.
frijpostighyd → frijpostigens.
frij'sinnig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Vrijzinnig.  Fries: 

frijsinnich.
'frijspreke, v.,  sprak frij;  frijsproken.  Vrij-

spreken. Fries: frijsprekke.
'frijstaand, adj.  Vrijstaand.  Fries:  frij-

steand.
frij'út, adv. Vrijuit. ♢ ‒ gaan. Fries: frijút.
'frijwat, num. & adv. Vrij wat, vrij veel. ♢ ‒ 

winkels; ‒ beter, laat, moe. Fries: frijwat.
'frijwel, adv. Vrijwel. Fries: frijwol.
frij'willig, adj. & adv. Vrijwillig. Fries:  frij-

willich.
frij'williger, s.  de,  ‐s.  Vrijwilliger.  Fries: 

frijwilliger.
frind, s.  de  [frɪnt];  frynd, [frint]  ‐en;  ‐sy. 

Vriend. Fries: freon.
frynd → frind.
fryn'din, s.  de,  ‐nen;  ‐tsy.  Vriendin.  Fries: 

freondinne.
'frindlik, adj.  &  adv.;  'fryndlik, ‐er;  ‐st. 
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Vriendelijk. Fries: freonlik.
fryndlik → frindlik.
'frindlikens, s. de; 'fryndlikens, 'frindlik-

hyd, 'fryndlikhyd. Vriendelijkheid. Fries: 
freonlikens.

fryndlikens → frindlikens.
frindlikhyd → frindlikens.
fryndlikhyd → frindlikens.
fris, adj. & adv. [frɪs] ‐ser; ‐t. Fris. ♢ Soa ‒ 

as 'n neut, gez. van iemand die zeer fris, 
fit,  gezond of  helemaal  niet  moe is,  ook 
gez. van iemand die volkomen nuchter is. 
Fries: fris.

Frys, s. 't [fris]. Fries. ♢ Fan 't ‒ in 't Bildts  
fertale. Fries: Frysk.

Frys, adj. [fris].  Fries. ♢  De elf  Frise ste-
den. Fries: Frysk.

fri'sist, s. de [frizɪst] ‐en. Frisist. Fries:  fri-
sist.

frisis'tyk, s. de. Frisistiek. Fries: frisistyk.
'Frysland, eigennaam.  Friesland.  Fries: 

Fryslân.
'frissens, s. de; 'frissighyd. Frisheid. Fries: 

frissens.
frissighyd → frissens.
fri'teuze, s. de [fritö.ü̯zə] ‐s. Friteuse. Fries: 

friteuze.
fri'ture, v.  [fritü.ərə]  frituurde;  frituurd. 

Frituren. Fries: frituerje.
fri'tuurpan, s.  de [fritü.ər]- ‐nen.  Frituur-

pan. Fries: frituerpanne.
froed, adj. & adv. [fru.ət] ‐er. Vroed, op een 

valse wijze vriendelijk, aardig. ♢ Soa ‒ as 
appelsmots, poeslief. Fries: froed.

'froedfrou, s. de [fruət]- ‐frôly. Vroedvrouw. 
Fries: froedfrou. Zie ook: juffrou.

froeg, adj. & adv. [fru:x] ‐er; ‐st. Vroeg. ♢ 
Offens ‒, 's ochtends vroeg.

'froeger, adj. & adv. Vroeger. ♢  De ‒e be-
weuner, voormalige.

'frôlysferening, s.  de,  ‐s.  Vrouwenvereni-
ging. Fries: frouljusferiening.

'frôlysfyts, s.  de,  ‐en.  Damesfiets.  Fries: 
frouljusfyts.

'frôlyshând, s. de, ‐hannen. Vrouwenhand. 
♢  'n  ‒  en 'n  peerdesteert,  'n  peerdetan 
motte altyd gaan. Fries: frouljushân.

'frôlyshoed, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Vrouwenhoed. 
Fries: frouljushoed.

'frôlyskleren, s. plur. Dameskleding. Fries: 
frouljusklean.

'frôlysnaam, s. de, ‐namen. Vrouwennaam. 
Fries: frouljusnamme.

'frôlysstim, s. de, ‐men; ‐mechy. Vrouwen-
stem. Fries: frouljusstim.

'frommes, s.  't  [frɔməs]  frôly,  ‐y.  Vrouws-
persoon. Fries: frommes.

froom, adj.  &  adv.  [fro:m]  fromer;  ‐st. 
Vroom.  ♢  Soa  ‒  as  appelsmots. Fries: 
from.

frosk, s.  de  [frɔsk].  Hoornwrat,  zwilwrat 
(aan de benen van paarden). Fries: froask.

frou, s. de [frɔ.u̯] ‐wen,  frôly [frɔ.əli]; ‐tsy. 
Vrouw. ♢  Na de frôly  gaan,  raize, (zon-
dagsavonds) een meisje bezoeken, verke-
ring  hebben,  ook:  naar  de hoeren  gaan; 
frôly,  mot  jim niet  na skoal?, gez.  tegen 
meisjes. Fries: frou.

Frou'buurt, eigennaam. Vrouwenparochie. 
Fries: Froubuorren.

Frou'buurtster, adj. & s. de, ‐s.  1 Vrouw-
buurtster, inwoner van Vrouwenparochie. 
♢ ‒ wuttelkoppen, bijnaam voor de inwo-
ners  van  Vrouwenparochie.  2 Van,  ko-
mend  uit  Vrouwenparochie.  Fries:  Frou-
buorster.

'froufolk, s. 't. Vrouwvolk. Fries: froufolk.
'froulik, adj., ‐er. Vrouwelijk. Fries: froulik.
Frou'met, s.  de.  Kermis  te  Vrouwenparo-

chie. ♢ De ‒s, op die bepaalde kermis van 
Vrouwenparochie;  met ‒ avens acht  uur 
de lamp op, werd indertijd op het Bildt ge-
zegd, toen ons land nog de Amsterdamse 
tijd had.

'frouspersoan, s. 't. Vrouwspersoon. Fries: 
frouspersoan.

frucht, s. de [fröxt] ‐en;  fruchy. Vrucht. ♢ 
Bij  de  ‒en  lâns, de  veldvruchten.  Fries: 
frucht.

'fruchtber, adj., ‐der; ‐st. Vruchtbaar. Fries: 
fruchtber.

'fruchtberens, s.  de;  'fruchtberhyd. 
Vruchtbaarheid. Fries: fruchtberens.

fruchtberhyd → fruchtberens.
'fruchtgebrúk, s.  't. Vruchtgebruik. Fries: 

fruchtgebrûk.
fruit, s. 't [frɔ̈.it̯]. Fruit. Fries: fruit.
'fruitteelt, s. de. Fruitteelt. Fries: hofkerij.
'fuive, v. [fɔ̈.iv̯ə] fuifde; fuifd. Fuiven. Fries: 

fuive.
fúk, s. de [fük] ‐ken; ‐ky. Fuik. ♢ At d'r 'n ‒ 

an 'e lucht sit, dan komt d'r ânder weer; 
op 't eand fan de ‒ fangt men de fis, de 
aanhouder wint. Fries: fûke.

'fúkbraaie, v.,  fúkbraaide;  fúkbraaid.  Fui-
ken breien. Fries: fûkebreidzje.

'fúkfandele, v.,  fúkfandelde;  fúkfandeld. 
Langs de fuiken gaan om er de vis uit te 
halen. Fries: fûkefandelje.

'fúkfisse, v.,  fúkfiste;  fúkfist.  Met  fuiken 
vissen. Fries: fûkfiskje.

'fúkpoetse, v.,  fúkpoetste;  fúkpoetst.  Met 
een fúkpoetsersstok stevig over de fuiken 
wrijven  om  aangroeisel  te  verwijderen 
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(nadat ze eerst in zoet water zijn schoon-
gemaakt en daarna zijn gedroogd). Fries: 
fûkpoetse.

'fúkpoetsersstok, s. de;  'poetsstok, ‐ken; 
‐ky. Een eiken stok met een recht gedeelte 
dat  als  handvat  diende  en  een  gebogen 
gedeelte waarmee krachtig over de fuiken 
werd gewreven bij het fúkpoetsen.

'fúkstaaie, v., fúkstaaide; fúkstaaid. Fuiken 
uitspannen voordat ze in gebruik worden 
genomen  (op  de  berm  van  de  zeedijk). 
Fries: fûkstâle. Zie ook: staaie.

fúl, adj. [fül] ‐ler, ‐der; ‐st. 1 Vinnig, heftig. 
♢  Soa ‒ as 'n fork, kat; ‒  kike. 2 Gierig, 
tuk op winst. ♢ Soa ‒ as 'n kat; ferrekken-
de  (spr.  frekkende)  ‒, erg  gierig.  Fries: 
fûl.

'fúlaindig, adj. & adv. [fülɑin̯dəx]; 'fúlean-
dig, [fülɪ.əndəx];  'fúlindig, [fülɪndəx] ‐er; 
‐st.  Krachtig,  hevig,  geweldig,  fel.  ♢  't 
Beest kwispelde ‒ met 'e steert; ‒  skrep-
pe, zeer intensief, met grote ijver werken, 
bezig zijn. Fries: fûleindich.

fúleandig → fúlaindig.
fúlindig → fúlaindig.
ful'kaan, s.  de  [fölka:n]  ‐kanen;  ‐tsy.  Vul-

kaan. Fries: fulkaan.
'fulle, v. [fölə] fulde; fuld. Vullen. Fries: fol-

je.
'fúllekat, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Kat,  vinnig,  fel 

persoon. ♢  Dat maisy is 'n ‒. Fries:  fûle-
kat.

'fullens, s. 't [föləns]. Nageboorte. ♢ 't ‒ bij  
'n koe, skaap en gait. Fries: fûlens.

'fullensblik, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Vuilnisblik. 
Fries: fûlensblik.

'fulling, s. de, ‐s; ‐inky. Vulling. Fries:  fol-
ling.

fúllyton → feuliton.
fundemin'teel, adj.  [fündəmɪnte:l]  ‐teler; 

‐st. Fundamenteel. Fries: fûneminteel.
fu'nest, adj. [fünεst] ‐er. Funest. Fries:  fu-

nest.
fun'gere, v.  [föŋɡɪ.ərə]  fungeerde;  fun-

geerd. Fungeren. Fries: fungearje.
'funksy, s.  de  [föŋksi]  ‐s.  Functie.  Fries: 

funksje.
funksjo'neel, adj.,  ‐neler;  ‐st.  Functioneel. 

Fries: funksjoneel.
'fure, v. [fü.ərə] fuurde; fuurd. Vuren. Fries: 

fjurje.
'furen, adj. [fü.ərən]. Vuren. Fries: fjurren.
'furenhout, s.  't.  Vurehout.  Fries:  fjurren-

hout.
'furenhouten, adj. Vurehouten. Fries:  fjur-

renhouten.
'Furgum, eigennaam [förɣəm]. Firdgum. ♢ 

Bij  ‒ om na Stiens, langs een grote om-
weg, ook: op een omslachtige wijze. Fries: 
Furdgum.

'fury, s. de [fü.əri] ‐s. Furie. Fries: fuery.
furi'eus, adj. & adv. [füriö.ü̯s] ‐euzer; ‐t. Fu-

rieus. Fries: furieus.
'furig, adj. & adv. [fü.ərəx] ‐er; ‐st. Vurig. ♢ 

'n ‒ plak op 'e hând, ontstoken. Fries: fjur-
rich.

fút, s. de [füt] ‐ten. Fuut. Zie ook: dúkker.
futili'teit, s.  de  [fütilitεit̯]  ‐en.  Futiliteit. 

Fries: futiliteit.
futu'risme, s.  't  [fütürɪsmə].  Futurisme. 

Fries: futurisme.
futuro'loog, s. de [fütü.əro:lo:x] ‐logen. Fu-

turoloog. Fries: futurolooch.
fuur, s. 't [fü.ər] furen; ‐tsy. Vuur. ♢ 'n ‒ as 

'n  stoel; bij  helder  weer  kin  men  an  'e  
Ouwe‐Dyk de furen fan de ailanden sien, 
vuurtorenlichten;  jonges tilden de maisys 
de rokken wel op, en riepen dan: ‒! Fries: 
fjoer.

'fuurdúvveltsy, s. 't, ‐s. Klein rond kachel-
tje. Fries: fjoerduveltsje.

'fuurheerd, s.  de,  ‐en.  Vuurhaard.  Fries: 
fjoerhurd.

'fuurpylk, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Vuurpijl.  Fries: 
fjoerpylk.

'fuurproef, s.  de.  Vuurproef.  Fries:  fjoer-
proef.

'fuurroad, adj. Vuurrood. Fries: fjoerread.
'fuursteen, s. de, ‐stenen. Vuursteen. Fries: 

fjoerstien.
'fuurtoren, s. de, ‐s; ‐tsy. Vuurtoren. Fries: 

fjoertoer.
'fuurtsybrande, v.;  'fuurtsystoke.  Vuurtje 

stoken. Fries: fjurkestoke.
fuurtsystoke → fuurtsybrande.
'fuurwerk, s. 't. Vuurwerk. Fries: fjoerwurk.
fu'zere, v.,  fuzeerde;  fuzeerd.  Fuseren. 

Fries: fuzearje.
fuzi'lere, v. [füzilɪ.ərə] fuzileerde; fuzileerd. 

Fusilleren. Fries: fusillearje.
'fúzzy, s. de [füzi] ‐s. Fusie. Fries: fúzje.

G
'gaadlik, adj. & adv. [ɡa:dlək] ‐er; ‐st. Ge-

schikt, voor iets passend, bekwaam, bruik-
baar.  ♢  'n  ‒  plakky; je  ‒  toelike. Fries: 
gaadlik.

gaai, s. de [ɡɑ.i]̯ ‐en. In: Flaamse ‒, vlaamse 
gaai. Fries: gaai.

gaan, v.  [ɡa:n]  ging [ɡɪŋ],  gong [ɡoŋ]; 
gaan(d);  'gane, [ɡa:nə]  ging,  gong; 
gaan(d).  Gaan. ♢  Utnander ‒, uit  elkaar 
gaan, ook: scheiden, ook: in handen van 
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verschillende  eigenaars  komen  (van  lan-
derijen van boerderij);  op jesels ‒, apart 
gaan wonen;  ergens foor ‒, ergens voor 
doorgaan; hij gaat, de punten gaan tellen 
(bij het kaatsen); 't gaat soalang as 't foe-
ten het, het  gaat zolang het duurt;  ‒  te 
melken,  te  fissen, gaan  melken,  vissen; 
over een ‒, iemand verzorgen, als dokter 
iemand  behandelen;  d'r  mâge  gyn  ogen 
over ‒, het mag niet gezien worden; d'r út 
‒, overlijden;  d'r om (en) toe ‒, toegaan; 
d'r om weg ‒, wild toegaan; wat gaat der 
om?, wat  is  daar  gaande,  wat  gebeurt 
daar?;  d'r  met  (deur)  ‒, het  beste  zijn. 
Fries: gean.

'gaande, adj. Gaande. ♢  D'r is wat ‒; doe 
waar 't ‒, der hadden je 't ‒, daar had je 
het  gaande,  daar  waren  de  poppen  aan 
het dansen. Fries: geande.

'gaandeweg, adv. Gaandeweg. Fries:  gean-
dewei.

gaaps, adj. [ɡa:ps] ‐er. Voor iedereen zicht-
baar, inkijk gevend. ♢ Die loi hewwe 't al-
tyd och soa ‒: se hewwe nooit kleden foor 
de fînsters. Fries: gapsk.

'gaapsens, s.  de.  Het  gaaps‐zijn.  Fries: 
gapskens.

gaar, adj. [ɡa:r] ‐der; ‐st. 1 Gaar (voldoende 
gekookt,  gebraden,  gebakken,  gestoofd; 
schrander, slim; afgemat, erg moe). ♢ Soa 
‒ as butter; 'n halve gare. 2 Vergaan door 
ouderdom. ♢  De fitrazys  binne ‒. Fries: 
gear.

gaar, adv.  [ɡa:r].  Bijeen, samen. ♢  't  Is 't  
over ‒ kommen maar, (slechts)  het doen 
van de  eerste  stap  vormt  een  belemme-
ring; ergens over ‒, ergens mee bezig; d'r 
niet  over  ‒  komme  kinne, ergens  niet 
(aan) toe kunnen komen;  ergens maar 's 
over ‒ motte, ergens maar eens mee aan 
het werk moeten. Fries: gear.

'gaarbakke, v., bakte gaar; gaarbakt. Goed 
gaar bakken. ♢ De bôl mot gaarbakt wor-
re. Fries: gearbakke.

'gaardoen, v.,  deen gaar;  gaardeen. Bij el-
kaar doen, dichtknopen. ♢  De hannen ‒, 
de handen vouwen (om te bidden). Fries: 
geardwaan.

'gaarkoke, v., kookte gaar; gaarkookt. Gaar 
koken. ♢ Een in syn sop ‒ late, iemand in 
zijn  eigen  sop  gaar  laten  koken.  Fries: 
gearkôkje.

'gaarskiete, v.,  skoat  gaar;  gaarskoaten. 
Stremmen (van melk). ♢ De melk is gaar-
skoaten. Fries: gearsjitte.

'gaartere, v.,  teerde  gaar;  gaarteerd.  Sa-
menvouwen, opvouwen. ♢ Lakens, kleden 

‒. Fries: gearteare.
gaas, s.  't [ɡa:s]  gazen;  gasy. Gaas. Fries: 

gaas.
'gaasraamtsy, s. 't, ‐s. Hor, inzetraam van 

fijn gaas. Fries: gaasramt.
'gading, s. de [ɡa:dɪŋ]. Gading. ♢ ‒  make 

na, gading  maken naar;  ergens  wat  fan 
syn ‒ fine, ergens iets van zijn gading vin-
den. Fries: gading.

'gadingmaker, s. de, ‐s. Gegadigde. Fries: 
gadingmakker.

'gaffel, s.  de [ɡɑfəl]  ‐s;  ‐tsy.  Gaffel  (rond-
hout boven aan zeil van schip). Fries: gaf-
fel. Zie ook: gavel.

gail, adj. [ɡɑil̯] ‐er; ‐st. 1 Geil, dartel, wulps. 
♢ Sij is soa ‒ as butter, manziek. 2 Weel-
derig, overdadig. ♢  De irpels binne te ‒,  
d'r lait fast te feul kûnstmest over. Fries: 
geil.

gait, s. de [ɡɑit̯] ‐en; ‐sy. Geit. Fries:  geit. 
Zie ook: bok.

gal, s. de [ɡɑl]. Gal. ♢ Soa bitter as ‒; de ‒ 
loopt  'm  over, hij  is  zijn  boosheid  geen 
meester meer. Fries: galle.

ga'lant, adj. & adv. [ɡɑlɑnt] ‐er; ‐st. Galant. 
Fries: galant.

'galblaas, s.  de,  ‐blazen.  Galblaas.  Fries: 
galblaas.

ga'lei, s. de [ɡɑlεi]̯ ‐en. Galei. Fries: galei.
gale'ry, s. de [gɑləri] ‐s. Galerie. Fries:  ga-

lery.
galg, s. de [ɡɑlx] ‐en, ‐es (in bet. 2); galchy. 

1 Galg.  2 (In  meervoud)  bretels.  Fries: 
galge.

'galgelappers, s.  plur.  In:  Luwter  ‒, bij-
naam voor de inwoners van Leeuwarden. 
Fries: galgelappers.

'galgemaal, s. 't, ‐malen. Galgemaal. Fries: 
galgemiel.

'gallig, adj. Gallig. Fries: gallich.
'galme, v. [ɡɑlmə] galmde;  galmd. Galmen. 

Fries: galmje.
ga'lop, s. de [ɡɑlɔp]. Galop. ♢  In ‒. Fries: 

galop.
'galsteen, s. de, ‐stenen; ‐tsy. Galsteen. ♢ 

Hij lijt an galstenen. Fries: galstien.
gal'vanys, adj.  [gɑlva:nis].  Galvanisch. 

Fries: galvanysk.
galvani'sere, v. [gɑlvɑnisɪ.ərə] galvaniseer-

de; galvaniseerd. Galvaniseren. Fries: gal-
vanisearje.

'gammel, adj. [ɡɑməl] ‐der; ‐st. Gammel. ♢ 
't  Is  der  'n  ‒  soadsy, wrak  (van  zaken), 
maar  ook  ziekelijk  (van  personen);  ‒ 
weze, ziekelijk. Fries: gammel.

gane → gaan.
gang, s.  de  [ɡɑŋ]  ‐en;  ganky,  gânchy 
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[ɡɑ.ⁿxi].  1 Gang (gang, manier van gaan; 
beweging,  handeling;  vaart,  snelheid).  ♢ 
Hij kin de saak maar krekt an 'e ‒ houwe; 
soa'n gânchy en dermet út, gez. van een 
weinig florerende zaak; de ‒ d'r in hè, op-
schieten;  'n  knap  gânchy  hewwe, flinke 
snelheid.  2 Gang  (geheel  of  gedeeltelijk 
gesloten, meestal overdekte verbinding in 
verschillende toepassingen).  ♢  'n Onder-
grôndse ‒; 't huus fan ôns bep had 'n foor-
ste ‒ en 'n achterste ‒. 3 Één van de drie 
planken  van  de  buitenhuid  van  een  vis-
sersboot. Fries: gong.

'gangber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Gangbaar.  Fries: 
gongber.

gangs'deur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Gangdeur. 
Fries: gongsdoar.

gangs'floer, s. de, ‐en. Vloer van een gang. 
Fries: gongsflier.

gangs'loper, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Gangloper. 
Fries: gongsloper.

gangs'sôlder, s.  de,  ‐s.  Zolder  boven een 
gang. Fries: gongssouder.

gâns, s. de [ɡɑ.ⁿs] gânzen; gânsy. Gans; rot-
gans.  ♢  Dat  binne  de  boer  syn  gânzen  
niet, dat is de bedoeling niet. Fries: goes.

gâns, adj., adv. & num. [ɡɑ.ⁿs].  1 Gans. ♢ 
De ‒e dâg. 2 Heel wat. ♢ ‒ folk, heel wat 
mensen;  d'r  is,  binne  ‒  mînsen. 3 Erg, 
zeer. ♢ 't Friest ‒. Fries: gâns.

'gânze‐aai, s. 't, ‐en, ‐es; ‐aitsy. Ganzenei. 
Fries: guozze‐aai.

'gânzebôrd, s. 't. Ganzenbord.
'gânzebrief, s. de. Ganzenbord. Fries: gân-

zebrief.
'gânzefoet, s.  de,  ‐en.  Uiteinde  van  een 

tand van een cultivator.
'gânzeroer, s.  't,  ‐en.  Ganzenroer.  Fries: 

guozzeroer.
ga'oatys, adj.  &  adv.  [gɑo.ətis]  ‐tiser;  ‐t. 

Chaotisch. Fries: gaoatysk.
'gaos, s. de [ga:ɔs]. Chaos. Fries: gaos.
'gape, v. [ɡa:pə] gaapte; gaapt. 1 Gapen. ♢ 

‒ as 'n protter; na de siken ‒, naar adem 
snakken;  't gaapt meer as 't byt, het lijkt 
erger dan het is.  2 Luid schreien (vooral 
van kinderen). ♢ Och kynd, hou op fan ‒n; 
't jongetsy gaapte moord en brand doe't‐y  
syn  finger  tussen  'e  deur  kregen  had. 
Fries: gapje.

'gapenbek, s. de, ‐ken. Huilebalk. ♢ 't Is 'n 
ouwe ‒. Fries: gappenbek.

'gaper, s. de, ‐s; ‐tsy.  1 Gaper, iemand die 
gaapt. 2 Huilebalk. Fries: gapper.

'gaperig, adj.,  ‐er.  Gaperig.  Fries:  gappe-
rich.

garan'dere, v.  [ɡɑrəndɪ.ərə]  garandeerde; 

garandeerd.  Garanderen.  Fries:  garan-
dearje.

ga'rânsy, s. de [ɡərɑ.ⁿsi] ‐s. Garantie. Fries: 
garânsje.

ga'razy, s. de [gɑr:azi] ‐s. Garage. Fries: ga-
raazje.

'garde, s. de [ɡɑrdə] ‐s. Garde. ♢ De ouwe 
‒, de oude garde. Fries: garde.

garde'rôbe, s. de [ɡɑ(r)dərɔ:bə] ‐s. Garde-
robe. Fries: garderobe.

'gare, v. [ɡa:rə]  gaarde;  gaard. Garen, ver-
zamelen. Fries: garje.

'garens, s.  de.  Gaarheid,  het  gaar‐zijn. 
Fries: gearens.

ga'risma, s.  't  [gɑrɪsmɑ]  ‐'s.  Charisma. 
Fries: garisma.

gar'naal, s.  de [ɡə(r)na:l]  [ɡɑrna:l] ‐nalen; 
‐tsy. Garnaal. Fries: garnaal.

garni'soen, s.  't  [ɡɑrnisu.ən]  ‐en.  Garni-
zoen. Fries: garnizoen.

garst, s. de [ɡɑⁱst]. Gerst. ♢ De ‒en, de ver-
schillende gerstsoorten, ook: de te velde 
staande, nog niet gezichte gerst;  wilde ‒, 
ijle dravik. Fries: garst.

'garstaar, s. de, ‐aren; ‐tsy. Gerstaar. Fries: 
garstier.

'garstefoermeel, s.  't.  Afval  ontstaan  bij 
het  pellen  van  gerst  (gebruikt  als  voer 
voor koeien). Zie ook: dúst, pelmeel.

'garstemeel, s. 't. Gerstemeel. ♢ ‒  worde 
meestal ferkocht as ferkensfoer.

'garsthok, s. 't, ‐ken. Ruimte voor de zak-
ken met gerstemeel in een graanmolen. ♢ 
Men het 'n groat en 'n klain ‒, der't met-
nander 100 sak in gaat.

'garststroa, s. 't. Gerstestro.
gas, s. 't [ɡɑs] ‐sen. Gas. Fries: gas.
ga'selle, s.  de  [ɡɑsεlə]  ‐s.  Gazelle.  Fries: 

gazelle.
'gaskraan, s.  de,  ‐kranen;  ‐tsy.  Gaskraan. 

Fries: gaskraan.
'gasmasker, s. 't, ‐s. Gasmasker. Fries: gas-

masker.
'gasoaly, s. de. Gasolie. Fries: gasoalje.
gasp, s.  de  [ɡɑsp];  gesp, [ɡεsp]  ‐en;  ‐y. 

Gesp. ♢ An 'n riem sit 'n ‒. Fries: gasp.
'gaspe, v.,  gaspte;  gaspt;  'gespe, gespte; 

gespt. Gespen. Fries: gaspje.
'gasstel, s. 't, ‐len; ‐tsy. Gasstel. Fries: gas-

stel.
gast, s. de [ɡɑst] ‐en. Gast. Fries: gast.
gast'frij, adj.  &  adv.,  ‐er.  Gastvrij.  Fries: 

gastfrij.
gast'frijens, s.  de;  gast'frijhyd.  Gastvrij-

heid. Fries: gastfrijens.
gastfrijhyd → gastfrijens.
'gastfrou, s.  de,  ‐frôly.  Gastvrouw.  Fries: 
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gastfrou.
'gastheer, s.  de,  ‐heren.  Gastheer.  Fries: 

gasthear.
'gasthuus, s.  't,  ‐húzzen.  Gasthuis.  Fries: 

gasthûs.
gat, s.  't  [ɡɑt]  ‐ten  (‐en [ɡa:tən]  in:  in  'e 

‐en);  ‐sy.  Gat. ♢  Wij krije 'n ‒ fol water, 
gez.  wanneer  de  lucht  veel  regen  voor-
spelt; die 't syn ‒ brandt mot op 'e blaren 
sitte, wie iets verkeerds doet, moet daar-
van de kwade gevolgen ondervinden; een 
bij 't ‒ ophale, iemand belasteren; met 't ‒ 
in 'e butter fâle, het goed treffen; een in ' 
e  ‒en houwe,  krije, iemand in de gaten, 
het  oog  houden,  krijgen;  wat  in  'e  ‒en 
krije, hewwe, iets doorhebben;  'n ‒ in 'e 
hând hewwe, een gat in zijn hand hebben; 
út  'n  groat  ‒  blaze, pochen,  een  groot 
woord hebben;  út 't hoogste ‒ singe, een 
hoge toon aanslaan, veel vertoon maken; 
een 'n ‒ in 'e kop sien, voor iemand slech-
te  vooruitzichten  zien;  bij  de  ‒ten  om 
dicht, financieel  niet  te vertrouwen,  niet 
al te eerlijk; 'n ‒ skeure der't ginent is, ra-
deloos, ten einde raad zijn. Fries: gat.

'gatsypan, s.  de,  ‐nen.  Vergiet.  ♢  Myn 
hoofd  is  'n  ‒, ik  ben vergeetachtig,  heb 
een slecht geheugen. Fries: gatsjepanne.

'gatsys, s. plur. Eén der vier zijden van de 
bikkel (de holle kant). Fries: gatsjert.

gau, adj. & adv. [ɡɔ.u̯]  ‐wer;  ‐st.  Gauw. ♢ 
Hij had 't eten ‒ op, snel, vlug; hij kam ‒ 
werom, spoedig,  weldra;  op  syn  ‒st, op 
zijn vroegst;  (wel) ‒ 's, dikwijls;  wij sitte 
wel ‒ 's in 't park. Fries: gau.

'gauwens, s. de. Gauwheid, gauwigheid. ♢ 
Met ‒, spoedig, weldra, binnenkort. Fries: 
gauwens.

'gauwighyd, s. de. Gauwigheid. Fries: gau-
wichheid.

'gave, s.  de  [ɡa:və]  ‐n.  Gave,  talent,  be-
gaafdheid. Fries: gave.

'gavel, s. de [ɡa:vəl] ‐s; ‐tsy. Gaffel (houten 
vork met twee tanden).  Fries:  gavel.  Zie 
ook: gaffel.

'gavele, v. [ɡa:vələ] gavelde, gaveld. Met de 
gaffel werken (bijv. het gedorste stro met 
de gaffel wegwerken). ♢ 't Koalsaad in 't  
kleed ‒.

'gazen, adj.  [ɡa:zən].  Gazen,  van  gaas. 
Fries: gazen.

'gazy, s. de [ga:zi] ‐s. Gage. Fries: gaazje.
ge'armd, adj.  In:  ‒  na  de brand, gearmd 

naar de brand, wel gez. als twee of meer 
vriendinnen, meiden, zich samen gearmd 
op weg begeven.

ge'baar, s. 't [ɡəba:r] ‐baren. Gebaar. Fries: 

gebeart.
ge'bak, s. 't [ɡəbɑk]. Gebak. Fries: gebak.
ge'bakky, s.  't,  ‐s.  Gebakje,  taartje.  Fries: 

gebakje.
ge'bare, v., gebaarde; gebaard. Gebaren.
ge'bed, s. 't [ɡəbεt] ‐en [ɡəbe:dən]; ‐sy. Ge-

bed. Fries: gebed.
ge'beer, s. 't. Misbaar, lawaai, geschreeuw. 

♢ 'n Hels ‒. Fries: gebear.
ge'bergte, s.  't,  ‐s.  Gebergte.  Fries:  ge-

berchte.
gebeure → beure.
ge'beure, v. [ɡəbö.ərə]  gebeurde;  gebeurd; 

'beure*, [bö.ərə] beurde; beurd. Gebeure. 
♢ 't Is beurd, het is gebeurd, gedaan; de 
persoon is overleden. Fries: gebeure.

ge'beurtenis, s.  de,  ‐sen.  Gebeurtenis. 
Fries: barren.

ge'bied, s.  't  [ɡəbi.ət]  ‐en.  Gebied.  Fries: 
gebiet.

ge'biede, v.,  geboad.  Gebieden.  Fries:  ge-
biede.

ge'bit, s. 't [ɡəbɪt] ‐ten. Gebit. ♢  'n Aigen, 
nij ‒, echt, vals. Fries: gebit.

ge'bod, s.  't  [ɡəbɔt]  ‐boaden -[bo.ədən], 
‐boadens -[bo.ədəⁿs].  Gebod. ♢  Onder 'e 
geboaden(s)  staan, ondertrouwd  zijn. 
Fries: gebod.

ge'boorte, s.  de  [ɡəbo.ətə]  ‐s.  Geboorte. 
Fries: berte.

ge'boortebinen*, s. 't. Oud volksgebruik op 
het Bildt, waarbij een jarig kind of ook wel 
een jarige volwassene op een stoel werd 
vastgebonden. Om weer los te kunnen ko-
men,  moest  er  beloofd worden te  zullen 
tracteren (betrof het een volwassene, dan 
moest die tractatie meestal uit drank be-
staan).

ge'boortedâg, s. de, ‐dagen. Geboortedag. 
Fries: bertedei.

ge'boortedorp, s. 't, ‐en; ‐y. Geboortedorp. 
Fries: bertedoarp.

ge'boortegrônd, s. de. Geboortegrond. ♢ 't 
Bildt is myn ‒. En wer't ik swerf in 't we-
reldrônd, 'k sil nooit 't Bildt fergete. Fries: 
bertegrûn.

ge'boortehuus, s.  't,  ‐húzzen.  Geboorte-
huis. Fries: bertehûs.

ge'boorteplak, s.  't,  ‐ken.  Geboorteplaats. 
Fries: berteplak.

ge'boortestreek, s.  de.  Geboortestreek. 
Fries: bertestreek.

ge'boren, adj.  Geboren.  ♢  ‒  en  getogen, 
geboren  en  getogen;  dom  ‒  en  suf  ge-
wiigd, gez.  van  een  dom iemand.  Fries: 
berne.

ge'bou, s. 't, ‐wen; ‐tsy. Gebouw. Fries: ge-
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bou.
ge'boud, adj.  Gebouwd.  ♢  Stevig,  swaar, 

sterk ‒ weze. Fries: boud.
ge'bradentsy, s. 't [ɡəbra:dəntsi] ‐s. Gebra-

den stuk  vlees,  gevogelte  of  wild.  Fries: 
gebraden.

ge'brek, s. 't [ɡəbrεk] ‐en [ɡəbre:kən]. Ge-
brek. Fries: gebrek.

ge'brekkig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Gebrekkig. 
Fries: gebrekkich.

ge'brekkigens, s. de;  ge'brekkighyd. Ge-
brekkigheid.

gebrekkighyd → gebrekkigens.
ge'broeders, s.  plur.  Gebroeders.  Fries: 

bruorren.
ge'brúk, s. 't, ‐ken. Gebruik. Fries: gebrûk.
ge'brúklik, adj., ‐er; ‐st. Gebruikelijk. Fries: 

gebrûklik.
ge'brúksfoorwerp, s. 't, ‐en. Gebruiksvoor-

werp. Fries: gebrûksfoarwerp.
ge'daan, adj.  In:  ’t  Is niks ‐ 't  is niks ge-

daan, dat is niet goed.
ge'daante, s. de [ɡəda:ntə] ‐s. Gedaante. ♢ 

Ik sâg de ‒ fan 'n manspersoan, gestalte. 
Fries: gedaante.

ge'dachte, s.  de,  ‐n.  Gedachte. ♢  Na alle 
‒n, hoogst waarschijnlijk. Fries: gedachte.

ge'dachtelezer, s.  de,  ‐s.  Gedachtenlezer. 
Fries: gedachtelêzer.

ge'deelte, s. 't, ‐n. Gedeelte. Fries: diel.
ge'dicht, s. 't [ɡədɪxt] ‐en; ‐dichy. Gedicht. 

Fries: gedicht.
ge'dienstig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Gedienstig. 

Fries: tsjinstich.
ge'dierte, s. 't. Gedierte. Fries: dierte.
ge'dinkskrift, s.  't,  ‐en.  Gedenkschrift. 

Fries: tinkskrift.
ge'dinksteen, s. de, ‐stenen; ‐tsy. Gedenk-

steen. Fries: tinkstien.
ge'doente, s.  de.  Omgang.  ♢  ‒  met  een 

hewwe. Fries: gedoente.
ge'donder, s. 't. Gedonder. ♢ 'n ‒ fan niks, 

gedoe. Fries: gedonder.
ge'drag, s.  't  [ɡədrɑx].  Gedrag.  Fries:  ge-

drach.
ge'drage (je), v., gedroeg; gedroegen. Zich 

gedragen.
ge'drocht, s.  't  [ɡədrɔxt]  ‐en.  Gedrocht. 

Fries: gedrocht.
ge'duld, s.  't  [ɡədölt].  Geduld.  Fries:  ge-

duld.
ge'duldig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Geduldig. 

Fries: geduldich.
gee → geve.
ge'ëamel, s. 't. Gezeur, gezanik. Fries:  ge-

ëamel.
geef, adj. [ɡe:f] gever; ‐st. Gaaf. ♢ Soa ‒ as 

kryt; 'n ‒ gebit. Fries: geef.
geel, s. 't [ɡe:l]. Geel. ♢ 't ‒ fan 't aai, het 

geel, de dooier van het ei. Fries: giel.
geel, adj. [ɡe:l] geler; ‐st. Geel. ♢ Soa ‒ as 

butter, 'n derm, goud, oker, saffraan; gele 
skoentsys, veldlathyrus. Fries: giel.

'geelborsy, s.  't,  ‐s.  1 Geelgors.  2 Gele 
kwikstaart. Fries: gielboarstje.

geel'kesy, s.  't,  ‐s.  Een  Edammer  kaas. 
Fries: gieltsyske.

geel'koper, s.  't.  Geelkoper.  Fries:  gielko-
per.

geel'koperen, adj. Geelkoperen. Fries: giel-
koperen.

'geeltsy, s.  't,  ‐s.  Aardappelsoort.  Fries: 
gieltsje.

geen, pron. [ɡe:n]. In:  't ‒, hetgeen. ♢  Hij 
skaamt  'm  over  't  ‒  hij  said  het. Fries: 
itjinge.

geern, s.  't  [ɡɪ.ən](O),  [ɡɪ.ərn];  'geren, 
[ɡɪ.ərən] (W). Garen. Fries: jern.

'geernpipy, s.  't,  ‐s.  Garenklosje.  Fries: 
jernpypke.

geest, s. de [ɡe:st] ‐en. Geest. ♢ Foor de ‒ 
hale, komme, staan, zich herinneren; de ‒ 
dwalen  sien, het  onheil  zien  aankomen. 
Fries: geast.

'geestig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Geestig. Fries: 
geastich.

'geestigens, s.  de;  'geestighyd.  Geestig-
heid. Fries: geastichheid.

geestighyd → geestigens.
'geestlik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Geestelijk. 

Fries: geastlik.
'geestlike, s.  de,  ‐n.  Geestelijke.  Fries: 

geastlike.
'geestlikhyd, s.  de.  Geestelijkheid.  Fries: 

geastlikheid.
ge'faar, s. 't [ɡəfa:r] ‐faren. Gevaar. Fries: 

gefaar.
ge'faarlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Gevaarlijk. 

Fries: gefaarlik.
ge'fal, s. 't, ‐len; ‐tsy. Geval. ♢ In elk ‒; in 

alle ‒len, in alle geval;  in gyn ‒, in geen 
geval; in dut, dat ‒, in dit, dat geval; in 't 
slimste ‒, in het ergste geval;  't ‒ weze, 
het geval zijn; foor 't ‒ dat, voor het geval 
dat; nou wou 't ‒, dat …, nu wilde het ge-
val, dat …. Fries: gefal.

ge'fangene, s.  de,  ‐n.  Gevangene.  Fries: 
finzene.

ge'fangenisstraf, s.  de,  ‐fen.  Gevangenis-
straf. Fries: finzenisstraf.

ge'fecht, s. 't, ‐en; gefechy. Gevecht. Fries: 
gefjocht.

ge'floek, s. 't. Gevloek. Fries: geflok.
ge'foel, s. 't [ɡəfuəl] ‐ens. Gevoel. ♢ An 't ‒ 
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komme, pijn doen (lett. & fig.). Fries:  ge-
foel.

ge'foelig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Gevoelig. 
Fries: gefoelich.

ge'foelloas, adj. & adv., ‐loazer. Gevoelloos. 
Fries: gefoelleas.

ge'folg, s. 't [ɡəfɔlx] ‐en. Gevolg. Fries: ge-
folch.

ge'geven, s.  't  [ɡəɡe:vən]  ‐s.  Gegeven. 
Fries: gegeven.

ge'goed, adj. Gegoed, bemiddeld.
ge'haim, s.  't  [ɡəhɑim̯]  ‐en;  ‐py,  ‐tsy.  Ge-

heim. Fries: geheim.
ge'haim, adj. & adv. [ɡəhɑim̯] ‐er; ‐st. Ge-

heim. Fries: geheim.
ge'haimhouwe, v.,  houde gehaim;  gehaim-

houwen.  Geheimhouden.  Fries:  geheim-
hâlde.

gehaim'sinnig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Ge-
heimzinnig. Fries: geheimsinnich.

gehaim'sinnigens, s.  de;  gehaim'sinnig-
hyd. Geheimzinnigheid. Fries:  geheimsin-
nichheid.

gehaimsinnighyd → gehaimsinnigens.
ge'hak, s. 't. Gehakt. Fries: gehak.
ge'hakbâl, s. de, ‐en; ‐tsy. Gehaktbal. Fries: 

gehakbal.
ge'heel, s. 't. Geheel. ♢ In syn ‒, in het ge-

heel; in 't ‒ gyn, in het geheel geen; in 't ‒ 
niet, in het geheel niet. Fries: gehiel.

ge'heel, adv. Geheel. ♢ ‒ donker, ferkeerd.
ge'heelonthouwer, s. de, ‐s. Geheelonthou-

der. Fries: gehielûnthâlder.
ge'helendal, adv.  Helendal,  geheel  en  al. 

Fries: hielendal.
ge'heugen, s.  't.  Geheugen.  Fries:  geheu-

gen.
ge'honnemelk, s.  't.  Langdurig  en  moei-

zaam karwei. ♢ 't Is faak 'n heel ‒ om wat  
subsidy  foor  't  een  of  ander  te  krijen. 
Fries: gehûnemelk.

ge'hoor, s.  't  [ɡəho.ər].  Gehoor.  Fries:  ge-
hoar.

ge'hucht, s.  't  [ɡəhöxt]  ‐en;  gehuchy.  Ge-
hucht.

ge'jammer, s.  't.  Gejammer. Fries:  gejam-
mer.

ge'jeuzel, s. 't. Gezanik, gezeur. Fries:  ge-
jeuzel.

gek, s. de [ɡεk] ‐ken. Gek. ♢ De ‒ met een,  
wat hewwe, met iemand, iets de spot drij-
ven; een de ‒ ansteke, met iemand de spot 
drijven; een foor de ‒ houwe; foor ‒ staan, 
zich bespottelijk maken; wat met de ‒ be-
slaan, iets schertsend vergoelijken. Fries: 
gek.

gek, s. de [ɡεk] ‐ken. Houtje om de schalm 

van het  haamhout  aan  de dissel  vast  te 
maken. Zie ook: dolk, look.

gek, adj. & adv. [ɡεk] ‐ker; ‐st. Gek. ♢ Soa ‒ 
as 'n sint. Fries: gek.

'gekansteke, v.,  alleen als infinitief.  Spot-
ten, plagen. ♢ Dou motst niet soa gekan-
steke! Fries: gekoanstekke.

'gekansteken, s. 't. Spotternij. Fries:  gek-
oanstekken.

gekansteke'rij, s.  de.  Spotternij.  Fries: 
gekoanstekkerij.

'gekgat, s. 't, ‐ten. Gat in disselboom waar 
de schalm van het haamhout door gesto-
ken wordt.

'gekhyd, s. de, ‐heden. Gekheid. Fries: gek-
heid.

'gekjage, v., alleen als infinitief. Schertsen, 
grappen maken,  gekscheren.  ♢  Hij  mâg 
graag ‒. Fries: gekjeie.

'gekjagen, s. 't. Het schertsen, gekscheren.
'gekkighyd, s.  de.  Gekkigheid,  gekheid. 

Fries: gekkichheid.
ge'klets, s. 't. Geklets, kletserij.
ge'kleurd, adj.  In:  Der ‒  op  staan er  ge-

kleurd op staan, een slecht figuur slaan, 
zijn zwakke zijde blootgeven.

ge'konkel, s. 't. Gekonkel. Fries: gekonkel.
ge'kreun, s. 't. Gekreun. Fries: gekreun.
ge'lach, s. 't. Gelach. Fries: gelaits.
ge'lag, s. 't [ɡəlɑx]. Gelag, vertering. ♢ 't ‒ 

betale motte. Fries: gelach.
ge'lag, s. 't [ɡəlɑx]. In: 't Is 'n hard ‒, het is 

een hard gelag. Fries: gelach.
ge'laidlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Geleidelijk. 

♢ ‒ an, geleidelijk aan.
geld, s. 't [ɡεlt]. Geld. ♢ An ‒ make, verko-

pen;  ‒  hewwe, kapitaal  bezitten;  arig, 
flink,  gâns,  'n  bult,  'n  soad  ‒  hewwe; ‒ 
komt  bij  ‒, gez.  wanneer  bijv.  een  rijke 
boerendochter trouwt met een rijke boe-
renzoon;  hij  het  't  ‒ niet,  maar 't  ‒ het  
him, het geld heeft hem in de macht; 't is 
allegaar ‒ en tebak, in die zaak wordt veel 
geld  verdiend;  ook:  die  mensen  hebben 
veel  geld;  ‒  is  wonder,  raar  goed, geld 
heeft een grote macht. Fries: jild.

geld, adj.  [ɡεlt].  1 Onvruchtbaar.  ♢  'n  ‒e 
koe. 2 Onbevrucht. ♢ 'n ‒ aai. Fries: geld.

'geldbelêging, s.  de,  ‐s.  Geldbelegging. 
Fries: jildbelizzing.

'gelde, v. [ɡεldə] gold [ɡolt], geldde; golden, 
gelden. Gelden. ♢  Je's rechten ‒ late, ze 
laten wegen;  je ‒ late, zich laten gelden; 
de eerappels geldden niks, kostten. Fries: 
jilde.

gelde'rij, s. de [ɡεldərεi]̯; gelle'rij, [ɡεlərεi]̯ 
‐en;  ‐tsy.  Soort  tegen o.a.  de achterkant 
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van  een  huis  gebouwd  afdak,  dat  oor-
spronkelijk  niet,  later  wel  met  (een) 
schuifdeur(en) kon worden afgesloten en 
veel werd gebruikt als washok. Fries: gel-
derij.

'Gelderland, eigennaam. Gelderland. Fries: 
Gelderlân.

'Gelders, adj. Gelders. Fries: Geldersk.
'geldfergrieme, v.  Geld  verspillen.  Fries: 

jildfergrieme.
'geldig, adj. Geldig. Fries: jildich.
geldkloppe'rij, s.  de. Geldklopperij.  Fries: 

jildklopperij.
'geldlik, adj.  &  adv.  Geldelijk.  ♢  ‒e  ska. 

Fries: jildlik.
'geldskieter, s.  de, ‐s. Geldschieter. Fries: 

jildsjitter.
'geldwinning, s.  de.  Geldwinning.  Fries: 

jildwinning.
'geldwolf, s.  de,  ‐wolven.  Geldwolf.  Fries: 

jildwolf.
ge'leerd, adj.  & adv.  [ɡəlɪ.ət]  ‐er;  ‐st.  Ge-

leerd. Fries: geleard.
ge'leerde, s. de, ‐n. Geleerde. Fries: gelear-

de.
ge'leerdhyd, s. de. Geleerdheid. Fries:  ge-

leardheid.
ge'legen, adj. [ɡəle:ɣən]. Gelegen. ♢ Je er-

gens niks an ‒ lê, late, zich aan iets niets 
gelegen laten liggen;  't is (d'r) soa (met)  
‒, het is (er) zo (mee) gelegen. Fries: gele-
gen.

ge'legenhaid*, s. de; ge'legenhyd, ‐heden. 
Gelegenheid. ♢ 'n Mooie ‒; bij ‒, bij gele-
genheid;  bij  ‒  fan, ter  (bij)  gelegenheid 
van; in 'e ‒ komme, stelle, weze. Fries: ge-
legenheid.

gelegenhyd → gelegenhaid.
ge'legenhydsgedicht, s. de, ‐en; ‐gedichy. 

Gelegenheidsgedicht. Fries: gelegenheids-
gedicht.

'gelig, adj. Gelig. Fries: gielich.
ge'lyk, s. 't [ɡəlik]. Gelijk, het gelijke. Fries: 

gelyk.
ge'lyk, adj. & adv. [ɡəlik]. Gelijk. ♢ Gelike 

feul,  goed,  min, even  veel,  goed,  slecht; 
ergens ‒ an hewwe; fijf eersten ‒, ses ‒ 
(en 'n kaats), (bij het kaatsen). Fries:  ge-
lyk.

ge'likenis, s. de, ‐sen. Gelijkenis. Fries: ge-
likenis.

ge'likens, s. de, ‐en. Gelijke. ♢ Syn ‒, zijns 
gelijke. Fries: gelikens.

ge'likens, adj. Gelijk. ♢ ‒e húzzen. Fries: 
gelikens.

gellerij → gelderij.
ge'loazy, s. 't [ɡəlo.əzi]; he'loazy, [həlo.əzi] 

‐s. Horloge. Fries: horloazje.
ge'loazymaker, s.  de;  he'loazymaker, ‐s. 

Horlogemaker. Fries: horloazjemakker.
ge'loof, s.  't  [ɡəlo:f]  ‐loven.  Geloof.  Fries: 

geloof.
ge'lopen, adv.  In:  Beter  ‒  dan  gestropen 

maak dat je weg komt!, (gez. bij vluchten).
ge'love, v. In: D'r an ‒ motte, eraan moeten 

geloven.
ge'luk, s. 't [ɡəlök] ‐ky. Geluk. ♢ Hij het 'n 

‒ky had met syn wait, krekt op 'e tiid fer-
kocht, gelukje, bof. Fries: gelok.

ge'lukkig, adj. & adv. [ɡəlökəx] ‐er; ‐st. Ge-
lukkig.  ♢  Hij  is  altyd  ‒  met  'e  handel. 
Fries: gelokkich.

ge'luksspintsy, s.  't,  ‐s.  Geluksspinnetje. 
Fries: geloksspintsje.

ge'lukwîns, s.  de,  ‐en.  Gelukwens.  Fries: 
lokwinsk.

ge'luud, s.  't  [ɡəlü:t]  ‐luden;  ‐y.  Geluid. 
Fries: lûd.

ge'maak, s.  't  [ɡəma:k].  Opbrengst  van 
veldgewas. Fries: gemaak.

ge'maal, s. 't [ɡəma:l] ‐malen; ‐tsy. Gemaal, 
inrichting tot bemaling. Fries: gemaal.

ge'maal, s.  't  [ɡəma:l].  Gemaal,  gezeur. 
Fries: gemaal.

ge'mak, s. 't [ɡəmɑk] ‐ken; ‐ky. Gemak. ♢ 
Op syn dooie ‒. Fries: gemak.

ge'meen, adj.  &  adv.  [ɡəme:n]  gemener, 
‐der;  ‐st.  1 Gemeen  (gemeenschappelijk; 
min, slecht, laag). ♢ Hij is soa ‒ as tou fan 
drie sint,  as 't  water  diep is,  at‐y  hoog,  
lang is; 'n gemene streek; hij speult ‒; ‒ 
weer, erg koud.  2 Boos, kwaad, nijdig. ♢ 
Hij waar al wat ‒ (op 'e húd), doe't‐y hoor-
de,  dat  se  'n  ânder  in  syn  plak  koazen  
hadden. Fries: gemien.

ge'meenskap, s.  de,  ‐pen.  Gemeenschap. 
Fries: gemienskip.

gemeen'skaplik, adj. & adv., ‐er. Gemeen-
schappelijk. Fries: mienskiplik.

ge'meenskapssin, s. de. Gemeenschapszin. 
♢ 't Is deur de Stjabuurtster ‒, dat ik hier  
kommen bin. Ik sil tena loie bij freugde en  
bij  leed,  soa't  froeger  myn  foorganger 
deed, rijmpje op de torenklok van St.‐Jaco-
biparochie. Fries: mienskipssin.

ge'meente, s. de [ɡəme:ntə] ‐s. Gemeente. 
Fries: gemeente.

ge'meentebestuur, s.  't,  ‐besturen.  Ge-
meentebestuur. Fries: gemeentebestjoer.

ge'meentehuus, s. 't, ‐húzzen; ‐hússy. Ge-
meentehuis. Fries: gemeentehûs.

ge'meenteontfanger, s. de, ‐s. Gemeente-
ontvanger. Fries: gemeenteûntfanger.

ge'meenteplisy, s.  de.  Gemeentepolitie. 
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Fries: gemeenteplysje.
ge'meenteraad, s.  de,  ‐raden.  Gemeente-

raad. Fries: gemeenteried.
ge'meenteraadslid, s.  't,  ‐leden.  Gemeen-

teraadslid. Fries: Gemeenteriedslid.
ge'meentewapen, s.  't,  ‐s.  Gemeentewa-

pen. Fries: gemeentewapen.
ge'meentlik, adj.  Gemeentelijk.  Fries:  ge-

meentlik.
ge'meneling, s. de [ɡəme:nəlɪŋ] ‐en. Geme-

nerd.
ge'menens, s. de; ge'menighyd, ‐heden. 1 

Gemeenheid.  2 Boosheid,  kwaadheid. 
Fries: gemienens.

gemenighyd → gemenens.
ge'my, s. de [ge:mi]. Chemie. Fries: gemy.
gemi'kaliën, s. plur. [ge:mika:liən]. Chemi-

caliën. Fries: gemikaliën.
ge'mingd, adj. Gemengd. Fries: mingd.
ge'mis, s. 't [ɡəmɪs]. Gemis. Fries: gemis.
'gemys, adj. [ɡe:mis]. Chemisch. Fries:  ge-

mysk.
ge'moed, s.  't  [ɡəmu.ət].  Gemoed.  ♢  Wat 

op je's ‒ inwerke late, gevoel. Fries:  ge-
moed.

ge'moedlik, adj.  &  adv.  [ɡəmuədlək]  ‐er; 
‐st. Gemoedelijk. Fries: gemoedlik.

'gemoterapy, s.  de  [ge:mo:]- ‐en.  Chemo-
therapie. Fries: gemoterapy.

gems, s.  de  [ɡεms]  gemzen;  ‐sy.  Gems. 
Fries: gems.

ge'munt, adj. [ɡəmönt];  munt, [mönt]. In: 
't Op een ‒ hewwe, het op iemand gemunt 
hebben. Fries: munte. Zie ook: munt.

ge'naamd, s.  de  [ɡəna:mt]  ‐en.  Naamge-
noot,  persoon die naar iemand genoemd 
is. ♢ Myn ‒. Fries: genamt.

ge'nade, s. de [ɡəna:də]. Genade. Fries: ge-
nede.

ge'nadebroad, s.  't.  Genadebrood.  Fries: 
genedebrea.

ge'nadeslag, s. de, ‐en. Genadeslag. Fries: 
genedeslach.

ge'nadig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Genadig. 
Fries: genedich.

'gene, pron. [ɡe:nə]. Gene. ♢  Deuze en ‒, 
deze en gene. Fries: jinge.

genealo'gy, s. de [ɡe:ne:ɑlo:ɡi] ‐en. Genea-
logie. Fries: genealogy.

genea'loochys, adj. [ɡe:ne:ɑlo:xis]. Genea-
logisch. Fries: genealogysk.

genea'loog, s. de -[lo:x] ‐logen. Genealoog. 
Fries: genealooch.

ge'neeskunde, s. de [ɡəne:s]-. Geneeskun-
de. Fries: genêskunde.

genees'kundig, adj. & adv. Geneeskundig. 
Fries: genêskundich.

ge'negen, adj. [ɡəne:ɣən] er; ‐st. Genegen. 
♢ De boeren waren ‒ hur grônd te ferko-
pen, ertoe bereid. Fries: genegen.

ge'negenhyd, s.  de.  Genegenheid.  Fries: 
genegenheid.

gene'raal, s.  de  [ge:nəra:l]  ‐s.  Generaal. 
Fries: generaal.

generali'sere, v. [ɡe:nərɑlisɪ.ərə]  generali-
seerde;  generaliseerd.  Generaliseren. 
Fries: generalisearje.

gene'rasy, s.  de [ɡe:nəra:si]  ‐s.  Generatie. 
♢ De jongere, ouwere ‒, de jongere, oude-
re generatie. Fries: generaasje.

ge'niete, v. [ɡəni.ətə]  genoat [ɡəno.ət];  ge-
noaten. Genieten. ♢  Ergens fan ‒. Fries: 
genietsje.

'genityf, s.  de  [ɡe:nityf]  ‐tiven.  Genitief. 
Fries: genityf.

ge'noatskap, s.  't  [ɡəno.ətskɑp] ‐pen.  Ge-
nootschap. Fries: genoatskip.

ge'noeg, num. & adv. [ɡənux]; ge'nog, [ɡə-
nox].  Genoeg.  ♢  Feul  en  gyn ‒, en  nog 
veel meer, enzovoort;  feul en gyn ‒ komt 
hij môrn ók nag niet, op zijn mooist. Fries: 
genôch.

genog → genoeg.
ge'not, s. 't [ɡənɔt]. Genot. ♢ Ergens ‒ fan 

hewwe; 't is 'n ‒ der te wezen, het is een 
genot. Fries: genot.

gent, s. de [ɡεnt] ‐en. Gent. Fries: gint.
geo'graaf, s.  de,  ‐grafen.  Geograaf.  Fries: 

geograaf.
geogra'fy, s.  de  [ge:o:grɑfi].  Geografie. 

Fries: geografy.
geo'grafys, adj. [ɡe:o:ɡra:fis]. Geografisch. 

Fries: geografysk.
geolo'gy, s. de [ge:o:lo:gi]. Geologie. Fries: 

geology.
geome'try, s.  de  [ge:o:me:tri].  Geometrie. 

Fries: geometry.
ge'praat, s. 't. Gepraat. Fries: gepraat.
geprakke'seer, s. 't. Gepieker, het voortdu-

rend,  telkens  opnieuw  nadenken.  Fries: 
geprakkesear.

geprospe'reerd*, adj. [ɡəprɔspərɪ.ət]. Wel-
varend. ♢ Hij is nagal wat ‒, hij is welva-
rend.

ge'raamte, s.  't  [ɡəra:mtə]  ‐s.  Geraamte. 
Fries: geramte.

ge'raas, s. 't [ɡəra:s]. Geraas. Fries: geraas.
geraffi'neerd, adj.  Geraffineerd  (verfijnd; 

doorkneed, doortrapt).
ge'raid, s. 't [ɡərait̯]. Gerei, paardentuig. ♢ 

Met 't ‒ an lope de peerden in de stokken; 
an 't ‒ sitte kokers en gorlen. Fries:  ge-
reid. Zie ook: haam.

ge'rak, s.  't  [ɡərɑk]. Gerief (meest in ver-
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binding). ♢ Je ‒ krije, krijgen wat iemand 
toekomt. Fries: gerak.

ge'rant, s. 't [ɡərɑnt]. Luidruchtig gepraat. 
♢ Die frôly hadden dochs 'n ‒!

ge'rant, s.  de [ɡərɑnt].  Garant.  Fries:  ga-
rant.

ge'razy, s. de [ɡəra:zi] ‐s. Garage. Fries: ga-
raazje.

ger'dyn, s.  't  [ɡədin] ‐dinen;  ‐tsy.  Gordijn. 
Fries: gerdyn.

'gere, v.  [ɡɪ.ərə]  geerde;  geerd.  Geren, 
schuin toelopen. Fries: gearje.

ge'recht, s. 't [ɡərεxt] ‐en. Gerecht, recht-
sprekend  lichaam.  ♢  Foor  't  ‒  komme 
motte. Fries: gerjocht.

ge'recht, s.  't  [ɡərεxt]  ‐en;  gerechy.  Ge-
recht,  tegelijk  opgediend  voedsel.  Fries: 
gerjocht.

ge'rechtshof, s.  't,  ‐hôven.  Gerechtshof. 
Fries: gerjochtshôf.

ge'reedskap, s.  't  [ɡəre:tskɑp].  Gereed-
schap. Fries: ridskip.

ge'reedskapbak, s. de;  ge'reedskapsbak, 
‐ken. Gereedschapsbak (van timmerman). 
♢  De timmerman het 'e ‒ op 't skouder. 
Fries: ridskipsbak. Zie ook: timmerkist.

ge'reedskapkist, s. de;  ge'reedskapskist, 
‐en; ‐kissy. Gereedschapskist (inz. van (in-
wonende) timmermansknecht). Fries:  rid-
skipskiste.

gereedskapsbak → gereedskapbak.
gereedskapskist → gereedskapkist.
ge'regeld, adj. & adv., ‐er; ‐st. Geregeld. ♢ 

Syn  dochter  skryft  nag  ‒, regelmatig. 
Fries: geregeld.

ge'regeldweg, adv.  Regelmatig.  ♢  Hij 
swalkte nag ‒ deur 'e buurt. Fries:  gere-
geldwei.

geren → geern.
'geren, s. de [ɡɪ.ərən] ‐s. Geerakker, schuin 

toelopend stuk land. Fries: gear.
gerf*, s.  de [ɡεrf]  gerven.  Garf,  schoof.  ♢ 

Der komme je leste gerven an, (regel van 
een oogstliedje).

'gerfskaaf, s.  de,  ‐skaven.  Gerfschaaf.  Zie 
ook: rúgskaaf.

geria'try, s.  de  [ɡɪriɑtri].  Geriatrie.  Fries: 
geriatry.

ge'ryflik, adj. & adv. [ɡəriflək] ‐er; ‐st. Ge-
rieflijk. Fries: geryflik.

'gerig, adj. [ɡɪ.ərəx] ‐er; ‐st. Gerend, schuin 
toelopend.  ♢  Die plank  is  ‒. Fries:  gea-
rich. Zie ook: skriks.

ge'riif, s. 't [ɡəri:f]. Gerief, genot, gemak. ♢ 
Tot ‒ fan, ten behoeve van. Fries: geriif.

ge'ring, adj. [ɡərɪŋ] ‐er; ‐st. Gering. ♢ 'n ‒e 
loansferhoging.

ge'rinkel, s. 't. Gerinkel. Fries: gerinkel.
ge'rive, v., geriifde; geriifd. Gerieven. Fries: 

geriivje.
Ger'maan, s.  de  [ɡεrma:n]  ‐manen.  Ger-

maan. Fries: Germaan.
Ger'maans, adj.  &  s.  't  [ɡεrma:ⁿs].  Ger-

maans. Fries: Germaansk.
germitig → gremitig.
ger'nier, s.  de [ɡəni.ər]  ‐en.  Kleine bouw-

boer. Fries: gernier.
gernierke'rij, s. de, ‐en. Klein landbouwbe-

drijf. Fries: gernierkerij.
ger'nierslând, s.  't,  ‐en.  Landerijen  (oor-

spronkelijk  behorende  bij  één  boerderij) 
die in handen van verschillende eigenaren 
zijn gekomen en door  gerniers (al of niet 
zelf eigenaar) worden bewerkt. Fries: ger-
nierslân.

ger'niersspultsy, s. 't,  ‐s. Klein landbouw-
bedrijf,  tuindersbedrijf.  Fries:  gerniers-
spultsje.

ge'roep, s. 't [ɡərup]. Geroep. Fries: gerop.
ge'roes, s. 't [ɡəru:s]. Geruis. Fries: gerûs.
ge'rucht, s. 't [ɡəröxt] ‐en. Gerucht. Fries: 

geroft.
ge'rust, adj. & adv., ‐er. Gerust. ♢ Met 'n ‒ 

geweten; nou, jim kinne ‒ weze, jullie hoe-
ven er niet over in te zitten. Fries: gerêst.

gerustens → gerusthyd.
ge'rusthyd, s. de;  ge'rustens. Gerustheid. 

Fries: gerêstheid.
ge'ruststelle, v., stelde gerust; geruststeld. 

Geruststellen. Fries: gerêststelle.
ge'ruststelling, s. de. Geruststelling. Fries: 

gerêststelling.
ge'sag, s. 't [ɡəsɑx]. Gezag. Fries: gesach.
ge'sagdrager, s. de, ‐s. Gezagdrager. Fries: 

gesachdrager.
ge'sagfoerder, s.  de,  ‐s.  Gezagvoerder. 

Fries: gesachfierder.
ge'sang, s.  't  [ɡəsɑŋ]  ‐en.  Gezang,  zang-

stuk. Fries: gesang.
ge'segend, adj., ‐er. 
ge'sellig, adj. & adv. [ɡəsεləx] ‐er; ‐st. Ge-

zellig. Fries: gesellich.
geselligens → gesellighyd.
ge'sellighyd, s. de;  ge'selligens. Gezellig-

heid. Fries: gesellichheid.
ge'selskap, s. 't [ɡəsεlskɑp] ‐pen; ‐py. Ge-

zelschap. Fries: selskip.
ge'set, adj. [ɡəsεt] ‐ter; ‐st. 1 Gezet (zwaar-

lijvig; geregeld). ♢ Op ‒te tiden, op gezet-
te tijden.  2 In:  Ergens op ‒ weze, ergens 
op gesteld zijn. Fries: geset.

ge'seur, s. 't. Gezeur. Fries: geseur.
ge'sicht, s. 't [ɡəsɪxt] ‐en; ‐sichy. Gezicht. ♢ 

'n  ‒  as  'n  theepântsy  hewwe, een  rond, 
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dom  gelaat  hebben;  'n  ‒  hewwe  as  'n 
suurgebraden theewagen, zuur kijken; hij 
set  'n  ‒  as,  al  had‐y  in  'e  snee  sketen, 
kakt, hij kijkt beteuterd;  met 'n tefreden 
‒, gelaat; 't is 'n prachtig ‒, aanblik. Fries: 
gesicht.

ge'sichtsfeld, s. 't. Gezichtsveld. Fries: ge-
sichtsfjild.

ge'sichtspunt, s.  't,  ‐en.  Gezichtspunt. 
Fries: gesichtspunt.

ge'skidenis, s. de [ɡəskidənɪs]. Geschiede-
nis. ♢ De faderlânse, algemene, bibelse ‒. 
Fries: skiednis.

ge'skikt, adj. & adv. [ɡəskɪkt] ‐er;  ‐st.  Ge-
schikt. ♢ 'n ‒ prisy, schappelijk. Fries: ge-
skikt.

ge'skink, s.  't  [ɡəskɪŋk]  ‐en.  Geschenk. 
Fries: geskink.

ge'skreau(O), s.  't  [ɡəskrjo.u̯];  ge-
'skruw(W), [ɡəskrüu̯].  Geschreeuw. 
Fries: geskreau.

ge'skrep, s. 't. Het voortdurend, telkens op-
nieuw zich haasten, ingespannen werken. 
Fries: geskrep.

ge'skrift, s.  't,  ‐en.  Geschrift.  Fries:  ge-
skrift.

geskruw → geskreau.
ge'slacht, s.  't  [ɡəslɑxt]  ‐en.  Geslacht.  ♢ 

Kuiken is 'n oud Bildts ‒. Fries: geslacht.
ge'slepen, adj. Geslepen, listig.
ge'sneden, s. 't. Vleeswaren. ♢ Dou motst 

maar even na de slachter om wat ‒, want  
wij krije 'n eter fanaven.

ge'snopen, adj. [ɡəsno:pən]. Gesnopen, be-
grepen. ♢ ‒!, Heb je het begrepen! (als 
uitroep, waarschuwing).

gesônd → gesond.
ge'sond, adj. & adv. [ɡəsont]; ge'sônd, [ɡə-

so.nt];  sônd, [so.nt]  ‐er;  ‐st.  Gezond.  ♢ 
Soa ‒ as 'n fis; sônd fan harten, inwendig 
gezond (maar wel met uitwendige gebre-
ken). Fries: sûn.

gesôndens → gesondens.
ge'sondens, s.  de;  ge'sôndens, ge'sond-

hyd, ge'sôndhyd, 'sôndens. Gezondheid. 
Fries: sûnens.

gesondhyd → gesondens.
gesôndhyd → gesondens.
gesôndhydsbrij → gesondhydsbrij.
ge'sondhydsbrij, s.  de;  ge'sôndhydsbrij. 

Watergruwel. Fries: gesondheidsbrij.
gesp → gasp.
gespe → gaspe.
ge'sprek, s. 't [ɡəsprεk] ‐ken. Gesprek.
ge'stel, s. 't [ɡəstεl]. Gestel. ♢ Swak fan ‒ 

weze, een zwak gestel hebben. Fries:  ge-
stel.

ge'steld, adj. In: Op wat ‒ weze op iets ge-
steld‐zijn. ♢ 't Waar met 'e landbou min ‒.

ge'steldhyd, s. de. Gesteldheid.
ge'sticht, s. 't [ɡəstɪxt] ‐en. Gesticht. Fries: 

gesticht.
ge'stropen, adv.  In:  Beter  gelopen  dan  ‒ 

maak dat je weg komt!, (gez. bij vluchten).
ge'swel, s. 't [ɡəswεl] ‐len; ‐tsy. Gezwel.
ge'sworen, adj. [ɡəswo.ərən]. In:  Foor fast 

en ‒, voorgoed, voor altijd.
ge'tal, s. 't, ‐len. Getal. Fries: getal.
ge'togen, adj. [ɡəto:ɣən]. In:  Ergens gebo-

ren en ‒ weze, ergens geboren en getogen 
zijn.

ge'troaste, v.,  getroastte;  getroast.  In:  Je 
wat ‒, zich getroosten.

ge'tuge, s.  de  [ɡətü:ɣə]  ‐s,  ‐n.  Getuige. 
Fries: tsjûge.

ge'tuge, v.  [ɡətü:ɣə]  getuugde;  getuugd. 
Getuigen. Fries: tsjûgje.

ge'tugenis, s.  de,  ‐sen.  Getuigenis.  Fries: 
tsjûgenis.

ge'tuugskrift, s.  't,  ‐en.  Getuigschrift. 
Fries: getúchskrift.

geul, s. de [ɡö.ül]; goil, [ɡɔil̯] ‐en; ‐tsy. Geul 
(slenk;  vaargeul;  smal  afvoerkanaal  voor 
vloeistoffen,  greppel,  goot).  ♢  'n  ‒ in 'e 
see; 'n ‒ in 't lând (loadrecht op 'e feuren  
en ruchys) make om 't regenwater kwyt te 
raken.

ge'úllemaal, s.  't.  Het  (om  elkaar  heen) 
draaien,  slingeren  (van  kinderen  bij  be-
paalde spelletjes). ♢  Dat ‒ fan die kines,  
der wort 't je op 't lest grimelig fan foor  
de ogen.

geut, s. de [ɡö.ü̯t] ‐en; ‐sy. Goot. Fries: goa-
te.

'geutblok, s. 't, ‐ken; 'geutklos, s. de, ‐sen. 
Gootblok, klos waarop dakgoot rust. Fries: 
goateblok.

'geutdissel, s.  de,  ‐s.  Gootdissel.  Fries: 
goattsjûksel.

'geuthaak, s. de, ‐haken. Haak waarop een 
dakgoot rust. Fries: goateheak.

geutklos → geutblok.
'geutroffel, s.  de  -[rofəl]  ‐s.  Gootroffel, 

gootschaaf. Fries: goatroffel.
'geutsgat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Gootgat. ♢ Deur 't 

‒ jage, verkwisten, ook: verorberen; sien, 
gnize as 'n mûd foor 't ‒, kijken, lachen als 
een boer die kiespijn heeft, ook: grijnzen. 
Fries: goatsgat.

'geutspiker, s. de, ‐s; ‐tsy. Dikke, korte spij-
ker met een platte kop met groot opper-
vlak. Zie ook: sinknagel.

'geutsteen, s. de, ‐stenen. Gootsteen. Fries: 
goatstien.
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'geve, v. [ɡe:və] gâf [ɡɑ.f]; geven; gee, [ɡe:] 
gâf; geven. Geven. ♢ 't Geeft dat 't kraakt, 
de opbrengsten van de landbouwproduc-
ten zijn groot;  je d'r bij ‒, flink meedoen, 
zich geheel aansluiten; je ergens in ‒, zich 
iets indenken, ook: zich ergens in verdie-
pen; nergens (niet) om ‒, altijd onverschil-
lig  blijven,  ook:  voor  niets terugdeinzen. 
Fries: jaan.

'gevel, s. de [ɡe:vəl] ‐s; ‐tsy. Gevel. ♢ 't Is 
niet an 'e ‒ te sien, wie't 't huus beweunt, 
aan de buitenkant kan men niet zien wel-
ke aard iemand heeft. Fries: gevel.

'gevelpan, s. de, ‐nen. Gevelpan. Fries: ge-
velpanne.

ge'waarworde, v. [ɡəwa:r]- worde gewaar; 
gewaarworren. Gewaarworden. Fries:  ge-
waarwurde.

ge'waarworring, s. de, ‐s. Gewaarwording. 
Fries: gewaarwurding.

ge'want, adj. [ɡəwɑnt] ‐er. Stevig, sterk. ♢ 
'n Paar ‒e jongkirls. Fries: gewant.

ge'was, s. 't [ɡəwɑs] ‐sen. Gewas. Fries: ge-
was.

ge'weer, s. 't [ɡəwɪ.ər] ‐weren; ‐tsy. Geweer. 
Fries: gewear.

ge'weken, adj. [ɡəwe:kən]. In:  Een ‒ nim-
me, iemand ernstig (over iets) onderhou-
den. Fries: geweken.

ge'weld, s. 't [ɡəwεlt]. Geweld. ♢ Met (alle) 
‒, met  (alle)  geweld;  hij  wil  met  alle  ‒ 
naar ôns toe; hij kwam met ‒ út 'e winkel  
weg, lawaai;  met  barstend  ‒, met  veel 
bombarie. Fries: geweld.

ge'weldig, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Geweldig. 
Fries: geweldich.

ge'weten, s. 't [ɡəwe:tən]. Geweten. ♢  Hij 
had wat op syn ‒. Fries: gewisse.

ge'wicht, s. 't [ɡəwɪxt] ‐en; ‐wichy. Gewicht. 
♢ Load is swaar op 't ‒; 'n ding fan ‒, een 
belangrijke zaak;  dat lait ‒ in 'e skaal, is 
van betekenis, van belang. Fries: gewicht.

ge'wiigd, adj.  In:  Ergens  ‒  en  getogen 
weze, ergens geboren en getogen zijn.

ge'willig, adj. & adv. [ɡəwɪləx] ‐er; ‐st. Ge-
willig. Fries: gewillich.

ge'willighyd, s. de. Gewilligheid. Fries: ge-
willichheid.

ge'wint, s. 't [ɡəwɪnt] ‐en. Stuk bouwland, 
weiland. ♢ De plaats staat drie ‒ fan dyk  
ôf; ‒en met koalsaad en graan. Fries:  ge-
went.

ge'woan, adj. & adv. [ɡəwo.ən] ‐er; ‐st. Ge-
woon.  ♢  Wat  ‒  weze, iets  gewoon  zijn. 
Fries: gewoan.

ge'woanlik, adj. & adv. Gewoonlijk. Fries: 
gewoanlik.

ge'woante, s.  de,  ‐s,  ‐n.  Gewoonte.  Fries: 
gewoante.

ge'woanweg, adv.  Gewoonweg.  Fries:  ge-
woanwei.

ge'woel, s.  't.  Gewoel,  drukte.  Fries:  ge-
woel.

ge'wond, adj. Gewond.
ge'wonde, s. de, ‐n. Gewonde.
ge'worde, v., alleen als infinitief. Geworden 

(alleen  in  vaste  verbindingen).  ♢  Een ‒ 
late, iemand  laten  begaan;  iemand  met 
rust laten;  wat ‒ late, iets op zijn beloop 
laten. Fries: gewurde.

ge'wricht, s.  't  [ɡəwrɪxt] ‐en;  ‐wrichy.  Ge-
wricht.

ge'wrot, s. 't. Gewroet, geploeter, het gesta-
dig, hard werken. Fries: gewrot.

gîb, s. de [ɡɪ.p] ‐en; gîpy. Geep (vis). Fries: 
gib.

'gychele, v. [ɡixələ] gychelde; gycheld. Gie-
chelen. Fries: gychelje.

'gychem, s. 't [ɡixəm]. In: Fan ‒ gaan, stuk-
gaan; doodgaan. Fries: gychem.

gids, s. de [ɡɪts] ‐en. Gids. Fries: gids.
gier, s. de [ɡi.ər] ‐en; ‐tsy. Gier (roofvogel). 

Fries: gier.
gier, s.  de  [ɡi.ər].  Gier,  mestvocht.  Fries: 

jarre. Zie ook: jarre.
'gierbak, s. de, ‐ken. Gierbak, platte bak op 

de  karrebak  waar gier in werd vervoerd. 
Fries: jarrebak. Zie ook: jarrebak.

'giere, v. [ɡi.ərə] gierde; gierd. Gieren, met 
gier bemesten. Fries: jarje.

'gieremyt, s.  de  [ɡi.ərəmit].  Gierigaard. 
Fries: gjirremyt.

'gierig, adj. [ɡi(.)ərəx] ‐er; ‐st. Gierig. ♢ 'n 
‒e frek. Fries: gjirrich.

'gierkolk, s. de, ‐en; ‐y. Gierkolk. Fries: jar-
rekolk.

'gierpomp, s. de, ‐en; ‐y. Gierpomp. Fries: 
jarrepomp.

'gierput, s. de, ‐ten; ‐sy. Gierkuil. Fries: jar-
rekûle.

'giete, v. [ɡi.ətə]  goat [ɡo.ət];  goaten. Gie-
ten. ♢ Syn nij pak sit d'r om goaten, zit als 
(aan het lijf) gegoten. Fries: jitte.

'gieter, s. de [ɡi.ətər] ‐s; ‐tsy. Gieter. Fries: 
gieter.

gift, s. de [ɡɪft] ‐en; giffy. 1 Gift, geschenk. 
2 Bepaalde hoeveelheid aan vee gegeven 
voer. Fries: jefte.

gi'gant, s. de [gigɑnt] ‐en. Gigant. Fries: gi-
gant.

'gilde, s. 't [ɡɪldə] ‐s, ‐n. Gilde. Fries: gilde.
gimme'leerd, adj.  Geëmailleerd.  ♢  'n  ‒

(en)e beker. Fries: gimmeleard.
gimme'styk, s. de [ɡɪməstik]. Gymnastiek. 
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Fries: gymnastyk.
gimme'stykskoen, s. de, ‐en; ‐tsy. Gymnas-

tiekschoen. Fries: gymnastykskoech.
gym'nasium, s. 't [ɡɪmna:siəm] ‐s. Gymna-

sium. Fries: gymnasium.
gyn, num.,  pron.  & adv.  [ɡin].  Geen.  ♢ ‒ 

mîns, geen mens; ‒ byt, drup, soademiter, 
niets,  in  het  geheel  niet;  ‒  inkeld,  een, 
geen enkel, geen één;  't is ‒ weer, het is 
geen weer. Fries: gjin.

gyn'een, pron. Niemand, niet een. ♢ ‒ fan 
ôns begreep d'r wat fan. Fries: gjinien.

gynekolo'gy, s. de [ginəko:lo:gi]. Gynaeco-
logie. Fries: gynekology.

gyneko'loog, s. de [ɡinəko:lo:x] ‐logen. Gy-
naecoloog. Fries: gynekolooch.

ginent → gynt.
gynt, pron.  [ɡint];  'ginent, [ɡinənt].  Nie-

mand,  niet  een.  ♢  Na  ôns  waren  d'r  ‒ 
meer in kommen. Fries: gjin.

gi'raal, adj. Giraal. Fries: giraal.
gi'rere, v. [ɡi.ərɪ.ərə]  gireerde;  gireerd. Gi-

reren. Fries: girearje.
'giro, s. de [ɡi.əro:] ‐'s. Giro. Fries: giro.
'gironummer, s. de, ‐s. Gironummer. Fries: 

gironûmer.
'giroreken, s.  de,  ‐s.  Girorekening.  Fries: 

girorekken.
giro'skoop, s.  de  [gi.əro:sko:p]  ‐skopen; 

‐skopy. Gyroscoop. Fries: gyroskoop.
'gisel, s. de [ɡisəl] ‐s. Zwaai, snelle bewe-

ging. ♢  'n Rare ‒ make, pijnlijk neertui-
melen;  'n hele ‒, een lange inspannende 
tocht. Fries: gisel.

'gisele, v.,  giselde;  giseld.  Snel  draaien, 
voortbewegen. ♢  Hij het der 'n hônd ‒n 
sien, hij heeft daar een hond(je) zien gese-
len, hij heeft daar iets verschrikkelijks ge-
zien dat hem de plaats doet mijden;  die 
groate auto's ‒ d'r over. Fries: giselje.

'giseltop, s. de, ‐pen; ‐py. Drijftol. Fries: gi-
seltop.

gist, s. 't [ɡɪst]. Gist. Fries: gêst.
'giste, v.  [ɡɪstə]  gistte;  gist.  Gisten. Fries: 

geste.
gi'taar, s.  de  [ɡita:r]  ‐taren;  ‐tsy.  Gitaar. 

Fries: gitaar.
'gitswart, adj. Gitzwart. Fries: gitswart.
glâd, adj.  & adv. [ɡlɑ.t]  ‐er;  ‐st [ɡlɑ.(t)st]. 

Glad. ♢  Soa ‒ as 'n aal, 'n ekkel, 'n fled-
rum, as seep, snot, 'n spigel. Fries: glêd.

'gladaaltsy, s. 't, ‐s. Papiermot, suikergast. 
Fries: ieltsje.

'glâdens, s. de. Gladheid. Fries: glêdens.
gladi'oal, s. de [ɡla:dio.əl] ‐en; ‐tsy. Gladi-

ool. Fries: gladioal.
'glandig, adj. [ɡlɑndəx] ‐er; ‐st.  1 Hel, on-

verduisterd schijnend, fel. ♢ De son is ‒; 
't is soa ‒ an de ogen; 't is ‒ over 't feld. 2 
Rood opgezet in het gezicht. ♢ Dou bist ‒ 
om 't gesicht. Fries: glandich.

glâns, s. de [ɡlɑ.ⁿs]. Glans. Fries: glâns.
'glânsforf, s. de. Glansverf. Fries: glânsfer-

ve.
'glânze, v. [ɡlɑ.ⁿzə]  glânsde;  glânsd.  Glan-

zen. ♢ Die forf glânst mooi; de deur mot 
nag glânsd worre, in de glansverf gezet. 
Fries: glânzgje.

'glânzig, adj., ‐er; ‐st. Glanzig. ♢ Die hônd 
is goed ‒. Fries: glânzich.

glâs, s.  't  [ɡlɑ.s]  glâzen,  glazen;  glassy. 
Glas.  ♢  De glazen  wasse, de  ramen ze-
men;  syn aigen glazen ingooie, zijn eigen 
nadeel bewerken;  'n glassy, een brander, 
gloeilamp; 'n glassy bier; de glazen fan 'n 
bril. Fries: glês.

gla'see, s. de & 't [glɑse:] ‐s. Glacé. Fries: 
glasee.

'glâsfebryk, s. 't, ‐febriken; ‐febriky. Glasfa-
briek. Fries: glêsfabryk.

glâs‐in‐'load, s. 't. Glas‐in‐lood. Fries: glês‐
yn‐lead.

'glassykút, s.  't.  Glazig,  hard,  donkerder 
kuit, dat in de regel niet gegeten wordt.

'glâssnijer, s.  de,  ‐s.  Glassnijder.  Fries: 
glêssnijer.

'glâswol, s. de. Glaswol. Fries: glêswol.
glâzen → glazen.
'glazen, adj.;  'glâzen. Glazen. ♢ 'n ‒ deur. 

Fries: glêzen.
glâzig → glazig.
'glazig, adj.;  'glâzig.  Glazig.  ♢ ‒e  eerap-

pels. Fries: glêzich.
gla'zuur, s. 't [glɑzu.ər]. Glazuur. Fries: gla-

zuer.
'gletsjer, s.  de  [glεtsjər]  ‐s;  ‐tsy.  Gletsjer. 

Fries: gletsjer.
'gleuvetrekker, s. de, ‐s. Landbouwmachi-

ne voor het trekken van de gleuven, waar-
in  met  de  hand  of  de  pootmachine  de 
aardappelen werden gedeponeerd.

'glijbaan, s.  de,  ‐banen;  ‐tsy.  Glijbaan. 
Fries: glydbaan.

'glije, v. [ɡlεiə̯] glee(d) [ɡle:(t)]; gleden. Glij-
den. Fries: glide.

glim, s. de [ɡlɪm] ‐py.  Glimlach. ♢  'n Lief 
‒py. Fries: glim.

'glimlach, s.  de, ‐y.  Glimlach. Fries:  glim-
laits.

'glimlache, v.,  glimlachte;  glimlacht. Glim-
lachen. Fries: glimkje.

'glimme, v.  [ɡlɪmə]  glimde;  glimd.  Glimla-
chen. Fries: glimkje.

'glimme, v.  [ɡlɪmə]  glom;  glommen.  Glim-
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men. ♢ ‒ as 'n ekkel. Fries: glimme.
'glînstere, v.  [ɡlɪ.ⁿstərə]  glînsterde;  glîn-

sterd. Glinsteren. Fries: glinsterje.
'glînstering, s.  de,  ‐s.  Glinstering.  Fries: 

glinstering.
'glysterig, adj.  [ɡlistərəx]  ‐er.  Glibberig, 

glad. Fries: glysterich.
glize'rine, s.  de  [ɡlizərinə].  Glycerine. 

Fries: glyserine.
glo'baal, adj.  &  adv.  [glo:ba:l].  Globaal. 

Fries: globaal.
'globe, s. de [ɡlo:bə] ‐s. Globe. Fries: globe.
'gloeie, v.  [ɡluiə̯]  gloeide;  gloeid.  Gloeien. 

Fries: gloeie.
'gloeiend, adj.  & adv.  Gloeiend.  ♢ ‒  hyt, 

brandend heet;  hij  is d'r ‒ bij, hij wordt 
zonder mankeren gestraft. Fries: gleon.

'gloenig, adj. & adv. [ɡlunəx] ‐er; ‐st. 1 Vu-
rig  (gloeiend;  stralen  schietend  (van  de 
ogen); ontstoken). ♢ Al flygt d'r 'n ‒e koe 
deur de lucht, dan nag siest niet fan dyn  
werk op; ‒  sien. 2 In:  Ergens ‒ op weze, 
ergens verzot op zijn.  3 Wellustig, hitsig. 
Fries: gleon.

'gloenigens, s.  de.  1 Het  gloeiend‐zijn; 
gloed; het ontstoken‐zijn. 2 Dat wat gloeit 
(antraciet enz. in de kachel). Fries:  gleo-
nens.

'gloenigte, s. de. Dat wat gloeit (antraciet 
enz. in de kachel).

'glooie, v. [ɡlo.iə̯]  glooide;  glooid. Glooien. 
Fries: gloaie.

'glooiïng, s. de, ‐s. Glooiing. Fries: gloaiïng.
gloor, s. de & 't [ɡlo.ər]. Chloor, chloorkalk, 

bleekpoeder. Fries: gloar.
'gloorwater, s. 't. Chloorwater, bleekwater. 

Fries: gloarwetter. Zie ook: bleekwater.
'glore, v. [ɡlo.ərə]  gloorde;  gloord. Gloren. 

♢ 't Fuur in 'e heerd bij de smid mot altyd  
maar wat ‒. Fries: gloarje.

'glory, s. de [ɡlo.əri]. Glorie. Fries: gloarje.
glo'ride, s. 't [ɡloridə]. Chloride. Fries: glo-

ride.
glu'koaze, s. de [glüko.əzə]. Glucose. Fries: 

glukoaze.
'glunder, adj. & adv. [ɡlöndər]. Glunder. ♢ 

Met 'n ‒ gesicht; ‒ sien.
'glundere, v.  [ɡlöndərə]  glunderde;  glun-

derd. Glunderen.
'glúppe, v. [ɡlüpə] glúpte; glúpt. Sluipen. ♢ 

De  jonges  glúpten  stil  in  'e  tún. Fries: 
glûpe.

'glúpperig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Gluiperig, 
vals. Fries: glûperich.

'glúppert, s.  de,  ‐s.  Gluiper,  vals persoon. 
Fries: glûpert.

'glure, v. [ɡlü.ərə]  gluurde;  gluurd. Gluren. 

Fries: gluorkje.
'gnipig, adj.  [ɡnipəx]  ‐er;  ‐st.  Geniepig. 

Fries: genipich.
'gnize, v.  [ɡni:zə]  gnees [ɡne:s];  gnezen. 

Grijnzen, (spottend) lachen. ♢ ‒ as 'n mûd 
foor 't  geutsgat, lachen als een boer die 
kiespijn heeft;  die deur gniist nagal wat, 
er zitten brede naden tussen de planken 
van de deur. Fries: gnize.

'gnizer, s. de [ɡni:zər] ‐s; ‐tsy. 1 Persoon die 
ginnegapt, grijnst. 2 Fijne stofregen. ♢ 'n 
Dikke,  dichte  ‒, een  dichte,  fijne  stofre-
gen. Fries: gnizer.

'gnôbe, v. [ɡno.bə] gnôbde;  gnôbd. Kleinig-
heden stelen. Fries: gnobje.

'gnôber, s. de, ‐s; ‐tsy. Dief die voortdurend 
kleinigheden steelt. Fries: gnobber.

'gnôberig, adj.;  'gnôbig, ‐er. Afgunstig. ♢ 
'n ‒ kynd; de wyn is ‒, dringt door alles 
heen, een snijdende wind.

gnôbe'rij, s. de, ‐en. Het stelen van kleinig-
heden. Fries: gnobberij.

gnôbig → gnôberig.
'gnuve, v.  [ɡnü:və]  gnuufde;  gnuufd.  Loe-

ren, spieden. ♢ Deur 't gat ‒, poolshoogte 
nemen. Fries: gnuve.

goa'din, s. de, ‐nen. Godin. Fries: goadinne.
'goaten, adj. Gegoten, door gieten verkre-

gen. ♢ ‒  izer, gegoten ijzer;  'n ‒ izerne 
kachel, van gietijzer. Fries: getten.

'goatys, adj.  [go.ətis].  Gotisch. Fries:  goa-
tysk.

'goatling, s.  't  [ɡo.ətlɪŋ]  ‐en;  ‐inky.  Gote-
ling, kookketel van gegoten metaal. ♢  'n 
Koperen ‒. Fries: goatling.

'gobbere, v.  [ɡɔbərə]  gobberde;  gobberd. 
Reikhalzen,  reikhalzend  uitzien  naar.  ♢ 
Ergens op ‒, ergens op vlassen;  se ston-
nen maar te ‒n. Fries: gobberje.

god, s.  de [ɡɔt]  goaden [ɡo.ədən]. God. ♢ 
De  mindere  goaden, de  mindere  goden. 
Fries: god.

God, eigennaam [ɡɔt]. God. ♢  Fan ‒ nach 
sure  appels  wete, erg  dom  zijn.  Fries: 
God.

godde'loas, adj.  &  adv.,  ‐er.  Goddeloos. 
Fries: goddeleas.

godfer'dommeling, s.  de,  ‐en;  ‐inky,  ‐în-
chy. Verdommeling (scheldwoord).

'godsdienst, s.  de,  ‐en.  Godsdienst. Fries: 
godstsjinst.

gods'dienstig, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Gods-
dienstig. Fries: godstsjinstich.

'godsdienstleraar, s.  de,  ‐leraren.  Gods-
dienstleraar. Fries: godstsjinstlearaar.

'godswoord, s. 't, ‐en. Godswoord. ♢ Ik sil 
jou met ‒ straffe, saai de man en hij sloeg  
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syn  frou  met  de  bibel  op  'e  kop. Fries: 
godswurd.

goed, s.  't  [ɡuət].  Goed.  ♢  Wat  ‒s, iets 
goeds;  droog,  skoan  ‒  antrekke, kleren; 
wat ‒?, wat  zeg  je?;  ‒  bringt  noed, wie 
iets bezit, heeft zorg voor verlies;  die't ‒ 
het, noed het, die't niks, het nag minder; 
dat komt him te(n) ‒e, dat strekt hem tot 
voordeel; te(n) ‒e hewwe, houwe, te goed 
hebben, houden; 't rônde ‒, het geld; raar 
‒  spoie, schelden,  uitvaren,  zijn  gal  uit-
spuwen; ergens raar ‒ fan, over spoie, er-
gens slecht  over  te  spreken zijn,  ergens 
een zeer ongunstig oordeel over hebben; 
levendig ‒, klein ongedierte (bijv. een lint-
worm, luizen, vlooien, muizen, houtworm); 
levendig ‒ in 't liif hè, (ook:) zwanger zijn; 
'n mooie lap ‒, stof. Fries:  goed. Zie ook: 
saad.

goed, adj.  &  adv.  [ɡuət]  beter,  beterder; 
best, bêst. Goed. ♢ Soa ‒ as bôl, koek, erg 
goedhartig; ‒ 20 jaar, ruim; niet (al te) ‒, 
niet  (helemaal)  gezond;  der  bin  ik  je  ‒ 
foor, daar sta ik voor in, dat verzeker ik je; 
ergens ‒ foor sê, zich ergens garant voor 
stellen;  ergens  niks,  niet  te  ‒  toe,  foor  
weze, wel tot zo iets (verkeerds) in staat 
zijn;  ‒  foor  jesels  weze, in  eigen onder-
houd  kunnen  voorzien;  dat  komt  niet  ‒, 
dat komt niet goed, dat loopt verkeerd af, 
ook: die rekening sluit niet;  dat is soa ‒,  
soa kwaad, daar is evenveel voor als te-
gen; soa ‒ as, zo ongeveer, bijna, vrijwel. 
Fries: goed.

'goedens, s. de [ɡu.ədəns]. Goedheid. ♢ In 
‒, goedschiks. Fries: goedens.

goedge'lovig, adj., ‐er. Goedgelovig. Fries: 
goederleausk.

goedge'lovigens, s.  de.  Goedgelovigheid. 
Fries: goederleauskens.

goed'gûnstig, adj.  &  adv.,  ‐er.  Goedgun-
stig. Fries: goedgeunstich.

'goedighyd, s.  de  [ɡu(.)ədəxhit];  'goeiig-
hyd, [ɡuiə̯xhit].  In:  In  'e  ‒  !, in  vredes-
naam. Fries: goedichheid.

'goedkeure, v.,  keurde  goed;  goedkeurd. 
Goedkeuren. Fries: goedkarre.

goed'koop, adj., ‐koper; ‐st. Goedkoop. ♢ ‒ 
is duurkoop, goedkoop is duurkoop. Fries: 
goedkeap.

'goedkrije, v.,  kreeg goed;  goedkregen. In: 
Wat  niet  ‒  kinne, iets  kunnen  billijken, 
naar  eer  en  geweten  niet  kunnen  goed-
keuren. Fries: goedkrije.

'goedlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Goedig, goed-
aardig. ♢ 'n ‒ mantsy. Fries: guodlik.

'goedmake, v.,  maakte  goed;  goedmaakt. 

Goedmaken. ♢ Late wij hope dat de leste 
weken nag wat ‒ fan 'e seumer, ongedaan 
maken, doen vergeten. Fries: goedmeitsje.

goeds, pron.  Sommige(n),  enige(n), 
enkele(n). Fries: guods.

'goedsy, s. 't [ɡuətsi]. Goedje. ♢ Dat ‒ drink 
ik niet op. Fries: guod.

goed'willend, adj., ‐er. Goedwillend. Fries: 
goedwollend.

goei, interj. [xui]̯ [ɡui]̯; 'goeie, [xuiə̯] [ɡuiə̯]; 
goi, [xo(.)i]̯  [ɡo(.)i]̯;  'goie, [xo(.)iə̯] 
[ɡo(.)iə̯].  Goedendag  (goi(e)  iets  platter, 
maar tevens gemoedelijker). Fries: goeie.

goeie → goei.
'goeie, adj. [ɡuiə̯]. Goeie. ♢ Op 'n ‒ dâg, op 

zekere  dag;  te  feul  fan  't  ‒  krije. Fries: 
goede.

goeie'dag, interj.; goeien'dag. Goedendag. 
Fries: goedei.

goeiemorgen → goeiemorn.
goeiemôrn → goeiemorn.
goeie'morn, interj.; goeie'morgen, goeie-

'môrn. Goedemorgen. Fries: goemoarn.
goeie'mornsê, v.;  goeie'mornsêge, saai 

goeiemon;  goeiemornsaid.  Goedemorgen 
zeggen. ♢  Hij sait mij offens altyd goeie-
morn. Fries: moarnsizze.

goeiemornsêge → goeiemornsê.
goeie'naven, interj.;  goeie'navend.  Goe-

denavond. Fries: goejûn.
goeienavend → goeienaven.
goeiendag → goeiedag.
goeien'dagsê, v.;  goeien'dagsêge, saai 

goeiendag;  goeiendagsaid.  Goedendag-
zeggen. ♢ Hij sait mij altiten heel fetsoen-
lik goeiendag. Fries: deisizze.

goeiendagsêge → goeiendagsê.
goeiighyd → goedighyd.
'goelas, s.  de  [gulɑs];  'goelasj, [gulɑsj]. 

Goelasj. Fries: goelasj.
goelasj → goelas.
'goenent, pron.  [ɡuənənt].  Sommige(n), 

enige(n), enkele(n). Fries: guonnent.
goent, pron. [ɡuənt]. Sommige(n), enige(n), 

enkele(n). Fries: guont.
goeverne'mint, s.  't  [guvərnəmɪnt]  ‐en. 

Gouvernement. Fries: gûvernemint.
goever'neur, s. de [ɡuvərnö.ər] ‐s. Gouver-

neur. Fries: gûverneur.
goi → goei.
goie → goei.
'goien, interj.; 'goient. Heden. ♢ O, och ‒,  

‒ (nag toe), nou brande de eerpels an, he-
den (nog toe). Fries: goaien.

goient → goien.
goil → geul.
'gokke, v.  [ɡɔkə]  gokte;  gokt.  Gokken. 
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Fries: gokke.
'gokky, s. 't [ɡɔki]. Gokje. ♢ 't Waar gyn ‒, 

waagstuk. Fries: gokje.
gol, s. de [ɡɔl] ‐len; ‐tsy. Gul, kleine kabel-

jauw. Fries: golle. Zie ook: bartle.
'golera, s. de [go:lərɑ]. Cholera. Fries:  go-

lera.
goleste'rol, s.  't  [ɡo:lɛstərɔl].  Cholesterol. 

Fries: golesterol.
golf, s.  't  [ɡɔlf].  Golf,  het  golfspel.  Fries: 

golf.
golf, s. de [ɡɔlf] golven; ‐y. Golf. ♢ 'n ‒ in 't  

haar, golving.
golfslag → golfslâg.
'golfslâg, s. de, ‐slagen; ‐slachy;  'golfslag, 

‐slaggen; ‐slachy. Golfslag.
golvani'sere, v. [ɡɔlvənisɪ.ərə]  golvaniseer-

de;  golvaniseerd.  Galvaniseren. ♢  Golva-
niseerde  platen,  spikers; golvaniseerd 
draad. Fries: galvanisearje.

'golve, v. [ɡɔlvə]  golfde;  golfd.  Golfen, het 
golfspel spelen. Fries: golvje.

'golve, v.  [ɡɔlvə]  golfde;  golfd.  Golven.  ♢ 
Golvend haar.

gom, s. 't [ɡom]. Gom. Fries: gom.
'gomme, v. [ɡomə] gomde; gomd. Gommen. 

Fries: gomje.
goniome'try, s.  de  [ɡo:nio:me:tri].  Gonio-

metrie. Fries: goniometry.
'gônze, v. [ɡo.ⁿzə] gônsde; gônsd. 1 Gonzen. 

♢ Bijen ‒; 't regent dat 't gônst, het suist 
van  de  regen,  het  plasregent.  2 (Brom-
mend) neuriën. Fries: gûnzje.

'goochem, adj.  &  adv.  [ɡo:xəm]  ‐er;  ‐st. 
Goochem. Fries: goochem.

gooi, s. de [ɡo.i]̯. 1 Gooi, worp, smeet. ♢ 'n 
Minne ‒, een lastige zaak;  hij sit sonder 
werk, hij het stoalen, dat is 'n minne ‒; hij 
het 'e ‒ út, het is met hem gedaan (meest-
al  gez.  van  rijdende  of  bewegende 
dingen).  2 Slag,  handigheid.  ♢  De ‒  te 
pakken hewwe, de slag van iets hebben; 
ergens de ‒ fan te pakken krije, de kunst 
van iets machtig worden. Fries: goai.

'gooie, v.  [ɡo.iə̯]  gooide;  gooid.  Gooien. 
Fries: goaie.

goor, adj.  & adv. [ɡo.ər]  ‐der;  ‐st.  1 Goor, 
ongewassen, niet helder. ♢ Soa ‒ as Yfke, 
moe, slaperig; 't is der ‒ in 'e huus; ‒ om 
't hood weze; ik bin wat ‒, slaperig, suf. 2 
Zuur, bedorven (van melk). Fries: goar.

gording → gorring.
goreo'graaf, s.  de,  ‐grafen.  Choreograaf. 

Fries: goreograaf.
goreogra'fy, s. de [go.əre:o:grɑfi] ‐en. Cho-

reografie. Fries: goreografy.
goreo'grafys, adj.  Choreografisch.  Fries: 

goreografysk.
go'rilla, s.  de  [ɡo.ərɪlɑ]  ‐'s;  ‐atsy.  Gorilla. 

Fries: gorilla.
gorl, s. de [ɡɔəl];  gôrl, [ɡɔ.əl] ‐en. Gordel, 

(leren) riem. ♢ De (brede, groate) ‒ fan 'n 
peerd. Fries: gurdle.

gôrl → gorl.
'gorring, s.  de [ɡɔrɪŋ];  'gording, [ɡɔədɪŋ] 

‐s; ‐inky. Gording, dwarshout dat dient tot 
koppeling van twee gebinten. Fries: goar-
ding.

gort, s. de [ɡɔət]. Gort. ♢ Wij ete ‒ met re-
zinen; deur  de ‒  donderd,  giseld  worre, 
flink aangepakt worden (vooral bij het le-
ren van een vak); doe't myn broer en ik bij  
ons hait 't smidsfak leerden, wat binne wij  
doe deur de ‒ donderd, giseld!; gúl om ‒, 
lood om oud ijzer. Fries: grôt.

gorten'brij, s.  de.  Gortepap.  Fries:  groat-
tenbrij.

'gortmout, s. de  -[mɔ.u̯t]. Gortmout. Fries: 
grôtmout.

'gortsolder, s. de, ‐s. Zolder, gedeelte van 
korenmolen, waar gerst gemalen wordt.

'gortwater, s.  't.  Gortwater,  aftreksel  van 
gepelde gerst. ♢ ‒  worde wel brúkt foor 
klaine kines die't niet naar achteren kon-
nen. Fries: grôtwetter.

go'tyk, s. de [go:tik]. Gotiek. Fries: gotyk.
goud, s. 't [ɡɔ.u̯t]. Goud. Fries: goud.
'gouden, adj.  [ɡɔ.u̯dən].  Gouden.  ♢  'n  ‒, 

goudne  êrmbând; de ‒,  goudne  brulloft. 
Fries: gouden.

gouden'regen, s.  de,  ‐s.  Goudenregen. 
Fries: goudenrein.

'goudfis, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Goudvis.  Fries: 
goudfisk.

'goudhaantsy, s. 't, ‐s. Goudhaantje.
'goudmyn, s. de, ‐minen. Goudmijn. Fries: 

goudmyn.
'goudrenet, s. de  -[rənεt] ‐ten. Goudrenet. 

Fries: goudrenet.
Gouds, adj.  [ɡɔ.u̯ts].  In:  ‒e  kees, Goudse 

kaas. Fries: Goudsk.
'goudsyblom, s. de, ‐men; ‐tsy, ‐py. Gouds-

bloem. Fries: goudsjeblom.
'goudsmid, s.  de,  ‐smeden.  Goudsmid. 

Fries: goudsmid.
'gouwe, v. [ɡɔ.u̯ə] goude; gouden. Met open 

mond (naar iets) kijken, staren. ♢ Jan ston 
maar te ‒n foor de etalazy naar 'n mooie 
auto; de jonges stonnen wakker na de ripe 
appels en peren te ‒n. Fries: gowe.

graad, s. de [ɡra:t]  graden.  1 Graad. ♢  't  
Froor tien graden. 2 Schroefdraad. Fries: 
graad.

'graadmeter, s.  de,  ‐s.  Graadmeter.  Fries: 
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graadmjitter.
graaf, s.  de  [ɡra:f]  graven.  Graaf.  Fries: 

graaf.
graag, adv.  [ɡra:x].  Graag.  ♢  Stomme  ‒, 

erg  graag;  niet  ‒, niet  graag.  Fries: 
graach.

graan, s. 't [ɡra:n] granen. Graan.
'graanbeurs, s. de, ‐beurzen. Graanbeurs.
'graanbou, s. de. Graanbouw.
'graanhandel, s. de; 'graanhannel. Graan-

handel.
graanhannel → graanhandel.
'graanhoek, s. de, ‐en. Plaats in schuur, te-

genover  de  dorsvloer,  waar  vroeger  het 
gedorste graan werd opgehoopt.

'graankoopman, s.  de,  ‐loi.  Graanhande-
laar.

'graankorl, s. de, ‐n; ‐tsy. Graankorrel.
graanmale'rij, s. de, ‐en. Graanmaalderij.
'graanmoln, s. de, ‐s. Graanmolen.
'graanskop, s. de, ‐pen. Graanschop.
graansôlder → graansolder.
'graansolder, s.  de;  'graansôlder, ‐s. 

Graanzolder.
'grabbele, v. [ɡrɑbələ] grabbelde; grabbeld. 

Grabbelen. Fries: grabbelje.
gracht, s.  de  [ɡrɑxt]  ‐en;  grachy.  Gracht. 

Fries: grêft.
grâf, s. 't [ɡrɑ.f] graven; graffy. Graf. Fries: 

grêf.
gra'fyk, s.  de  [grɑfik]  grafiken;  grafiky. 

Grafiek. Fries: grafyk.
gra'fyt, s. 't [grɑfit]. Grafiet. Fries: grafyt.
grâfkelder → grafkelder.
'grafkelder, s. de [ɡrɑf]- ‐s; 'grâfkelder, ‐s. 

Grafkelder. Fries: grêfkelder.
grafolo'gy, s.  de  [gra:fo:lo:gi].  Grafologie. 

Fries: grafology.
grafo'loog, s. de [grɑfo:lo:x] ‐logen. Grafo-

loog. Fries: grafolooch.
'grafserk, s. de, ‐en. Grafzerk. Fries:  grêf-

sark.
'grafskrift, s.  't,  ‐en.  Grafschrift.  Fries: 

grêfskrift.
'grafsteen, s. de, ‐stenen. Grafsteen. Fries: 

grêfstien.
'graidboer, s.  de,  ‐en.  Greidboer.  Fries: 

greidboer.
'graide, s. de [ɡrɑid̯ə] ‐s. Weiland, grasland. 

Fries: greide. Zie ook: waaie.
'graidhoek, s.  de. Greidhoek, weidestreek 

ten zuiden van de lijn Leeuwarden‐Harlin-
gen en ten westen van de lijn  Leeuwar-
den‐Heerenveen. Fries: greidhoeke.

'graidkaan, s. de  -[ka:n] ‐en. Bijnaam voor 
persoon (inzonderheid een boer) die in het 
Friese  weidegebied  woont.  Fries:  greid-

kaan.
'graidplaats, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Boerderij  van 

een veehouder. Fries: greidpleats.
gram, s.  't  [ɡrɑm]  ‐men.  Gram.  ♢  Deuze 

brief weegt tien ‒. Fries: gram.
gram'matika, s. de [grɑma:tikɑ] ‐'s. Gram-

matica. Fries: grammatika.
grammati'kaal, adj.  Grammaticaal.  Fries: 

grammatikaal.
gramme'foan, s. de [ɡrɑməfo.ən] ‐s. Gram-

mofoon. Fries: grammofoan.
gramme'foanplaat, s.  de,  ‐platen;  ‐sy. 

Grammofoonplaat.  Fries:  grammofoan-
plaat.

gra'naat, s. de [ɡrɑna:t] granaten; ‐sy. Gra-
naat. Fries: granaat.

grandi'oas, adj. & adv. [grɑndio.əs] ‐oazer; 
‐t. Grandioos. Fries: grandioas.

gra'nyt, s. 't [grɑnit]. Graniet. Fries: granyt.
'granium, s.  de  [ɡra:niəm]  ‐s.  Geranium. 

Fries: geranium.
'grânze, v. [ɡrɑ.ⁿzə]  grânsde;  grânsd. Neu-

zig, nasaal praten. Fries: grânzgje.
grap, s. de [ɡrɑp] ‐pen; ‐py. Grap. ♢ Wel 'n 

‒py fernere kinne, wel tegen een grapje 
kunnen; út 'e ‒, uit de grap; 'n rare ‒, een 
lelijk  geval,  een  onaangename gebeurte-
nis, zaak. Fries: grap.

'grapmaker, s. de, ‐s. Grappenmaker. ♢ 'n 
Rare ‒. Fries: grapmakker.

'grappig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Grappig. 
Fries: grappich.

grâs, s.  't  [ɡrɑ.s]  grâzen;  grassy.  Gras.  ♢ 
De grâzen, het te velde staande, nog niet 
gemaaide gras; 'n grassy in 'e mond hew-
we, grassprietje. Fries: gers.

'grâsdroge, v.,  grâsdroge;  grâsdroogd. 
Gras drogen. Fries: gersdroegje.

'grasy, s. de [gra:si]. Gratie. Fries: graasje.
gra'sjeus, adj. & adv. [grasjö.ü̯s] ‐euzer; ‐t. 

Gracieus. Fries: grasjeus.
'grâsmaaie, v.,  grâsmaaide;  grâsmaaid. 

Grasmaaien. Fries: gersmeane.
grâsmosk, s. de, ‐en; ‐y.  1 Grauwe gors.  2 

Graspieper.
'grâsweer, s. 't. Grasweer. Fries: gerswaar.
gratifi'kasy, s. de [grɑtifika:si] ‐s. Gratifica-

tie. Fries: gratifikaasje.
gratiku'lere, v.  [ɡrɑtikülɪ.ərə]  gratikuleer-

de;  gratikuleerd. Graticuleren. Fries:  gra-
tikulearje.

'gratus, s. de [ɡra:təs]. Benaming voor een 
aalreiger. Zie ook: aalraiger.

grau, adj. [ɡrɔ.u̯] ‐wer; ‐st. Grauw, grijs. ♢ 
‒we  orten, grauwe  erwten,  capucijners; 
‒we kees, nagelkaas;  'n ‒we lucht. Fries: 
grau.
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'grauwe, v.  [ɡrɔ.u̯ə]  graude;  graud.  Grau-
wen, snauwen. Fries: grauwe.

'grave, v.  [ɡra:və]  groef [ɡruf];  groeven. 
Graven. Fries: grave.

'graver, s. de, ‐s. Graver. Fries: graver.
gra'vere, v.  [ɡrɑvɪ.ərə]  graveerde;  gra-

veerd. Graveren. Fries: gravearje.
gra'vin, s. de [ɡrɑvɪn] ‐nen.  Gravin. Fries: 

grevinne.
gravi'tasy, s.  de  [grɑvita:si].  Gravitatie. 

Fries: gravitaasje.
gra'vure, s.  de  [grɑvü.ərə]  ‐s.  Gravure. 

Fries: gravuere.
'graze, v., alleen als infinitief. In: Een te ‒n 

hewwe, iemand beetnemen.
greep, s. de [ɡre:p] grepen. Greep (het grij-

pen;  een  grijpende  beweging  naar  iets). 
Fries: greep. Zie ook: tast.

greep, s. de [ɡre:p]  grepen;  grepy. Greep, 
handvat. ♢ De ‒ fan 'n sicht. Fries: greep.

'greffity, s. de [ɡrɛfɪti]. Graffiti. Fries: graf-
fity.

gre'mitig, adj.  & adv. [ɡrəmitəx];  ger'mi-
tig, [ɡərmitəx]  ‐er;  ‐st.  1 Grimmig,  toor-
nig, boos. ♢ 'n ‒e kerel; ‒ worre. 2 Verbe-
ten, ingespannen. Fries: grimmitich.

'grenen, adj. [ɡre:nən]. Grenen. Fries: grei-
nen.

'grenenhout, s.  't.  Grenehout. Fries:  grei-
nenhout.

'grenenhouten, adj.  Grenehouten.  Fries: 
greinenhouten.

'grente, v. [ɡrεntə]  grentte;  grent;  'grinte, 
[ɡrɪntə]  grintte;  grint.  Pijnlijk  knijpen, 
hardhandig  behandelen,  (in  het  geniep) 
pijn doen. ♢ Most mij niet soa ‒; de maid 
en ik souwen en wouwen 'm ‒, wilden hem 
ik weet niet wàt doen.

grets, s. de [ɡrεts] ‐en; ‐ke. Smeerpoets. ♢ 
Dat frommes is 'n groate ‒; dat maisy is 
mij ok 'n ‒ke, dat meisje ziet er vies, on-
ooglijk, slordig uit.

'grieme, v.  [ɡri.əmə]  griemde;  griemd.  1 
Knoeien,  prutsen.  2 Morsen.  3 Motrege-
nen. Fries: grieme.

'griemer, s. de, ‐s; ‐tsy.  1 Knoeier, prutser. 
2 Morser. Fries: griemer.

'griemerig, adj. & adv., ‐er.  1 Morsig, vuil, 
onzindelijk.  2 Motterig  (van  het  weer, 
wanneer  het  telkens  motregent).  Fries: 
griemerich.

grieme'rij, s. de, ‐en.  1 Knoeierij, gepruts. 
2 Gemors, het morsen. Fries: griemerij.

'griemkont, s.  de,  ‐en.  Morsebel.  Fries: 
griemlap.

griep, s.  de  [ɡri.əp]  ‐en;  ‐y.  Greep,  riek. 
Fries: gripe.

grif, s. de [ɡrɪf] ‐fen; ‐fy. Grif, griffel. Fries: 
grif.

grif, adv. [ɡrɪf]. Zeker, stellig. ♢ Sij sille d'r 
‒ niet tefreden met weze. Fries: grif.

'griffel, s. de [ɡrɪfəl] ‐s; ‐tsy. Griffel. Fries: 
griffel.

'griffeldoas, s. de, ‐doazen; ‐y. Griffeldoos. 
Fries: griffeldoaze.

griffer'meerd, adj.  [ɡrɪfəmɪ.ət].  Gerefor-
meerd. Fries: grifformeard.

'griffy, s. de [ɡrɪfi] ‐s. Griffie. Fries: griffy.
grif'fier, s. de, ‐s. Griffier. Fries: griffier.
griis, s. 't [ɡri:s]. Grijs. Fries: griis.
griis, s. de [ɡri:s]. Afgrijzen. ♢ 't Is 'n ‒, het 

is afschuwelijk, ook: het is jammer. Fries: 
griis.

griis, adj. [ɡri:s] grizer; ‐t. Grijs. ♢ Soa ‒ as 
'n doffert; ‒ worre. Fries: griis.

Gryk, s.  de  [ɡrik]  Griken.  Griek,  bewoner 
van Griekenland. Fries: Gryk.

'Grikenland, eigennaam.  Griekenland. 
Fries: Grikelân.

Gryks, adj. & s. 't. Grieks. Fries: Gryksk.
'grine, v. [ɡrinə] grynde; grynd. Grienen. ♢ 

'n ‒nde koe krijt nag 's wat, wie zijn mond 
open doet, heeft meer kans zijn zin te krij-
gen. Fries: grine.

grîns, s. de [ɡrɪ.əⁿs]  grînzen. Grens. Fries: 
grins.

'grînsgefal, s. 't. Grensgeval. Fries:  grins-
gefal.

grinte → grente.
'grînze, v. [ɡrɪ.əⁿzə] grînsde; grînsd. 1 Hin-

niken. 2 Briesen. Fries: grinzgje.
'grînze, v. [ɡrɪ.əⁿzə]  grînsde;  grînsd. Gren-

zen. Fries: grinzgje.
gryp, s. de [ɡrip] gripen; gripy. Griep. ♢ 'n 

Klain  gripy  hè, een lichte  griep  hebben, 
enigszins griepig zijn. Fries: gryp.

'gripe, v.  [ɡripə]  greep;  grepen.  Grijpen. 
Fries: gripe.

'grypfaksin, s.  't,  ‐s.  Griepvaccin.  Fries: 
grypfaksin.

'gripig, adj., ‐er. Grieperig. ♢ Ik bin wat ‒. 
Fries: gripich.

'grippel, s.  de  [ɡrɪpəl]  ‐s;  ‐tsy.  Greppel. 
Fries: greppel.

'grippele, v.,  grippelde;  grippeld.  Greppe-
len. Fries: greppelje.

'grisys, s. plur. [ɡrisis]. Grappen, dwaashe-
den, gekheden. ♢ Sokke ‒ het Wullem de 
sinten niet foor. Fries: grysjes.

'grysmeel, s.  't  [ɡris]-.  Griesmeel.  Fries: 
grysmoal.

'grysmeelbrij, s.  de.  Griesmeelpap.  Fries: 
grysmoalbrij.

'grysmeelpudding, s. de, ‐s. Griesmeelpud-
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ding. Fries: grysmoalpudding.
'grysmelen, adj. Van griesmeel bereid. ♢ ‒ 

brij, pudding. Fries: grysmoalen.
'grysseltsy, s.  't  [ɡrisəltsi];  'gryzzeltsy, 

[ɡrɪzəltsi]. In: Gyn ‒, geen greintje. ♢ D'r 
komt  gyn  ‒  licht  deur, geen  sprankje. 
Fries: grissel.

gryt, s.  de [ɡrit]  griten.  Griet  (vis).  Fries: 
gryt.

grite'nij, s.  de  [ɡritənεi]̯  ‐en.  Grietenij. 
Fries: gritenij.

'grytman, s.  de  [ɡrit]- ‐nen.  Grietman. 
Fries: grytman.

'grito, s. de [ɡrito:] ‐'s. Grutto. Fries: grito. 
Zie ook: skries.

'grize, v.  [ɡri:zə]  griisde,  grees [gre:s]; 
griisd,  grezen.  Afkeer,  afschuw  inboeze-
men. ♢ Ik griis fan posstrúf; 't griist him 
an, dat de seumer him ok fan 't jaar weer  
fan soa'n minne kant sien laat. Fries:  gri-
ze.

gryzzeltsy → grysseltsy.
groat, adj.  &  adv.  [ɡro.ət]  ‐er;  ‐st 

[ɡro.ə(t)st].  Groot.  ♢  De klainen hadden 
overdâgs kynderspultsys, de ‒en avens 'n 
teneelstik, de volwassenen; klain en ‒, de 
kinderen en de volwassenen; ‒ metnander 
weze, groot met elkaar zijn,  dikke vrien-
den;  hij is wakker ‒ met hur, heeft vaste 
verkering met haar; de boer waar ‒ met 'e  
maid, had (geheime) omgang, een verhou-
ding met de dienstmeid;  bra, wakkere ‒ 
weze,  leve, een grote  staat  voeren;  bra, 
wakkere  ‒  weze, erg  trots,  hoogmoedig 
zijn. Fries: grut.

groat'boer, s.  de, ‐en. Boer met groot be-
drijf. Fries: grutboer.

'groatbringe, v., brocht groat; groatbrocht. 
Grootbrengen. Fries: grutbringe.

groatdoene'rij, s.  de,  ‐en.  Grootdoenerij. 
Fries: grutdoggerij.

groate'dochter, s. de, ‐s. Volwassen doch-
ter. ♢ Die loi hè twee seunen en 'n ‒ fan  
20 jaar.

groate'faint, s.  de,  ‐en.  Grote  vent  (als 
vriendelijke  aanspraak  tot  kinderen).  ♢ 
Dou bist hait syn ‒.

groate'maid, s.  de,  ‐en.  1 (Vertrouwelijke 
aanduiding voor) klein meisje. ♢ Dou bist 
hait syn ‒. 2 Ouder, maar nog niet volwas-
sen meisje.  3 Huwbare jonge vrouw, jon-
gedochter. ♢ Die ‒ siet men dan met die,  
dan met deuze faint.

groate'seun, s. de, ‐en. Grote zoon. ♢  Sij 
hewwe destiids 'n ‒ ferloren; dou bist hait 
syn ‒.

groat'jonge, s.  de,  ‐s.  Oudere,  maar  nog 

niet volwassen jongen. ♢  Hij waar soa'n 
‒,  doe't  ôns  Maartsy‐bep  sturf. Fries: 
grutjonge.

groat'kynd, s. 't, ‐kines. Kind van ongeveer 
10 jaar. ♢  Ik waar nag maar 'n, soa'n ‒,  
doe't ôns bep sturf. Zie ook: klainkynd.

groat'maisy, s. 't, ‐s. Ouder, maar nog niet 
volwassen meisje.

'groatmeester, s.  de,  ‐s.  Grootmeester. 
Fries: grutmaster.

groats, adj.  &  adv.  [ɡro.əts]  ‐er.  Groots, 
trots,  hooghartig. ♢  Soa ‒ as 'n mantsy-
mosk,  'n  pau; ergens  ‒  op  weze. Fries: 
grutsk. Zie ook: groat.

'groatsens, s.  de.  Grootsheid,  verwaand-
heid. Fries: grutskens.

'groatspul, s. 't. Het kaatsen in de eerste 
klas van de senioren. Fries: grutspul.

'groatte, s. de. Grootte. ♢ De ‒ fan 'n stik  
lând. Fries: gruttens.

groed, s.  de  [ɡru.ət]  ‐en;  ‐sy;  'groede, 
[ɡruədə]  ‐n;  groedsy.  Litteken.  Fries: 
groede.

groede → groed.
groef, s.  de  [ɡru:f]  groeven;  ‐y [ɡrufi]. 

Groef. Fries: groef.
'groefskaaf, s.  de  [ɡruf]- ‐skaven;  ‐skafy. 

Groefschaaf. Fries: groefskaaf.
groei, s. de [ɡrui]̯. Groei. Fries: groei.
'groeibarst, s. de, ‐en; ‐barsy. Door groeien 

ontstane barst (bij aardappelen). ♢ Eerap-
pels met ‒en motte d'r met 't sorteren al-
legaar útsocht worre. Fries: groeibarst.

'groeie, v. [ɡruiə̯]  groeide;  groeid. Groeien. 
♢ ‒ as 'n ferken, as koal; 't op in ‒n sette, 
dik(ker) worden. Fries: groeie.

'groeisem, adj.,  ‐er;  ‐st. Groeizaam. Fries: 
groeisum.

groen, s.  't [ɡru.ən]. Groen. ♢  Wat met ‒ 
fersiere, iets met takken en bladeren ver-
sieren. Fries: grien.

groen, adj. [ɡru.ən] ‐er; ‐st. Groen. ♢ Soa ‒ 
as grâs; sij  binne nag soa ‒ as grâs, zij 
hebben  pas  verkering  met  elkaar.  Fries: 
grien.

'groenachtig, adj., ‐er. Groenachtig. Fries: 
grieneftich.

'groenfoer, s.  't.  Groenvoer.  Fries:  grien-
foer.

'groenlând, s. 't, ‐en. Groenland, grasland, 
weiland. Fries: grienlân.

'Groenland, eigennaam. Groenland.  Fries: 
Grienlân.

'groente, s.  de  [ɡruəntə].  Groente.  Fries: 
griente.

'groenteboer, s. de, ‐en. Groenteboer.
'groentekarre, s.  de,  ‐s;  ‐chy.  Groentewa-
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gen. Fries: grientekarre.
'groenteman, s.  de,  ‐loi.  Groenteman. 

Fries: grienteman.
'groentesop, s.  de.  Groentesoep.  Fries: 

grientesop.
'groentewinkel, s. de, ‐s; ‐tsy. Groentewin-

kel. Fries: grientewinkel.
groep, s. de [ɡrup] ‐en; ‐y. Groep, goot voor 

uitwerpselen in koestal. Fries: groppe.
groep, s.  de  [ɡrup]  ‐en;  ‐y.  Groep.  Fries: 

groep.
groet, s. de [ɡru.ət] ‐en [ɡruətən]. Groet. ♢ 

De ‒en doen. Fries: groet.
'groetnis, s.  de  [ɡru.ətnɪs].  Groetenis, 

groet. ♢  Thús de ‒! 'k Sil 't waarnimme! 
Fries: groetenis.

grof, adj. & adv. [ɡrɔf] ‐fer; ‐st. Grof. ♢ Hij 
ferdiende ‒ geld; ‒ ferdiene. Fries: grou.

grom, s. 't [ɡrom]. Grom, ingewand van vis. 
Fries: grom.

gro'matys, adj.  [gro:ma:tis].  Chromatisch. 
Fries: gromatysk.

'gromme, v.  [ɡromə]  gromde;  gromd. 
Grommen, dof geluid maken. ♢  Die lilke 
hônd gromt. Fries: gromje.

'gromme, v.  [ɡromə]  gromde;  gromd. 
Grommen,  van  ingewand  ontdoen,  het 
grom eruit doen. Fries: gromje.

'grommele, v. [ɡromələ] grommelde; grom-
meld. Grommelen. ♢ Die lilke hônd grom-
melt. Fries: grommelje.

gromo'soom, s.  't  [gro:mo:so:m]  ‐somen. 
Chromosoom. Fries: gromosoom.

grônd, s.  de  [ɡro.nt]  ‐en;  ‐sy.  Grond.  ♢ 
Over de ‒, over, op de grond; út 'e ‒ weg-
komme, van niets af beginnen; an 'e ‒ sit-
te, geldgebrek hebben;  gyn foet an 'e ‒ 
krije, geen invloed krijgen, niet vorderen; 
een in 'e ‒ bore; ‒ foele, de grond raken, 
ook:  verzadigd beginnen te  worden (van 
het eten); ergens gyn ‒ in krije kinne, er-
gens geen grond in kunnen krijgen,  iets 
niet schoon kunnen krijgen, ook: iemand 
niet  kunnen verzadigen;  't  skip  sit  in  'e  
‒en, het  schip  is  gestrand  en  gezonken 
ten  noorden  van  de  Waddeneilanden. 
Fries: grûn.

'grôndaigner, s.  de,  ‐s.  Grondeigenaar. 
Fries: grûneigener.

'grôndbesit, s. 't. Grondbezit. Fries:  grûn-
besit.

'grôndbesitter, s.  de,  ‐s.  Grondbezitter. 
Fries: grûnbesitter.

'grondboor, s. de, ‐boren; ‐tsy. Grondboor. 
Fries: grûnboar.

'grôndflak, s.  't,  ‐en.  Grondvlak.  Fries: 
grûnflak.

grôndforf → grondforf.
'grondforf, s.  de;  'grôndforf.  Grondverf. 

Fries: grûnferve.
'grôndform, s.  de,  ‐s.  Grondvorm.  Fries: 

grûnfoarm.
'grondig, adj.  &  adv.  [ɡrondəx]  ‐er;  ‐st. 

Grondig, niet oppervlakkig, diepgaand. ♢ 
Wat ‒ bestudere.

'grôndig, adj.  [ɡro.ndəx] ‐er;  ‐st.  Grondig, 
gronderig, naar aarde smakend (van vis). 
Fries: grûnich.

'grôndiis, s. 't. Grondijs. ♢  At 't fúl friest, 
dan begint 't ‒ te skieten, dan komt het 
grondijs opdrijven; 't ‒ het skoaten. Fries: 
grûniis.

'grôndsee, s.  de,  ‐ën.  Grondzee.  Fries: 
grûnsee.

grôndslag → grondslag.
'grondslag, s. de, ‐en; 'grôndslag, ‐slagen. 

Grondslag. Fries: grûnslach.
'grondsoort, s. de, ‐en. Grondsoort. Fries: 

grûnsoarte.
grôndstof → grondstof.
'grondstof, s. de;  'grôndstof, ‐fen. Grond-

stof. Fries: grûnstof.
'grôndtaal, s.  de, ‐talen.  Grondtaal. Fries: 

grûntaal.
'grôndwater, s. 't. Grondwater. Fries: grûn-

wetter.
groom, s. 't [gro:m]. Chroom. Fries: groom.
gros, s. 't [ɡrɔs] ‐sen. Gros, twaalf dozijn. ♢ 

Drie ‒ knipers. Fries: gros.
gros'sier, s. de [ɡrɔsi.ər] ‐s. Grossier. Fries: 

grossier.
grou, adj.  &  adv.  [ɡrɔ.u̯]  ‐wer;  ‐st.  Dik. 

Fries: grou.
grou'balk, s. de, ‐en. Horizontale balk tus-

sen  gebintstijlen  in  boerenschuur.  Fries: 
groubalke.

grou'bynt, s.  't,  ‐en.  Horizontale balk tus-
sen  gebintstijlen  in  boerenschuur.  Fries: 
groubynt.

grou'welig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Gruwelijk, 
verschrikkelijk,  heel  erg.  ♢  ‒e  bedrai-
gings. Fries: grouwélich.

'grubber, s. de [ɡröbər] ‐s. Ouderwetse en 
primitieve cultivator. Fries: grubber.

'Grunniger, adj.  & s.  de [ɡrönəɣər]  ‐s.  1 
Groninger (betrekking hebbend op de stad 
of de provincie Groningen). ♢ ‒ koek; de 
‒  boeren. 2 Groninger,  inwoner  van  de 
stad Groningen.

'Grunnigerland, s.  't.  Groningen (de pro-
vincie).

'Grunningen, eigennaam [ɡrönɪŋən].  Gro-
ningen (de stad).

'Grunningerlander, s. de, ‐s. Groninger, in-
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woner van de provincie Groningen.
grús, s. 't [ɡrüs]; gruus, [ɡrü:s]. Gruis. ♢ 'n 

grússy, een (kandij)klontje. Fries: grús.
'grutter, s. de [ɡrötər] ‐s; ‐tsy. Grutter, inz. 

iemand  uit  Oude‐Bildtzijl  die  boekweit, 
gort en (zelfgemaakte) mosterd aan win-
keliers leverde.

'grutterswagen, s. de [ɡrötəs]- ‐s. Grutters-
wagen.

gruud, s. de & 't [ɡrü:t]  gruden,  grúdden. 
Stro (zowel gedorst als ongedorst), dat in 
een schoof is gezet, waarom een band ge-
bonden is. Fries: grude.

gruus → grús.
grúzzele'minten, s.  plur.  [ɡrüzələmɪntən]. 

Gruizelementen. ♢ 't Foorrút fan de auto 
waar an ‒. Fries: gruzeleminten.

gúchelder → gúcheler.
'gúchele, v.  [ɡüxələ]  gúchelde;  gúcheld. 

Goochelen. Fries: gûchelje.
'gúcheler, s.  de  [ɡüxələr];  'gúchelder, 

[ɡüxəldər]  ‐s.  Goochelaar.  Fries:  gûchel-
der.

'gúchelspul, s.  't,  ‐len;  ‐tsy.  Goochelspel. 
Fries: gûchelspul.

guds, s. de [ɡöts]  gudzen; ‐y;  gûds, [ɡö.ts] 
gûdzen; gudsy. Knol, paard. Fries: guds.

gûds → guds.
gul, adj. [ɡöl] ‐ler; ‐st. Gul, joviaal. ♢  't Is 

‒le water, het regent flink en aan één stuk 
door;  't  is  ‒le  winter, het  vriest  flink. 
Fries: gol.

gúl, s.  de [ɡül]. In:  't Is ‒ om gort, het is 
lood om oud ijzer. Fries: gûl.

'gulden, s. de [ɡöldən] ‐s. Gulden. ♢ 'n Hal-
ve ‒. Fries: gûne.

'guldens, adj. Een gulden kostend. ♢ 'n ‒e 
reep. Fries: gûnes.

'gúlle, v. [ɡülə]  gúlde;  gúld. Huilen. ♢  De 
wyn gúlt; 't is beter dat de kines ‒, dan 
dat de ouweloi ‒, gez. wanneer kinderen 
zijn gaan huilen, nadat ze door de ouders 
zijn gewaarschuwd of gestraft; ook: het is 
beter  dat  de  kinderen  huilen  (t.g.v.  het 
overlijden van de ouders), dan dat de ou-
ders  huilen  (t.g.v.  het  overlijden  van  de 
kinderen). Fries: gûle.

gulp, s. de [ɡölp] ‐en; ‐y. Gulp. Fries: gulp.
'gunne, v. [ɡönə]  gunde;  gund. Gunnen. ♢ 

Een (de) tiid ‒. Fries: gunne.
gûnst, s. de [ɡö.ⁿst] ‐en. Gunst. ♢ Bij een in 

'e  ‒  staan,  weze; ‒  biede, gunstig  zijn; 
nou, dan maar tot saterdeg, at 't weer ‒ 
biedt; de bakker, slachter ens. fraagt om 
'e ‒, verzoekt om de gunst, klandizie; myn 
lieve ‒ nag (an) toe!, uitroep van verba-
zing  of  verwondering;  ten  ‒e  fan, ten 

gunste van. Fries: geunst.
gûnstig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Gunstig. Fries: 

geunstich.
'gunter, adv. [ɡöntər]. Ginder. Fries: jinder.
'gurrele, v. [ɡörələ] gurrelde; gurreld. Gor-

gelen. Fries: guorrelje.
'guster, adv. [ɡöstər]. Gister(en). ♢ Niet fan 

‒ weze. Fries: juster.
guster'aven, adv.  [ɡöst(ə)ra:vən(t)];  gus-

ter'avend. Gisteravond. Fries: justerjûn.
gusteravend → gusteraven.
guster'nacht, adv.  Gisternacht.  Fries:  jus-

ternacht.
guster'offen, adv.;  guster'offend.  Gister-

morgen.
gusteroffend → gusteroffen.
gusterover'dâ, adv.;  gusterover'dâg.  Gis-

termiddag.
gusteroverdâg → gusteroverdâ.
gút, s. de [ɡüt] ‐ten; ‐sy. Guit. ♢ Niet wete 

at je met 'n ‒ of 'n gek te doen hewwe, 
nooit hoogte van iemand kunnen krijgen. 
Fries: gút.

guts → gûts.
gûts, s.  de [ɡö.ts] ‐en;  gutsy;  guts, [ɡöts] 

‐en; ‐y. Guts, holle beitel. Fries: guts.

H
ha, interj. [hɑ]. Ha. Fries: ha.
haag, s.  de  [ha:x]  hagen;  haachy.  Haag. 

Fries: hage.
'haagklimmer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Haagwinde. 

Zie ook: klimmer.
'haagskeer, s.  de,  ‐skeren;  ‐tsy.  Hegge-

schaar. Fries: haachskjirre.
haai, s. de [hɑ.i]̯ [hɔ.i]̯ ‐en; ‐tsy. Haai. ♢ Die 

fint is 'n ‒, een man die wat durft en kan. 
Fries: haai.

'haaibaas, s.  de,  ‐bazen.  Heibaas.  Fries: 
heibaas.

'haaibier, s. 't. Bier dat gedronken werd bij 
het heien. Zie ook: palebier.

'haaiblok, s.  't,  ‐ken.  Heiblok.  Fries:  hei-
blok.

'haaie, v. [hɑ:iə̯]  haaide;  haaid. Heien (het 
heien  werd  vroeger  verricht  door  onge-
veer zes personen. Bij het heien riepen de 
mannen:  haal  op  die  haai.  Ondertussen 
telde de  teller twintig slagen, vervolgens 
werd er  stryk geroepen en daarna werd 
het heiblok nog één keer omhoog gehaald. 
Fries: heie.

'haaimesine, s. de, ‐s. Heimachine.
'haaipaal, s. de, ‐palen. Heipaal. Fries: hei-

peal.
'haaistelling, s.  de,  ‐s.  Heistelling.  Fries: 
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heistelling.
haak, s. de [ha:k]  haken;  haky.  1 Haak. ♢ 

'n Haky en 'n oochy, oesy ergens ansette, 
bep.  sluitmiddel  van  kleren;  haken  en 
ogen, oezen, haken en ogen. 2 (Meest als 
verkleinwoord)  dunne  stok  met  ijzeren 
dwarshaak om bij  het  zichten het  koren 
bij  elkaar  te  trekken,  welhaak.  Fries: 
heak. Zie ook: sichthaak.

'haakgeern, s. 't;  'haakgeren. Haakgaren. 
Fries: haakjern.

haakgeren → haakgeern.
'haakhoep, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Hoepel  welke 

voortgedreven  werd  door  en  bevestigd 
was aan een haak met dicht oog. De hoe-
pel  werd  door  een  jongen  voortgeduwd, 
door de haak in schuin benedenwaarts ge-
richte stand te houden en daarna te du-
wen. Fries: heakhoep.

'haakhoepe, v.,  haakhoepte;  haakhoept. 
Hoepelen met een haakhoep. Fries:  heak-
hoepje.

'haakpin, s. de, ‐nen; ‐tsy. Haakpen. Fries: 
haakpin.

haaks, adj.  &  adv.  Haaks.  ♢  'n  ‒e  hoek. 
Fries: heaks.

'haakse, v.,  haakste;  haakst. Haaks, recht-
hoekig maken.

haal, s.  de  [ha:l]  halen;  ‐tsy.  Haal.  ♢  'n 
(Hele, arige) ‒ doen, een goede slag slaan, 
een voordeel behalen, ook: flink opschie-
ten  met  het  werk;  Jarig  het  'n  (hele)  ‒ 
deen, deur met Beertsy te trouwen. Fries: 
haal.

'haalmes, s. 't, ‐sen. Haalmes, boommes. ♢ 
't ‒ wort brúkt om juffers te skillen. Fries: 
haalmês. Zie ook: snijmes.

haam, s. 't [ha:m]  hamen; ‐tsy.  Haam, ga-
reel. Fries: haam.

haam, s. de [ha:m] hamen. Nageboorte van 
een merrie. Fries: haam.

'haamsel, s. 't, ‐s. Draagzeel (aan berrie).
haan, s. de [ha:n] hanen; ‐tsy. Haan. ♢ Ma-

gere hanen naaie 't  fúlst, platte uitdruk-
king voor magere mannen, die het meest 
'geschikt'  zijn  voor  geslachtsgemeen-
schap. Fries: hoanne.

haan, s. de [ha:n] hanen; ‐tsy. Rus, bies.
haan, s. de [ha:n] hanen; ‐tsy. Valse voszeg-

ge.
Haan, eigennaam [ha:n].  Zwarte  Haan.  ♢ 

Op 'e ‒ weunt 't niet min. Fries: Haan. Zie 
ook: Swarte Haan.

'Haanster, s.  de,  ‐s.  Bewoner  van Zwarte 
Haan.

'Haanstermet, s. de. Voormalige kermis op 
Zwarte Haan (werd gehouden op de zon-

dag na Pasen).
haar, s. 't & de [ha:r]  haren; ‐tsy. Haar. ♢ 

De ‒, gez. van één afzonderlijke haar; 't ‒, 
de  gezamenlijke  haren,  de  haardos;  't 
skeelde maar 'n ‒; op 'n ‒ na, bijna; man-
nen met ‒ op 't borst (en wol om 'e toa-
nen), mannen met haar op de borst; ‒ op 
'e tannen hewwe, moedig zijn; 't staat d'r 
op as ‒ op 'e hônd, gez. als bijv. een boek 
heel fijn gedrukt is. Fries: hier.

'haarbussel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Haarborstel. 
Fries: hierboarstel.

'haarder, s. de, ‐s. Iemand die haart. Fries: 
harder.

'haarfyn, adj. & adv. Haarfijn. Fries:  hier-
fyn.

'haarhamer, s.  de,  ‐s.  Haarhamer.  Fries: 
harhammer.

'haarkam, s. de, ‐men; ‐mechy,  ‐py.  Haar-
kam. Fries: hierkaam.

'haarkamme, v. [ha(:)r]- haarkamde;  haar-
kamd. Het haar kammen. Fries:  hierkjim-
me.

'haarknippe, v.,  haarknipte;  haarknipt. 
Haarknippen. Fries: hierknippe.

'haarknipper, s.  de,  ‐s.  Haarknipper,  kap-
per. Fries: hierknipper.

haarlimmer'oaly, s.  de [ha:rlɪmər]-.  Haar-
lemmerolie. Fries: haarlimmeroaly.

'haarpâd, s. 't, ‐en. Snede van zeis. Fries: 
harpaad.

'haarspeld, s. de, ‐en; ‐sy. Haarspeld. Fries: 
hierspjelde.

'haarspit, s. 't, ‐ten. Haarspit. ♢ Een op 't ‒ 
hewwe,  nimme, iemand  de  les  lezen. 
Fries: harspit.

haas, s. de [ha:s] hazen; hasy. Haas. ♢ Soa 
bang as 'n ‒; hij fytst, loopt as 'n ‒; 't hasy 
weze, het haasje zijn. Fries: hazze.

haas, adj. & adv. [ha:s]  hazer; ‐t. Hees. ♢ 
Hij is ‒. Fries: heas. Zie ook: lônd.

haas‐en‐'hondsy, s.  't.  Krijgertje  waarbij 
een deel van de kinderen (de hazen) door 
de  anderen  (de  honden)  getikt  moeten 
worden. Fries: hazze‐en‐hûn.

'haastig, adj. & adv. [ha:stəx] ‐er; ‐st. Haas-
tig. Fries: hastich.

'haastwerk, s. 't. Haastwerk. Fries:  haast-
wurk.

haat, s. de [ha:t]. Haat. Fries: haat.
haat'dragend, adj.,  ‐er.  Haatdragend. 

Fries: haatdragend.
'haatlikhyd, s.  de,  ‐heden.  Hatelijkheid. 

Fries: haatlikheid.
ha'byt, s.  't  [hɑbit]  habiten.  Habijt.  Fries: 

habyt.
hage'dis, s.  de [ha:ɣədɪs]  ‐sen;  ‐sy.  Hage-
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dis. Fries: hagedis.
'hagedoorn, s.  de,  ‐s.  Hagendoorn,  mei-

doorn. Fries: hagedoarn.
'hagedoornboomtsy, s. 't, ‐s. Hagendoorn, 

meidoorn.
'hagel, s. de [ha:ɣəl]. Hagel. ♢  Bij 't ‒ en 

saad hew ik  die dingen had, ik  had een 
grote hoeveelheid van die dingen.  Fries: 
hagel.

'hagelboi, s. de, ‐en; ‐tsy. Hagelbui. Fries: 
hagelbui.

'hagele, v.,  hagelde;  hageld.  Hagelen. 
Fries: hagelje.

'hagelsteen, s.  de,  ‐stenen;  ‐tsy.  Hagel-
steen. ♢ Hagelstenen as duve‐aaies. Fries: 
hagelstien.

'haibel, s. de [hɑib̯əl]. Heibel. Fries: heibel.
'haide, s. de [hɑid̯ə]. Heide. Fries: heide.
'haideheuning, s.  de.  Heidehoning. Fries: 

heidehuning.
'haiden, s. de [hɑid̯ən] ‐en. Heiden. Fries: 

heiden.
'haidens, adj. & adv., ‐er. Heidens. ♢  'n ‒ 

leven, een woest rumoer; 't gaat d'r ‒ om-
weg, ruw, woest. Fries: heidensk.

hail, s. 't [hɑil̯]. Heil. ♢ Feul ‒ en segen in 't 
Nijjaar; ergens syn ‒ in soeke, ergens zijn 
heil in zoeken. Fries: heil.

hail, interj. [hɑil̯]. Heil. ♢ ‒ dan, o tiid, die't  
wij beleve. Fries: heil.

'haildronk, s.  de,  ‐en.  Heildronk.  Fries: 
heildronk.

'hailig, adj. & adv. [hɑil̯əx] ‐er; ‐st. Heilig. 
Fries: hillich.

'hailige, s. de, ‐n. Heilige. Fries: hillige.
'haillaag, s.  de,  ‐lagen;  ‐laachy.  Laag van 

op  de kant  geplaatste  stenen boven een 
kozijn, ter versterking van de draagkracht 
van dat kozijn.

'hailsem, adj.,  ‐er;  ‐st.  Heilzaam.  Fries: 
heilsum.

'Hailsleger, s.  't.  Heilsleger,  Leger  des 
Heils. Fries: Heilsleger.

'hailwîns, s. de, ‐en. Heilwens. Fries:  heil-
winsk.

Hain, eigennaam [hɑin̯] [hɔin̯]. Hein. ♢ Dat 
likent mij wel ‒ nach Pytsy, Tryntsje, dat 
lijkt mij niets toe, daar heb ik geen plezier 
in, dat wil ik beslist niet.

'hainderbâl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Kaatsebal. 
Fries: heinderbal.

'hainderebâle, v., hainderebâlde; haindere-
bâld. Kaatseballen. Fries: heinderbalje.

'haine, v. [hɑin̯ə] hainde;  haind. Opvangen. 
♢ De bâl ‒; een bij de dúm, op 'e dúm ‒, 
iemand mondjesmaat  geven,  karig  bede-
len. Fries: heine. Zie ook: dúm.

'haining, s.  de [hɑin̯ɪŋ]  ‐s;  ‐inky.  Heining, 
schutting. Fries: heining.

'haislik, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Vreselijk,  af-
grijselijk.  ♢  'n  ‒en  pinemônd; hij  stelde 
him ‒ an, hij ging vreselijk te keer. Fries: 
heislik.

'haistere, v. [hɑis̯tərə]  haisterde;  haisterd. 
Heisteren. Fries: heisterje.

hait, s. de [hɑit̯] [hɔit̯] ‐en; ‐sy.  1 Vader. ♢ 
Ons ‒, onze,  mijn  vader.  2 Vader,  maat, 
vriend,  vrind  (vroegere  aanspreekvorm). 
Fries: heit. Zie ook: fader, haite.

'haite, s. de. Vader, maat, vriend, vrind (fa-
miliare  of  ironische  aanspreekvorm).  ♢ 
Motst 's hore, ‒!; at ik dij te pakken krij,  
gaast  'n  raar gat in,  ‒! Fries:  heite.  Zie 
ook: fader.

'haitelând, s. 't, ‐en. Vaderland. Fries:  hei-
telân.

hak, s. de [hɑk] ‐ken; ‐ky. Hak. ♢ De groate 
en de klaine ‒, de rechte hiel  achter de 
zool  van de hak en de kleinere,  schuine 
voor de zool van de hak (bij het breien); 
de maisys na de ‒ken sien, de meisjes ver-
liefd nakijken; een op 'e ‒ken sitte, op de 
hielen;  niet feul, niks om 'e ‒ken hewwe, 
te betekenen hebben; met 'e ‒ken over de 
sloat komme, het net op het nippertje ha-
len; de ‒ fan 'n ploeg, het verlengstuk van 
de  sleepbalk  van  een  ouderwetse  ploeg 
waar  bij  het  zwenken  de  voet  op  gezet 
wordt. Fries: hakke.

'hakbout, s. de, ‐en; ‐sy. Hakkelbout, bout 
met hakkels. Fries: hakkelbout.

'hake, v.  [ha:kə]  haakte;  haakt.  Haken. 
Fries: hake.

'hakke, v.  [hɑkə]  hakte;  hakt.  Hakken. 
Fries: hakje.

'hakkelbout, s. de [hɑkəl]- ‐en; ‐sy. Hakkel-
bout,  bout met  hakkels,  uitsteeksels,  om 
beter te hechten. Fries: hakkelbout.

'hakkenkruk, s. de, ‐ken; ‐ky. Kruk, breke-
been. Fries: hakkenkruk.

'hakleer, s.  't,  ‐leren;  ‐tsy.  Hakleer,  leren 
hakband aan een schaats. Fries: haklear.

'hakmes, s.  't,  ‐sen;  ‐sy.  Hakmes.  Fries: 
hakmês.

'hakselmesine, s.  de,  ‐s;  ‐mesyntsy.  Hak-
selmachine. Fries: hakselmasine.

hal, s. de [hɑl] ‐len; ‐tsy. Hal. Fries: hal.
'hale, v. [ha:lə]  haalde;  haald.  Halen. ♢  't  

Swaar ‒, het met de uiterste inspanning 
bereiken; de overwinning is, worde swaar  
haald. Fries: helje.

half, adj. & adv. [hɑlf]. Half. ♢ Foor ‒ geld 
raize; ‒  werk  make, half  werk  leveren. 
Fries: heal.
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'halfboog, s.  de  [hɑl(f)]- ‐bogen;  ‐boochy. 
Half vel papier.

half'broad, s.  't  [hɑl(f)]-.  Roggebrood van 
2½ kilo. Fries: healbrea.

'halfbroer, s. de, ‐s; ‐tsy. Halfbroer. Fries: 
healbroer.

half'donker, s. 't. Halfdonker, schemerdon-
ker.

half'dronken, adj.  Halfdronken.  Fries: 
healdronken.

half'dúms, adj. Van een halve duim dikte. 
♢ ‒ hout. Fries: healtoms.

half'farndel, s. 't [hɑl(f)]- ‐s. Dertien stuks 
(beschuiten,  krakelingen).  Fries:  heal-
fearn.

half'fierdepartsy, s. 't, ‐s. In:  'n ‒ (broad), 
de helft van een fierdepartsy (broad).

'halffol, adj. Halfvol. Fries: healfol.
half'gaar, adj. Halfgaar. Fries: healgear.
'halfhoog, adj. Halfhoog. ♢  Halfhoge leer-

zen.
'halfy, s. 't [hɑlfi] ‐s. 1 Halfje, halve cent. 2 

Halfje,  de  helft  van  een  zekere  maat, 
meestal voor een half glas. ♢ Dou ok nag 
wat thee? Nou, 'n ‒ dan. Fries: healtsje.

'halfkan, s. de [hɑl(f)]- ‐en. Vochtmaat van 
twee liter. ♢ 'n ‒ melk. Fries: healkanne.

'halfkop, s. de, ‐pen. Vier liter. Fries:  heal-
kop.

'halfluud, adj. & adv. Halfluid. Fries:  heal-
lûd.

half'maans‐koalhouwer, s.  de,  ‐s.  Soort 
koalhouwer in  de  vorm  van  een  halve 
maan.

half'mingel, s. 't;  half'mingelen. Halve li-
ter. ♢ 'n ‒ melk. Fries: healmingel.

halfmingelen → halfmingel.
half'morn, s.  't  [hɑl(f)]- ‐s.  Halve morgen 

(morgen = 0.92 ha).
half'mud, s. de [hɑl]- den. Halve hektoliter. 

Fries: healmudde.
half'nog, adj. Halfgaar. Fries: healnôch.
'halfôns, s.  't,  ‐ônzen;  ‐y.  Half  ons.  Fries: 

healûns.
'halfpônd, s. 't, ‐en; ‐sy. Half pond. ♢ 'n ‒ 

tebak. Fries: healpûn.
'halfpônds, adj. Van een half pond. ♢ 'n ‒ 

pude. Fries: healpûns.
'halfsak, s. 't. Inhoudsmaat, 37½ liter. ♢ 'n 

‒ graan. Fries: healsek.
half'slachtig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Halfslachtig. 

Fries: healslachtich.
half'sleten, adj.  Halfsleets.  Fries:  healsli-

ten.
half'steens, adj.  Halfsteens.  Fries:  heal-

stiens.
halfsteens'muur, s. de, ‐muren; ‐tsy. Half-

steensmuur. Fries: healstiensmuorre.
'halfsuster, s.  de,  ‐s.  Halfzuster.  Fries: 

healsuster.
'halfuur, s.  't,  ‐uren;  ‐tsy.  Halfuur.  Fries: 

healoere.
'halfwas, s.  de  [hɑl]- ‐sen;  ‐sy.  Halfwas. 

Fries: healwoeksen.
'halfweg, adj.  &  prep.  [hɑl]-.  Halfweg. 

Fries: healwei.
half'wiis, adj.  &  adv.  [hɑl]- ‐wizer;  ‐t. 

Dwaas, zot, gek. Fries: healwiis.
'halfwiis, adj. & adv. [hɑl]-. Halfwijs. ♢ Dou 

meenst datst wiis bist, maar bist nag niet  
eens ‒! Fries: healwiis.

half'wize, v.,  halfwiisde;  halfwiisd.  Zich 
dwaas, uitgelaten aanstellen. Fries:  heal-
wiizje.

half'wizeling, s.  de,  ‐en.  Dwaas,  brood-
dronken persoon. Fries: healwizeling.

half'wizens, s.  de. Dwaasheid,  brooddron-
kenheid. Fries: healwizens.

half'wizighyd, s.  de,  ‐heden.  Dwaasheid, 
uitgelatenheid. Fries: healwizichheid.

'hally‐trawally, adv.  [hɑlitrɑwɑli].  Plotse-
ling, hals over kop, overhaast. ♢ Hij most 
‒ fort. Fries: halje‐trawalje.

hal'lo, interj. [hɑlo:]. Hallo. Fries: hallo.
hâls, s. de [hɑ.ls]  hâlzen;  halsy. Hals. ♢ Ik 

bin,  sit an 'e ‒ toe fol, geheel verzadigd 
zijn;  't sit mij an 'e ‒ toe (fol), ik heb er 
meer dan genoeg van; ‒ over de kop, hals 
over de kop, plotseling. Fries: hals.

'hâlsdoek, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Halsdoek.  Fries: 
halsdoek.

'hâlsfeur, s. de, ‐en. Dwarsvoor, vore langs 
lange en korte zijde van stuk land. Fries: 
halsfuorge.

'hâlsfeurjage, v.,  hâlsfeurjoeg;  hâlsfeurjoe-
gen. Nadat het land geploegd is als slot er 
om heen ploegen. ♢ Na 't ‒n wort 't lând 
êgd. Fries: halsfuorchjeie.

'hâlsleer, s. 't, ‐leren; ‐tsy. Band om de hals 
van een paard waarin de lange disselboom 
hangt. Fries: halsbân.

'hâlsriem, s.  de,  ‐en;  ‐tsy,  ‐py.  Halsriem 
(van paard). Fries: halsriem.

'halssteen, s. de, ‐stenen. Halssteen (in mo-
len). Fries: halsstien.

halt, s. 't [hɑlt]. Halt. ♢ ‒ houwe, halt hou-
den, stoppen. Fries: halt.

'halte, s. de [hɑltə] ‐s. Halte. Fries: halte.
'Hâlum, eigennaam  [hɑ.ləm].  Hallum. 

Fries: Hallum.
'Hâlumer, adj. & s. de,  ‐s.  Hallumer. ♢ ‒ 

koeketers, bijnaam voor de bewoners van 
Hallum. Fries: Hallumer.

halvemaans'fyl, s. de, ‐filen. Halfronde vijl. 
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♢ 'n ‒ of 'n halfrônde fyl.
ham, s. de [hɑm] ‐men. Ham. Fries: ham.
'hamer, s. de [ha:mər] ‐s; ‐tsy. Hamer. ♢ 'n 

Houten ‒. Fries: hammer.
'hamere, v.,  hamerde;  hamerd.  Hameren. 

Fries: hammerje.
'hampelman, s. de [hɑmpəl]- ‐nen; ‐tsy.  1 

Brekebeen,  kruk.  2 (Ook  als  verklein-
woord) leuk kind om te zien. Fries:  ham-
pelman.

'hamster, s. de [hɑmstər] ‐s; ‐tsy. Hamster. 
Fries: hamster.

'hamstere, v. [hɑmstərə]  hamsterde;  ham-
sterd. Hamsteren. Fries: hamsterje.

hanbree → hândbree.
hânbree → hândbree.
hanbreed → hândbree.
hânbreed → hândbree.
hând, s. de [hɑ.nt]  hannen;  handsy. Hand. 

♢  Hannen as slaaien, grote,  lompe han-
den; út 'e ‒, út 'e hannen fâle, niet aan de 
verwachtingen  voldoen,  tegenvallen;  't  
huus út 'e ‒ ferkope, onderhands; fan 'e ‒ 
wille, willen  vlotten,  opschieten;  't  werk 
flygt him deur de hannen, zijn werk vlot 
(steeds) goed; 't werk wil him niet deur de 
hannen,  sit  him  an  'e  hannen  fast, zijn 
werk schiet niet, nooit op; een goed onder 
hannen nimme, iemand stevig aan de tand 
voelen,  ook:  iemand een goed pak slaag 
geven; een in 'e ‒ komme, een hele steun 
voor iemand worden; op 'e ‒ krije, in con-
tanten ontvangen;  ergens 'n súnnige, rije  
‒  fan  hè, ergens  zuinig,  royaal  mee  te 
werk gaan;  foor de ‒ lêge, voor de hand 
liggen; 't het hannen fol kost, handen vol, 
heel veel;  mooi foor de ‒ weze, poeslief, 
voor  het  uiterlijk  aardig  en  vriendelijk 
zijn;  an 'e winnende ‒, aan de winnende 
hand, ook: herstellende;  wat met de wer-
me ‒ overbringe, iets direct overbrengen, 
oververtellen;  je  ‒,  de  ‒  sette, zijn 
hand(tekening)  zetten;  krekt  soa't  de  ‒ 
draait, net zoals het valt;  foor de ‒ (weg) 
op, voor de hand, stuk voor stuk, zonder 
uitzoeken;  wat  foor  de ‒  hè, iets  bij  de 
hand hebben, iets voor eventueel gebruik 
klaar  hebben  staan;  se  draait  hur  ‒  d'r  
niet foor om, ze draait, keert haar hand er 
niet voor om;  't met de hannen ferdiene,  
hale motte, met zijn handen de kost moe-
ten verdienen; wat om hannen hè, iets bij 
de hand hebben, met iets bezig zijn;  met 
omkeerde, ferkeerde hannen staan, onbe-
holpen zijn; een in 'e ‒ werke, iemands be-
langen  of  werk  bevorderen;  wat  in  'e  ‒ 
werke, iets in de hand werken, bevorde-

ren;  maar een paar hannen hè, niet alles 
tegelijk kunnen doen; wat an 'e ‒, 't hand-
sy  hè, verkering  met  iemand  hebben. 
Fries: hân.

'hândappel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Handappel. 
Fries: hânappel.

'handbâl, s.  de,  ‐en.  Handbal.  Fries:  hân-
bal.

'handbâle, v.,  handbâlde;  handbâld. Hand-
ballen. Fries: hânbalje.

handbree → hândbree.
'hândbree, s. 't; 'hanbree, s. de; 'hânbree, 

'hanbreed, 'hânbreed, s. 't;  'handbree, 
s.  de;  'handbreed, s.  't;  'hândbreed, s. 
de. Handbreed. ♢ 't Skeelt wel 'n ‒. Fries: 
hânbree.

handbreed → hândbree.
hândbreed → hândbree.
'handdoek, s. de, ‐en; ‐y. Handdoek. Fries: 

handoek.
'handdruk, s.  de,  ‐ken.  Handdruk.  Fries: 

hândruk.
'hândêg, s.  de,  ‐en;  ‐echy.  Handeg(ge). 

Fries: hâneide. Zie ook: túnechy.
'handel, s.  de  [hɑndəl];  'hannel, [hɑnəl]. 

Handel. Fries: handel.
'handele, v.,  handelde;  handeld;  'hannele, 

hannelde;  hanneld. Handelen. Fries:  han-
nelje.

'handelwize, s.  de,  ‐s.  Handelwijze. Fries: 
hannelwize.

hândfat → handfat.
'handfat, s.  't;  hândfat, ‐ten.  Handvat. 

Fries: hânfet.
'handfol, s. 't, ‐len. Handvol. ♢ 't Het 'n ‒ 

geld kost, een niet onaanzienlijk bedrag. 
Fries: hanfol.

'handgeern, s. 't; 'handgeren. Handgaren. 
Fries: hânjern.

handgeren → handgeern.
'handhamer, s.  de, ‐s.  Handhamer, hamer 

die met één hand gehanteerd kan worden. 
♢ De smid brúkt 'n ‒. Fries: hanthammer.

'handhave, v.  -[ha:və]  handhaafde;  hand-
haafd. Handhaven. Fries: hanthavenje.

'handig, adj. & adv. [hɑndəx] ‐er; ‐st. Han-
dig. Fries: handich.

'handighyd, s. de, ‐heden; ‐sy. Handigheid. 
Fries: handichheid.

'handketel, s. de, ‐s; ‐tsy. Kookketel, was-
ketel. Fries: hantsjettel.

'handlanger, s.  de,  ‐s.  Handlanger.  Fries: 
hantlanger.

'handler, s. de, ‐s. Handelaar. Fries: hanne-
ler.

hândomdraai → handomdraai.
'handomdraai, s.  de;  'hândomdraai. 
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Handomdraai. ♢ In 'n ‒, in, met een hand-
omdraai;  buurfrou  het  in  'n  ‒  't  huus 
skoan. Fries: hânomdraai.

'handpalm, s. de, ‐s. Handpalm. Fries: hân-
palm.

'handsaag, s.  de,  ‐sagen;  ‐saachy.  Hand-
zaag. Fries: hânseage.

'handsyfol, s.  't,  ‐len.  Handjevol.  ♢  'n  ‒ 
sout, een  beetje;  'n  ‒  mînsen. Fries: 
hantsjefol.

'handsygau, s. de, ‐wen. Handjegauw. ♢ 't  
Is 'n klaine ‒. Fries: hantsjegau.

'handsygau, adj. Handgauw. ♢  Ouwe is 'n 
arige jonge, maar hij is wel 's wat ‒. Fries: 
hangau.

'handsyklappe, v.,  handsyklapte;  handsy-
klapt. Applaudisseren. Fries:  hantsjeklap-
pe.

'handskoen, s. de, ‐en; ‐tsy. Handschoen.
'handskrift, s.  't,  ‐en.  Handschrift.  Fries: 

hânskrift.
'handskrobber, s.  de;  'handskrôber, ‐s; 

‐tsy. Handschrobber. Fries: hânskrobber.
handskrôber → handskrobber.
'handspaak, s.  de,  ‐spaken.  Handspaak. 

Fries: hânspeake.
'handtast, s.  de  -[tɑst]  ‐en.  1 Afdruk  van 

vuile hand. ♢ ‒en op 'e jurk. 2 Handtast, 
geringe bezigheid,  kleine moeite. ♢  'n ‒ 
foor een doen, iemand een handje helpen. 
Fries: hântaast.

'handtekening, s.  de,  ‐s,  ‐en.  Handteke-
ning. Fries: hantekening.

'handwerk, s.  't.  Handwerk.  Fries:  hant-
wurk.

'handwerke, v.,  handwerkte;  handwerkt. 
Handwerken. Fries: hantwurkje.

'handwerksman, s.  de,  ‐loi.  Handwerks-
man. Fries: hantwurksman.

'hanebalk, s.  de,  ‐en.  Hanenbalk.  Fries: 
hoannebalk.

'hanekam, s. de, ‐men.  1 Hanenkam, kam 
van een haan. 2 Gemetselde vensterboog. 
Fries: hoannekaam. Zie ook: katterûg.

'hanepyk, s.  de,  ‐piken;  ‐piky.  Mannelijk 
kuiken van kip. ♢ O, juffrou ‒, wat staan 
jou benen bryk, (straatliedje, door kinde-
ren gezongen). Fries: hoannepyk.

'hanepoat, s.  de,  ‐en.  1 Hanenpoot  (poot 
van haan; slecht geschreven letter; zeven-
blad). ♢ Dyn ‒en kin ik niet leze. 2 IJzeren 
stijl  onder  schoorsteenblad.  Fries:  hoan-
nepoat.

'haneprip, s.  de,  ‐pen.  Hanentred,  hanen-
tree (kiemblaadje in ei). Fries: hoannestip.

hang, s. de [hɑŋ] ‐en. 1 Visrokerij. ♢ An 'e 
Ouwe‐Dyk waren bij ouds nagal wat ‒en. 

2 Telegraaf,  toestel  waarop de stand bij 
het kaatsen wordt aangegeven. ♢ Alles an 
'e ‒, gez. als beide partijen vijf eersten en 
zes punten hebben, ook (fig.): het is kri-
tiek,  het  gaat  om  winnen  of  verliezen; 
Froubuurt ging d'rôf met niks an 'e ‒, met 
niet een eerst, met niet een bordsy. Fries: 
hang. Zie ook: tillegraaf.

han'gaar, s. de [hɑŋɡa:r] ‐s. Hangar. Fries: 
hangaar.

'hange, v. [hɑŋə] hong [hoŋ]; hongen. Han-
gen. ♢  Ergens teugenan ‒, ergens maar 
niet  toe  kunnen  komen;  't  hangt  d'r 
(swaar)  in, het  duurt  lang  en  het  gaat 
moeilijk; ergens an ‒, ergens aan gehecht 
zijn;  ik hè omraak an 'e asperyntsys hon-
gen, ik  heb heel  wat  asperines  gebruikt 
(met de griep); een in 'e bek ‒, iemand on-
ophoudelijk tegenspreken;  ergens fan an-
nander, gaar ‒, ergens vol van zitten, ver-
zot  op  zijn,  ook:  nergens  anders  uit  be-
staan; ‒n en branden, overstelpende druk 
(vooral in de oogsttijd). Fries: hingje.

'hangelborst, s.  't,  ‐en.  Hangborst.  Fries: 
hingelboarst.

'hangelbúk, s.  de,  ‐ken.  Hangbuik.  Fries: 
hingelbûk.

'hangellamp, s.  de;  'hanglamp, ‐en;  ‐y. 
Hanglamp. Fries: hingellampe.

'hangellip, s. de, ‐pen. Hanglip. Fries: hin-
gellippe.

'hangelslot, s.  't;  'hangslot, ‐ten;  ‐sy. 
Hangslot. Fries: hingelslot.

'hangelwang, s. de, ‐en. Hangwang. Fries: 
hingelwang.

hang‐en‐'slútwerk, s.  't.  Hang‐en‐sluit-
werk. Fries: hing‐en‐slútwurk.

'hanger, s.  de, ‐s;  ‐tsy.  Hanger. ♢  'n ‒tsy, 
kleerhanger. Fries: hinger.

'hangerig, adj., ‐er. Hangerig. ♢ Die jonge 
is  soa ‒,  hij  kon wel gripig weze. Fries: 
hingerich.

hanglamp → hangellamp.
'hangplant, s.  de,  ‐en.  Hangplant.  Fries: 

hingelplant.
hangslot → hangelslot.
'hannebiner, s.  de  [hɑnəbinər]  ‐s;  ‐tsy. 

Handenbinder. Fries: hannebiner.
'hannekoud, adj.  Handkoud.  Fries:  hân-

kâld.
hannel → handel.
hannele → handele.
'hânsel, s. 't [hɑ.ⁿsəl] ‐s; ‐tsy. Hengsel. ♢ 't 

‒ fan 'n eamer. Fries: hânsel.
hânsem → hansem.
'hansem, adj. & adv.;  'hânsem, ‐er; ‐st.  1 

Handzaam (handelbaar;  handig  voor  het 
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gebruik).  2 Gauw,  vlug.  ♢  Hij  is  ‒  fort-
gaan. Fries: hânsum.

hâns'fodsys, s.  plur.  [hɑ.ⁿsfotsis];  hôns-
'fodsys(O), -[fotsis]. In:  Bradene ‒, wen-
telteefjes (humoristisch antwoord op een 
vraag naar wat er gegeten gaat worden). 
Fries: hânsfuotsjes. Zie ook: hônsfodsys.

han'tere, v.  [hɑntɪ.ərə]  hanteerde;  han-
teerd. Hanteren. Fries: hantearje.

'hanwater, s.  't.  Handwater  (alleen  in 
zegsw.). ♢ Dat het d'r gyn ‒ an, dat heeft 
er  geen handwater bij,  dat  haalt  er  niet 
bij. Fries: hânwetter.

'hanwizer, s. de, ‐s; ‐tsy. Handwijzer. Fries: 
hânwizer.

'hanwizer, s.  de.  Handwijzer,  wegwijzer, 
richtingaanwijzer.

hap, s. de [hap] ‐pen; ‐py. Hap. ♢ 'n ‒ en 'n 
snap, een hap en een snap, hier en daar 
wat. Fries: hap.

hap, interj. [hap]. Linksom! (commando bij 
het  mennen van paarden).  ♢ ‒  wat!, de 
foorînse moet wat afbuigen naar de  foor-
opse.

hap'achter, interj.  Commando  bestemd 
voor de achterste paarden (bij het ploegen 
met  drie  of  vier  paarden),  om deze  een 
klein beetje links te doen afbuigen.

hap‐'an, interj. Commando, om de foorînse 
wat naar de fooropse te doen afbuigen.

'hapere, v. [ha:pərə]  haperde;  haperd. Ha-
peren. Fries: haperje.

hap'foor, interj.;  hapfoor'om.  Commando 
bestemd  voor  het  voorste  paard  (of  de 
voorste paarden), om dit (deze) een klein 
beetje  rechts  te  doen  afbuigen  (bij  het 
ploegen met drie of vier paarden).

hapfoorom → hapfoor.
'haplaai, s. de, ‐en. Linker teugel, waarmee 

men een trekpaard bestuurt.
hap‐'om, adv.  1 Linksom.  2 In:  Ergens ‒ 

foor hale, iets uit de weg gaan, iets ten-
slotte toch niet aandurven, ergens voor te-
rugschrikken.

hap‐'om, interj.  Linksom!  (commando  bij 
het mennen van paarden).

'happe, v.  [hɑpə]  hapte;  hapt.  Happen. 
Fries: happe.

'happe, v.  [hɑpə]  hapte;  hapt.  Naar  links 
(doen) zwenken (van paarden).

'happig, adj. & adv. [hɑpəx] ‐er;  ‐st.  Hap-
pig. Fries: happich.

hard, adj.  &  adv.  [hɑⁱt]  ‐er [hɑⁱdər]  ‐st 
[hɑⁱtst].  Hard.  ♢  Soa  ‒  as  'n  bikkel,  'n  
bonk, hagel, metaal, 'n steen. Fries: hurd.

'hardbak, s.  de, ‐ken; ‐ky.  Hard gebakken 
stút. Fries: hurdbakje.

'hardbakt, adj.  Hard  gebakken.  ♢  'n  ‒e 
bôl; 'n stikky ‒e bôl. Fries: hurdbakt.

'harddrave, v.,  harddraafde;  harddraafd. 
Harddraven. Fries: hurddrave.

'harddraven, s. 't. Harddraven, harddrave-
rij. Fries: hurddraven.

'harddraver, s.  de,  ‐s.  Harddraver.  Fries: 
hurddraver.

harddrave'rij, s.  de,  ‐en.  Harddraverij. 
Fries: hurddraverij.

'harde, v. [hɑⁱdə]  hardde;  hard. Harden. ♢ 
Izer ‒, ijzer harden, stalen; 't niet meer ‒ 
kinne, het  niet  meer  kunnen  harden. 
Fries: hurdzje.

'hardens, s. de. Hardheid. Fries: hurdens.
hard'handig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Hardhan-

dig. Fries: hurdhandich.
'hardkop, s. de, ‐pen; ‐py. Hardkop. Fries: 

hurdkop.
'hardkútters, s. plur. In: Bildtse ‒, bijnaam 

voor  inwoners  van  het  Bildt,  die  er  op 
duidt  dat  ze  zich  niet  gemakkelijk  laten 
onderwerpen  en  dat  ze  niet  gauw  ver-
vaard zijn. Fries: hurdkûters.

'hardlope, v.,  hardliep;  hardlopen. Hardlo-
pen.

'hardloper, s. de, ‐s. 1 Hardloper. ♢ ‒s bin-
ne doadlopers, hardlopers zijn doodlopers. 
2 Papiermot.

'hardnekkig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Hardnek-
kig.

'hardrije, v.,  hardreed;  hardreden. Hardrij-
den.  ♢  Môrn  sil  d'r  ‒n  houwen  worre. 
Fries: hurdride.

hardrije'rij, s.  de,  ‐en.  Hardrijderij.  Fries: 
hurdriderij.

'hare, v.  [ha:rə]  haarde;  haard.  Haren. 
Fries: harje.

'harig, adj. [ha:rəx] ‐er. Harig. Fries:  hier-
rich.

'harlekijn, s.  de [hɑrləkεin̯]-s;  ‐tsy.  Harle-
kijn. Fries: harlekyn.

'Harlingen, eigennaam  [hɑⁱlɪŋən]  [hɑrlɪŋ-
ən]. Harlingen. Fries: Harns.

'Harlinger, adj. & s. de, ‐s. Harlinger. ♢ ‒ 
tôbedânsers, bijnaam  voor  de  inwoners 
van Harlingen. Fries: Harnzer.

harm → hoerm.
har'moanium, s. 't [hɑrmo.əniəm] ‐s. Har-

monium. Fries: harmoanium.
harmo'ny, s.  de [hɑrməni]  ‐en.  Harmonie. 

Fries: harmony.
harmoni'eus, adj. & adv., ‐euzer. Harmoni-

eus. Fries: harmonieus.
har'monys, adj. & adv., ‐iser. Harmonisch. 

Fries: harmoanysk.
harn, s. de [hɑⁱn] ‐en; ‐tsy;  'harne, [hɑⁱnə] 
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‐n; harntsy. (Inspringende) hoek. ♢ 't Bin-
ne hier  allegaar hoeken en harnen, gez. 
van een huis met een wirwar van hoeken 
en  kleine  (vaak  onnodige)  vertrekjes, 
waardoor  het  huis  erg  bewerkelijk  is; 
Swarte Harne, oorspronkelijke  benaming 
voor; Swarte Haan. Fries: herne.

harne → harn.
hars, s. 't [hɑⁱs]. Hars. Fries: hars.
'harsens, s.  plur.  [hɑⁱsə(n)s].  Hersenen. 

Fries: harsens.
'harsensskrâbe, v.,  harsenskrâbde;  har-

senskrâbd. 1 Zwaar over iets nadenken. 2 
Harrewarren,  kibbelen.  Fries:  harsen-
skrabje.

'harsig, adj. [hɑⁱsəx]. Harsig, harshoudend. 
♢ ‒ hout. Fries: harsich.

hart, s. 't [hɑⁱt] ‐en; ‐sy. Hart. ♢ 't Mot mij 
fan 't ‒, het moet mij van het hart;  je's ‒ 
an wat ophale, zijn hart aan iets ophalen; 
je's ‒ fasthouwe, zijn hart vasthouden; 't ‒ 
fan 'n pomp, de hartklep; 't ‒ slaat mij as 
'n lammesteertsy, ik ben erg angstig, ook: 
ik  heb me erg ingespannen,  ook:  ik  heb 
koorts. Fries: hert.

'hartinfarkt, s.  't,  ‐en.  Hartinfarct.  Fries: 
hertynfarkt.

'hartklep, s. de, ‐pen; ‐py. Hartklep. ♢ De ‒ 
fan 'n pomp. Fries: hertklep.

'hartklopping, s.  de,  ‐s.  Hartklopping. 
Fries: hertklopping.

'hartlik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Hartelijk. 
Fries: hertlik.

'hartstikke, adv. Hartstikke. ♢ ‒ doof, don-
ker, fol; 't is ‒ nacht. Fries: hartstikke. Zie 
ook: stiknacht.

'hartstocht, s.  de,  ‐en.  Hartstocht.  Fries: 
hertstocht.

'hartstochtlik, adj. & adv., ‐er;  ‐st.  Harts-
tochtelijk. Fries: hertstochtlik.

has, s.  de  [hɑs];  hasj, [hɑsj].  Hasj.  Fries: 
hasj.

hasj → has.
ha'sjee, s. de & 't [hɑsje:]. Hachee. Fries: 

hasjee.
'hasjys, s.  de  [hɑsjis].  Hasjiesj.  Fries: 

hasjys.
haspel → hespel.
hautkoif'fuur, s.  de  [o:tkwɑfü.ər].  Haute-

coiffure. Fries: hautkoiffuer.
'haven, s. de [ha:vən] ‐s; ‐tsy. Haven. Fries: 

haven.
'havenplak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Havenplaats. 

Fries: havenplak.
'havenstâd, s. de, ‐en, ‐steden; ‐stadsy. Ha-

venstad. Fries: havenstêd.
'haver, s.  de  [ha:vər].  Haver.  ♢  Wilde  ‒, 

zachte dravik. Fries: hjouwer.
'haverfrucht, s. de. Op het veld staande ha-

ver. Fries: hjouwerfrucht.
'havergeld, s. 't. In: ‒ is gau geteld, (zegs-

wijze) ontleend aan het feit, dat haver al-
tijd minder geld oplevert dan tarwe.

'haverkist, s.  de,  ‐en;  ‐kissy.  Haverkist. 
Fries: hjouwerkiste. Zie ook: foerkist.

'haverklap, s. de. Haverklap (alleen in vas-
te verbinding). ♢  Om 'e ‒, om de haver-
klap, ieder ogenblik, bij de geringste aan-
leiding.

'haverkorrel, s. de, ‐s. Soort langpootmug. 
♢  ‒s  komme  fooral  hêstmis,  met  sluug 
weer, foor en sitte faak teugen 'e rútten 
an.

'haverminne, v.,  haverminde;  havermind. 
De  haver  binnenhalen.  Fries:  hjouwer-
menne.

'havermout, s.  de  -[mɔ.u̯t].  Havermout. 
Fries: hjouwermout.

havermouten'brij, s.  de.  Havermoutpap. 
Fries: hjouwermoutenbrij.

'haverplúm, s.  de,  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Haver-
pluim. Fries: hjouwerplom.

ha'weer, interj.  [ha:wɪ.ər].  Enfin,  afijn. 
Fries: hawar.

'hazejacht, s.  de. Hazejacht. Fries:  hazze-
jacht.

'hazejage, v.,  hazejoeg;  hazejoegen. Hazen 
bejagen. Fries: hazzejeie.

'hazeleger, s. 't, ‐s; ‐tsy. Hazenleger. Fries: 
hazzeleger.

'hazelip, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Hazenlip.  Fries: 
hazzelippe.

'hazelneut, s. de, ‐en; ‐sy. Hazelnoot (noot 
van  de  hazelaar;  hazelaar).  Fries:  haz-
zenút.

'hazemônd, s. de, ‐en;  ‐mondsy. Hazenlip. 
Fries: hazzemûle.

'hazens, s. de. Heesheid. Fries: heazens.
'hazeprint, s.  de  -[prɪnt]  ‐en;  ‐sy.  Hazen-

prent. Fries: hazzeprint.
'hazeslapy, s.  't,  ‐s.  Hazenslaap(je).  Fries: 

hazzesliep.
'hazesprong, s. de, ‐en; ‐sprônchy, ‐spron-

ky. Hazensprong. Fries: hazzesprong.
'hazestrúp, s.  de,  ‐pen.  Hazenstrik.  Fries: 

hazzestrûp.
haze'wyn, s.  de,  ‐winen;  ‐tsy;  haze'wyn-

hônd, ‐honnen; ‐hondsy. Hazewind(hond). 
Fries: hazzewyn. Zie ook: wynhônd.

hazewynhônd → hazewyn.
hè → hewwe.
hè, interj. [hε]. Hè. ♢  (‐,) ‒, dat waar lek-

ker! Fries: hê.
hea, interj. [hɪ.ə]. Hé! ♢ (Och) ‒! Fries: hea.
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'hebsucht, s.  de.  Hebzucht.  Fries:  hab-
sucht.

hecht, s. 't [hεxt]; heft, [hεft] ‐en. Heft. ♢ 't 
‒ fan 'n mes. Fries: heft.

hecht, adj.  &  adv.  [hεxt]  ‐er;  ‐st [hεxst]. 
Hecht. ♢ Ons pake waar 'n ‒e man. Fries: 
hecht.

'hechte, v., hechtte; hecht. Hechten. ♢ Je ‒ 
an, zich hechten aan; ergens waarde an ‒. 
Fries: hechtsje.

'heden, s. 't [he:dən]. Heden (alleen in vas-
te verbinding). ♢ Op 't ‒, op het ogenblik; 
tegenwoordig; thans, nu. Fries: heden.

'heden, interj.  [he:dən].  Heden.  ♢  (‐,)  ‒, 
wat kon‐y d'r soms bryk bij komme!; o ‒. 
Fries: heden.

heel, adj. & adv. [he:l]. Heel. ♢ Die skoenen 
binne nag ‒; ‒ Frysland, St.‐Anne; 'n hele 
tiid; d'r ston 'n ‒ stik in 'e krant; ‒ belang-
ryk, zeer; ‒ feul, erg; ‒ in 'e feerte, heel in 
de verte. Fries: hiel.

heel'al, s. 't. Heelal. Fries: hielal.
heeldal → helendal.
'heelhúds, adv.;  'heelhuuds.  Heelhuids, 

zonder letsel. ♢  D'r ‒ ôfkomme, er heel-
huids afkomen.

heelhuuds → heelhúds.
heer, s. 't [hɪ.ər]. 1 In: 't ‒ oversien, om zich 

heen kijken en alles opnemen. 2 In: In syn 
hele ‒ en feer, in ongerepte, volledige toe-
stand. Fries: hear.

heer, s.  de  [hɪ.ər]  heren;  ‐tsy.  Heer.  ♢  'n 
Raar ‒, een snaak, ook: een losbol; 'n núv-
ver, freemd ‒, een snaak; ouwe ‒ (spr hir), 
ouwe jonge, ook: de betreffende persoon; 
myn  ouwe  ‒, mijn  ouwe  heer  (vader). 
Fries: hear.

heer, s. de [hɪ.ər]. In: Forse ‒! verse haring! 
(uitroep  van  haringventer).  Fries:  hjer-
ring.

heerd, s. de [hɪ.ət] ‐en; ‐sy. Haard. ♢ De ‒ 
fan 'n smid; de ‒ rúm hè, alleen (lekker) 
thuis zijn;  met 'e hannen om 'e ‒ staan, 
niet veel doen, de handen niet uit de mou-
wen (willen) steken. Fries: hurd.

heerd'dobbe, s.  de  -[dɔbə]  ‐s.  Haardkuil. 
Fries: hurddobbe.

'heerdfeger, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Haardveger. 
Fries: hurdfeger.

'heerdplaat, s.  de,  ‐platen.  Haardplaat, 
grondplaat van de haard. Fries: hurdplaat.

'heerdsteed, s.  't  -[ste:t].  Haardstede. 
Fries: hurdstee.

'heerlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Heerlijk. Fries: 
hearlik.

'heerlikhyd, s. de, ‐heden. Heerlijkheid. ♢ 
Doe't‐y nag in syn ‒ waar, toen hij nog in 

volle fleur was, toen het hem (in alle op-
zichten)  nog  goed  ging;  dank  je  de  ‒!, 
dank je hartelijk! Fries: hearlikheid.

'heerse, v. [hɪ.ə(r)sə] heerste; heerst. Heer-
sen. ♢ De gryp heerst. Fries: hearskje.

'heerser, s. de [hɪ.ərsər] ‐s. Heerser. Fries: 
hearsker.

'heerskap, s.  't,  ‐pen.  Heerschap.  ♢  'n 
Freemd ‒. Fries: hearskip.

'hefboom, s.  de,  ‐bomen.  Hefboom. Fries: 
hefboom.

'heffe, v. [hεfə]  hefte;  heven [he:vən]. Hef-
fen. ♢ Belasting ‒. Fries: heffe.

heft → hecht.
'heftig, adj. & adv. [hεftəx] ‐er; ‐st. Heftig. 

Fries: heftich.
'hekel, s. 't [he:kəl]. Hekel. ♢  'n ‒ an een 

hè. Fries: hekel.
'hekele, v., hekelde; hekeld. Hekelen. Fries: 

hikkelje.
'hekkel, s. de [hεkəl] ‐s; ‐tsy. Hekkel. Fries: 

heakkel. Zie ook: opsnijer.
'hekkele, v.,  hekkelde;  hekkeld.  Hekkelen. 

Fries: heakkelje.
'hekken, s.  't  [hεkən] ‐s.  Los of draaibaar 

hek  (op  inrijdam,  wagenpad,  polderdijk, 
zeedijk enz.). ♢ Soa gemeen, stiif as 'n ‒; 
soa mâl as 'n ‒, erg kwaad, boos;  't ‒ is 
fan  'e dam, er  zijn geen belemmeringen 
meer om maar te kunnen doen wat men 
wil. Fries: hikke. Zie ook: wring.

'hekkenmiger, s. de, ‐s. Grote vrouw. ♢  't  
Is soa'n (lange) ‒. Fries: hikkemiger.

'hekrâd, s.  't,  ‐en;  ‐radsy.  Wiel  boven  de 
maalsôlder waarmee de molenstenen ver-
bonden zijn. Fries: hekrêd.

hekrâds'sôlder, s. de, ‐s. Ruimte in koren-
molen,  waar  zich  het  hekrâd bevindt. 
Fries: hekrêdsouder.

heks, s. de [hεks] ‐en. Heks. Fries: heks.
hek'sameter, s. de [hεksɑ]- ‐s. Hexameter. 

Fries: heksameter.
'heksebyl, s. de, ‐bilen; ‐tsy. Aks, zware bijl. 

Fries: heksebile.
'hekspaal, s.  de,  ‐palen;  ‐tsy.  Hekpaal. 

Fries: hikspeal.
hek'tare, s. de, ‐s. Hectare. Fries: hektare.
hek'tyk, s. de [hεktik]. Hectiek. Fries: hek-

tyk.
'hektys, adj., ‐tiser; ‐t. Hectisch. Fries: hek-

tysk.
'hektogram, s. 't, ‐men. Hectogram. Fries: 

hektogram.
'hektoliter, s. de, ‐s. Hectoliter. Fries: hek-

toliter.
'hektometer, s.  de,  ‐s.  Hectometer.  Fries: 

hektometer.
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'hekwerk, s. 't, ‐en. Hek, raamwerk van lat-
ten aan molenwiek om het zeil  op uit te 
spannen. Fries: hikwurk.

hel, s. de [hεl] ‐len.  1 Hel. ♢ Ik loop liever 
deur  de  ‒,  as  dat  ik  met  Brands  Antsy 
troud waar. 2 Ruimte voor sintels (in een 
smidse)  tussen  de  heerd  en  de  koelbak. 
Fries: hel.

hel, adj. [hεl] ‐ler; ‐st. Hel. Fries: hel.
held, s. de [hεlt] ‐en. Held. Fries: held.
'heldendaad, s.  de,  ‐daden.  Heldendaad. 

Fries: heldedied.
'helder, s. 't [hεldər] ‐s. Halster. Fries: hel-

ter.
'helder, adj. & adv. [hεldər] ‐der;  ‐st. Hel-

der. ♢ Soa ‒ as glâs, zeer duidelijk. Fries: 
helder.

helder'siend, adj. Helderziend. Fries:  hel-
dersjend.

helder'siendhyd, s.  de.  Helderziendheid. 
Fries: heldersjendens.

held'haftig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Heldhaftig. 
Fries: heldhaftich.

helen'dal, adv.;  heel'dal. Helemaal. ♢  Hij 
had mij ‒ niet sien. Fries: hielendal.

helft, s. de [hεlt] ‐en; ‐sy; 'helfte, [hεltə] ‐n; 
helftsy. Helft. ♢ De ‒ fan 'e priis; de ‒ lan-
ger, mooier, seerder, veel. Fries: helte.

helfte → helft.
heli'kopter, s. de [he:likɔptər] ‐s. Helikop-

ter. Fries: helikopter.
'helium, s. 't [he:liəm]. Helium. Fries:  heli-

um.
'hellig, adj.  & adv.  [hεləx]  ‐er;  ‐st.  Hellig, 

hels, erg boos. Fries: hellich.
'helling, s. de [hεlɪŋ] ‐s. Helling. ♢ Op 'e ‒ 

motte, in  reparatie,  reorganisatie.  Fries: 
helling.

helm, s. de [hεlm] ‐s; ‐py, ‐tsy. Helm (hoofd-
deksel ter bescherming); vlies om kinder-
hoofdje (bij geboorte)). Fries: helm.

helm, s. de [hεlm]. Helm (duingras). Fries: 
helm.

'helmhout, s.  't,  ‐en.  Helmstok.  Fries: 
helmhout.

heloazy → geloazy.
heloazymaker → geloazymaker.
help, s. de, ‐en. Hulp. Fries: help.
'helpe, v. [hεlpə]  holp [holp];  holpen.  Hel-

pen. ♢  Een ergens toe ‒, iemand ergens 
mee helpen; at ik € 100,‐ fan dij liene kin,  
bin ik holpen; een d'rbij ‒, iemand aange-
ven (bij de politie). Fries: helpe.

'helper, s. de, ‐s. Helper. Fries: helper.
helpmiddel → hulpmiddel.
hels, adj.,  ‐er.  Hels.  ♢  'n  ‒ kabaal. Fries: 

helsk.

hels'deur, s. de. Helsdeur, deur van de hel 
(alleen in zegswijze). ♢ 't Mot foor de ‒en 
wegkomme, het  komt zeer  moeilijk,  met 
veel  tegenwerking tot  stand. Fries:  hels-
doarren.

'hemel, s. de [he:məl] ‐s; ‐tsy. Hemel. Fries: 
himel.

'hemellichem, s.  't,  ‐s.  Hemellichaam. 
Fries: himellichem.

'hemels, adj. & adv., ‐er. Hemels. ♢ ‒ mooi 
weer, verrukkelijk  mooi  weer.  Fries:  hi-
melsk.

'hendel, s.  de  [hεndəl]  ‐s;  ‐tsy.  Handel. 
Fries: hendel.

'hendikep, s.  de  [hεndikεp]  ‐s.  Handicap. 
Fries: hendikep.

heral'dyk, s. de [hɪrɑldik]. Heraldiek. Fries: 
heraldyk.

her'barium, s.  't  [hεrba:riəm] ‐s.  Herbari-
um. Fries: herbarium.

'herberg, s. de [hεrbεrx] ‐en; ‐berchy. Her-
berg. Fries: herberch.

herbi'side, s.  de [hεrbisidə]  ‐s.  Herbicide. 
Fries: herbiside.

'herder, s. de [hεⁱdər] ‐s. Herder. ♢ 'n Dút-
se ‒, een Duitse herder. Fries: harder.

'herdershônd, s.  de,  ‐honnen;  ‐hondsy. 
Herdershond. Fries: hardershûn.

her'dinke, v.,  herdocht;  herdocht. Herden-
ken.

her'dinking, s. de, ‐s. Herdenking.
'hereboer, s.  de,  ‐en.  Herenboer.  Fries: 

heareboer.
'herehoed, s. de, ‐en. Herenhoed.
'herekapper, s. de, ‐s. Herenkapper.
her'formd, adj.  Hervormd.  Fries:  herfoar-

me.
her'forming, s.  de,  ‐s.  Hervorming. Fries: 

herfoarming.
her'hale, v., herhaalde; herhaald. Herhalen. 

Fries: herhelje.
hering → hirring.
her'innere, v. [hεrɪnərə] herinnerde;  herin-

nerd. Herinneren. ♢ Een ergens an ‒, ie-
mand  ergens  aan  herinneren;  Je  wat  ‒, 
zich wat herinneren.

her'innering, s. de, ‐s. Herinnering.
herk, s. de [hεrk] ‐en; ‐y. Hooihark. Fries: 

harke.
'herkauwe, v.,  herkaude;  herkaud. Herkau-

wen. Zie ook: weerkauwe.
'herkauwer, s. de, ‐s. Herkauwer. Zie ook: 

weerkauwer.
'herkehoofd, s.  't  &  de;  'herkekop, ‐en. 

Dwarshout van hooihark waarin de tanden 
zitten. Fries: harkehaad.

herkekop → herkehoofd.



172 heuning

'herkestok, s. de, ‐ken. Steel van hooihark. 
Fries: harkestôk.

'herkomst, s. de. Herkomst.
herme'lijn, s. de [hεrməlεin̯] ‐en; ‐tsy. Her-

melijn. Fries: harmeling.
hero'ïne, s.  de  [hɪro:inə].  Heroïne.  Fries: 

heroine.
hert, s. 't [hεrt] ‐en; ‐sy. Hert. Fries: hart.
'hertog, s. de [hεrtɔx] ‐gen. Hertog. Fries: 

hartoch.
'hespel, s.  de  [hεspəl];  'haspel, [hɑspəl]; 

'hispel, [hɪspəl]  ‐s;  ‐tsy.  Haspel,  toestel 
voor het opwinden van garen en touw. ♢ 
Soa bryk, krom as 'n ‒; d'r komt niks fan 
op 'e ‒, er komt niets van, ook: er komt 
niets van terecht; niks meer op 'e ‒, niets 
meer aan de orde;  heel wat op 'e ‒ hew-
we, heel wat op het programma hebben, 
heel wat van plan zijn; d'r mot heel wat op 
'e  ‒  komme, er  moet  veel  gebeuren,  er 
moet een flink financieel voordeel behaald 
worden. Fries: hispel.

hest, adv. [hεst]. Haast (gauw, binnen korte 
tijd; bijna). ♢ ‒ is nag maar half, bijna ge-
daan is nog maar half gedaan (van werk). 
Fries: hast.

hêst, s. de [hε:st]. Herfst. ♢  Bij 't ‒, in de 
herfst; fan 't ‒, deze herfst. Fries: hjerst.

'hêstaster, s. de, ‐s; ‐tsy. Herfstaster. Fries: 
hjerstaster.

'hêstaven, s. de, ‐s, ‐en. Herfstavond. Fries: 
hjerstjûn.

'hêstblâd, s.  't,  ‐en.  Herfstblad.  Fries: 
hjerstblêd.

'hêstblom, s.  de,  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Herfst-
bloem. Fries: hjerstblom.

hêst'dâ, adv.;  hêst'dâg.  In de herfst. ♢ ‒ 
kin  't  mooi,  rustig  weer  weze. Fries: 
hjerstdei.

'hêstdâ, s.  de,  ‐dâgen;  'hêstdâg, ‐en. 
Herfstdag. Fries: hjerstdei.

hêst'daags, adv. In de herfst. Fries: hjerst-
deis.

hêstdâg → hêstdâ.
'hêstdraad, s. de, ‐draden. Herfstdraad. ♢ 

Hêstdâg  sweve  de  hêstdraden  súvver 
deur de lucht. Fries: hjersttried.

'hêstfekânsy, s.  de,  ‐s.  Herfstvakantie. 
Fries: hjerstfakânsje.

'hêsthimele, v.,  hêsthimelde;  hêsthimeld. 
Najaarsschoonmaak houden. Fries: hjerst-
himmelje.

'hêsthimelen, s.  't.  Herfstschoonmaak. 
Fries: hjersthimmeljen.

'hêsthuud, s.  de.  Deklaag  van  een  steek 
modder boven op het  seumerskiltsy  (van 
een aardappelhoop). Fries: hjersthûd.

'hêstig, adj. & adv., ‐er. Herfstig, herfstach-
tig.  ♢  't  Rúkt  soa  ‒  over  't  feld. Fries: 
hjerstich.

'hêstkalf, s. 't, ‐kalves; ‐y. Herfstkalf, in de 
herfst geboren kalf. Fries: hjerstkeal.

'hêstkalver, s.  de  -[kɑlvər].  Koe die in de 
herfst kalft. Fries: hjerstkealder.

'hêstkat, s. de & 't, ‐ten; ‐sy; 'hêstkatsy, ‐s. 
Herfstkatje.  Fries:  hjerstkat.  Zie  ook: 
stoppelkat.

hêstkatsy → hêstkat.
'hêstlucht, s.  de,  ‐en.  Herfstlucht.  Fries: 

hjerstloft.
'hêstmaal, s.  't,  ‐malen;  ‐tsy.  Zoveel  melk 

als  een koe in de herfst  per  keer  geeft. 
Fries: hjerstmiel.

'hêstmis, adv.  [hε:s(t)məs].  In  de  herfst. 
Fries: hjerstmis.

'hêstnacht, s.  de,  ‐en.  Herfstnacht.  Fries: 
hjerstnacht.

'hêstoffen, s. de, ‐s, ‐en. Herfstochtend.
'hêstweer, s.  't.  Herfstweer.  Fries:  hjerst-

waar.
hêstwerk, s.  't.  Werkzaamheden  voor  de 

herfst. Fries: hjerstwurk.
het, s. 't [hεt]. Het, het puikje, het meest in 

de mode zijnde.  ♢  De Bildtse  eerappels 
binne je fan ‒. Fries: het.

he'tèl, s. 't [hətεl]; ho'tel, [ho(:)tεl] ‐s; ‐tsy. 
Hotel. Fries: hotel.

hetero'fyl, s. de [he:təro:fil] ‐filen. Hetero-
fiel. Fries: heterofyl.

hetero'geen, adj. [he:təro:ge:n] ‐gener; ‐st. 
Heterogeen. Fries: heterogeen.

'hetsy, adv. [hεtsi]. In: ‒ kinne, term uit het 
bikkelspel  (wanneer  drie  verschillende 
kanten boven lagen).

'hetsig, adj. & adv. [hεtsəx].  1 Verhittend, 
verschroeiend. ♢ In 'e ‒ son. 2 Verhit en 
daardoor  dorstig.  ♢  Seumerdâg  wat  ‒ 
weze. Fries: hetsich.

'Hette, eigennaam [hεtə]. Hette. ♢ Dat is 'n 
‒, dat is een leugen.

'hetze, s. de [hεtsə] ‐s. Hetze. Fries: hetze.
heu, interj. [hö.ü̯]. Hei. ♢ ‒ Sytse, kom hier 

's!; ‒, ‒, dat hew ik niet said! Fries: heu.
'heuge, v. [hö.ü̯ɣə] heugde; heugd. Heugen. 

♢ 't Mâg mij ‒, 't heugt mij, het heugt mij, 
ik herinner mij. Fries: heuge.

'heugel, s. de [hö.ü̯ɣəl] ‐s. Haal, heugel. ♢ 
Drie  ferkens,  drie  feugels,  drie  potten,  
drie ‒s. Fries: heuvel.

'heuglik, adj., ‐er. Heuglijk. Fries: heuchlik.
'heuning, s.  de  [hö.ü̯nɪŋ].  Honing.  ♢  Soa 

soet as ‒; 't smaakt mij as ‒ (allenig 't is  
soa  soet  niet), het  smaakt  mij  heerlijk. 
Fries: huning.
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heup, s.  de  [hö.ü̯p]  ‐en;  ‐y.  Heup.  Fries: 
heup.

heur → hur.
heures → hurres.
heursels → hursels.
'heuvel, s.  de [hö.ü̯vəl]  ‐s;  ‐tsy.  Heuvel. ♢ 

De ‒ bij 't spoor, los‐ en laadplaats op het 
station. Fries: heuvel.

'heuvelachtig, adj.,  ‐er.  Heuvelachtig. 
Fries: heuvelich.

'hewwe, v. [hεwə]  had [hɑt],  hadde [hɑdə]; 
had;  hè, [hε]  had;  had. Hebben. ♢ Een ‒ 
kinne, iemand  aankunnen;  ‒  wille, van 
mening zijn, beweren; 't ergens niet op ‒, 
iets niet vertrouwen, iets vrezen;  d'r fan 
had  ‒, geleden  hebben  (van  een  ziekte 
bijv.),  er niet zonder kleerscheuren afge-
komen zijn;  't het d'r an, het is niet hele-
maal zo, ook: het kon beter; ik hew 't op 'n 
€ 20,‐, ik taxeer, schat het op € 20,‐; ‒n is 
‒n en, maar krijen is de, 'n kûnst. Fries: 
hawwe.

'hewwen, s. 't. Het hebben. ♢ Met syn hele 
‒ en houwen, met zijn hebben en houden, 
have en goed, bezit. Fries: hawwen.

hy → hij.
hi'aat, s. de [hia:t]  hiaten. Hiaat. Fries:  hi-

aat.
hia'sint, s.  de  [hiɑsɪnt]  ‐en;  ‐sy.  Hyacint. 

Fries: hyasint.
'hide, s. de [hi:də]. Hede (afval bij het be-

werken van vlas). ♢ Bij 't bosskieten wor-
re twee proppen fan ‒ brúkt. Fries: hjidde.

hy'draulys, adj.  [hidrɔ.u̯lis].  Hydraulisch. 
Fries: hydraulysk.

hydro'genium, s. 't [hidro:ge:niəm]. Hydro-
genium. Fries: hydrogenium.

hydro'lyze, s.  de  [hidro:li:zə].  Hydrolyse. 
Fries: hydrolyze.

hiem, s. 't [hi.əm] ‐en; ‐py, ‐tsy. Erf, heem. 
Fries: hiem.

'hiemhônd, s. de, ‐honnen; ‐hondsy. Heem-
hond. Fries: hiemhûn.

hi'ëna, s. de [hije:nɑ] [hije:na:] ‐'s. Hyena. 
♢  Mînsen binne soms súvver ‒'s en jak-
halzen (gelyk). Fries: hyena.

hier, adv.  [hi.ər];  'hiere, [hi.ərə].  Hier.  ♢ 
Hier en der. Fries: hjir.

hier'an, adv. Hieraan. Fries: hjiroan.
hiërar'gy, s. de [hi.ərɑrɡi] ‐en. Hiërarchie. 

Fries: hiërargy.
hier'bij, adv. Hierbij. Fries: hjirby.
hier'boven, adv. Hierboven. Fries:  hjirbop-

pe.
hier'deur, adv. Hierdoor. Fries: hjirtroch.
hiere → hier.
'hierepan, interj.  [hi.ərəpɑn].  Hier!,  hier-

zo!, kom hier!
hier'fan, adv. Hiervan. Fries: hjirfan.
hier'foor, adv. Hiervoor. Fries: hjirfoar.
hier'hine, adv. Hierheen. Fries: hjirhinne.
hier'in, adv. Hierin. Fries: hjiryn.
hier'met, adv. Hiermee. Fries: hjirmei.
hier'na, adv. Hierna. Fries: hjirnei.
hier'naast, adv. Hiernaast. Fries: hjirneist.
hier'om, adv. Hierom. Fries: hjirom.
hierônder → hieronder.
hier'onder, adv.;  hier'ônder.  Hieronder. 

Fries: hjirûnder.
hier'op, adv. Hierop. Fries: hjirop.
hier'over, adv. Hierover. Fries: hjiroer.
hier'soa, adv. Hierzo. Fries: hjirsa.
hier'teugen, adv.  Hiertegen.  Fries:  hjir-

tsjin.
hier'út, adv. Hieruit. Fries: hjirút.
hier'weg, adv. Hiervandaan. Fries: hjirwei.
'hifte, v.  [hɪftə]  hiftte;  hift.  1 Op de hand 

wegen.  2 Beproeven, op de proef stellen. 
3 Polsen, ondervragen. Fries: hifkje.

higi'êne, s.  de  [hiɣiε:nə].  Hygiëne.  Fries: 
hygiëne.

higi'ënys, adj.  &  adv.  [hiɣie:nis].  Hygië-
nisch. Fries: hygiënysk.

'higrometer, s. de [higro:]- ‐s. Hygrometer. 
Fries: hygrometer.

hiisp, interj.  [hi:sp].  Roepwoord voor een-
den. Fries: hysp.

hij, pron. [hεi]̯  Enclitische vorm: y [i];  hy, 
[hi]; y, [i]. Hij, enclitisch: i of ie. ♢ Hij het 
't  deen; hij  riek  nageraden  in  'e  slaap; 
had‐y dat maar deen; hij weet wat‐y doen 
mot; doe't‐y  kwam,  waar  't  al  donker. 
Fries: hy.

hij'sels, pron. Hij zelf. Fries: hysels.
hik, s. de [hɪk]. Hik. ♢ De ‒ hewwe. Fries: 

hik.
hi'larys, adj.  &  adv.,  ‐iser;  ‐t.  Hilarisch. 

Fries: hilarysk.
hilari'teit, s. de [hilɑritεit̯]. Hilariteit. Fries: 

hilariteit.
'hyltyd, adv.  [hiltit];  'hyltiten, [hiltitən]. 

Steeds, gedurig, telkens. Fries: hieltyd.
hyltiten → hyltyd.
him, pron. [hɪm]  Enclitische vorm: 'm [m]; 

’m, [əm].  1 Hem. ♢  Ik hè ‒ guster nag 
sien; 't is ‒ wel bekind. 2 Zich. ♢ Hij fer-
sint ‒, hij vergist zich. Fries: him.

himd, s. 't [hɪmt] ‐en; ‐sy,  himpy. Hemd. ♢ 
Een 't  ‒ fan 't  gat frage, iemand geheel 
uithoren; 't ‒ is nader as de rok, het hemd 
is nader dan de rok; 't leste ‒ het gyn bús-
sen, als men sterft kan men niets meene-
men. Fries: himd.

'himdrok, s.  de,  ‐ken.  Hemdrok, borstrok. 
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Fries: himdrôk.
'hime, v.  [himə]  hymde;  hymd.  Hijgen. 

Fries: hymje.
'himel, adj. & adv. [himəl] ‐er; ‐st. Netjes, 

zindelijk. ♢ ‒ en skoan. Fries: himmel.
'himele, v.  [himələ]  himelde;  himeld.  1 

Schoonmaken, reinigen. 2 Afrossen, slaag 
geven. Fries: himmelje.

'hymne, s.  de  [himnə]  ‐s.  Hymne.  Fries: 
hymne.

him'sels, pron.;  ’m'sels.  Hem  zelf,  ook: 
zich  zelf.  ♢  Dat is  foor  ‒  niet  arig; dat 
skriven spreekt foor ‒. Fries: himsels.

hin, s. de [hɪn] ‐nen; ‐tsy. Hen, kip. ♢ Lope 
as 'n ‒ die't syn aai niet kwyt kin, onrustig 
heen  en  weer  lopen;  met  'e  ‒nen  op  'e 
roest gaan, vroeg naar bed gaan; 'n ‒ is 'n 
sin,  maar  gyn gewin, kippen houdt  men 
voor  de  liefhebberij,  niet  om  de  winst. 
Fries: hin. Zie ook: Amelander.

hyn → hine.
'hinder, s.  de [hɪndər]. Hinder. Fries:  hin-

der.
'hindere, v.  [hɪndərə]  hinderde;  hinderd. 

Hinderen. Fries: hinderje.
'hinderlaag, s. de, ‐lagen. Hinderlaag.
'hinderlik, adj. & adv. [hɪndərlək] ‐er;  ‐st. 

Hinderlijk. Fries: hinderlik.
'hine, adv. [hinə];  hyn, [hin]. Heen. ♢ Hyn 

en weer, heen en weer; hyn en weer as de 
wyn, veranderlijk; 't Is deur alles hyn, het 
is  meer  dan  verschrikkelijk;  om fijf  uur 
hine, omstreeks; om 't Bildt hine, rondom; 
d'r hine falle, trúzzele, flauwvallen. Fries: 
hinne.

'hinebroie, v.,  broide  hine;  hinebroid.  In: 
Dat  mâg,  kin  nag  ‒, dat  is  niet  zo  erg. 
Fries: hinnebruie.

'hinekommen, s. 't. Heenkomen. ♢ 'n Goed 
‒  soeke, een  goed  heenkomen  zoeken. 
Fries: hinnekommen.

'hinerais, s.  de,  ‐raizen.  Heenreis.  Fries: 
hinnereis.

hingst, s.  de  [hɪŋst]  ‐en.  Hengst.  Fries: 
hynst.

hingstefoal → hingstfoal.
'hingstfoal, s.  't;  'hingstefoal, ‐en;  ‐tsy. 

Hengstveulen. Fries: hynstefoalle.
'hinke, v.  [hɪnkə]  hinkte;  hinkt.  Hinken. 

Fries: hinkje.
'hinne‐aai, s.  't,  ‐es,  ‐en;  ‐aitsy.  Kippenei. 

Fries: hinne‐aai.
'hinne‐eten, s. 't. Kippenvoer. ♢ D'r is roe-

zy  in  't  ‒, er  is  (wat)  ruzie,  onenigheid. 
Fries: hinne‐iten.

'hinnegaas, s. 't. Kippengaas. Fries: hinne-
gaas.

'hinnegat, s. 't, ‐ten. Opening in een muur 
(inz. voor kippen). Fries: hinnegat.

'hinnehok, s.  't,  ‐ken.  Kippenhok.  Fries: 
hinnehok.

'hinneke, v. [hɪnəkə] hinnikte; hinnikt. Hin-
niken.

'hinnelâder, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Kippenladder. 
Fries: hinneljedder.

'hinneloop, s. de, ‐lopen. Kippenloop, kip-
penren. Fries: hinneloop.

'hinnemat, s. de -[mɑt] ‐ten. Nachthok voor 
kippen. Fries: hinnematte. Zie ook: mat.

'hinnenêst, s.  't,  ‐en;  ‐nessy.  Kippennest. 
Fries: hinnenêst.

'hinnep, s. de [hɪnəp]. Hennep. Fries: himp.
'hinnepyk, s. de, ‐piken; ‐piky. Kuiken van 

kip. Fries: hinnepyk.
'hinnesop, s. de. Kippensoep. Fries:  hinne-

sop.
hyp, interj. [hip]. Hiep. ♢ ‒, ‒, hoera! Fries: 

hyp.
'hype, s. de [haip̯] ‐s. Hype. Fries: hype.
hyper'boal, s.  de  [hipərbo.əl]  ‐en.  Hyper-

bool. Fries: hyperboal.
'hyperlink, s.  de  [haip̯ərlɪŋk]  ‐en.  Hyper-

link. Fries: hyperlink.
'hypermodern, adj.  Hypermodern.  Fries: 

hypermodern.
hyp'noaze, s.  de  [hipno.əzə].  Hypnose. 

Fries: hypnoaze.
hypnoti'sere, v.  [hipno:tisɪ.ərə]  hypnoti-

seerde;  hypnotiseerd.  Hypnotiseren. 
Fries: hypnotisearje.

hypnoti'seur, s. de, ‐s. Hypnotiseur. Fries: 
hypnotiseur.

hypo'fyze, s.  de  [hipo:fizə]  ‐s.  Hypofyse. 
Fries: hypofyze.

hypo'gonder, s. de [hipo:gondər] ‐s. Hypo-
chonder. Fries: hypogonder.

hypo'kryt, s.  de  [hipo:krit]  ‐kriten.  Hypo-
criet. Fries: hypokryt.

hypo'kryt, adj. [hipo:krit] ‐kriter; ‐st. Hypo-
criet. Fries: hypokryt.

hypothe'kêr, adj.  [hipo:te:kε:r].  Hypothe-
cair. Fries: hypotekêr.

hypo'theze, s.  de [hipo:te:zə] ‐s.  Hypothe-
se. Fries: hypoteze.

'hippe, v. [hɪpə]  hipte;  hipt. Hippen. ♢  De 
kikkert  hipt  in  'e  sloat; de hinnen ‒, de 
kippen zijn van de leg (t.g.v. de rui of het 
koude weer); 't hipt nau, het steekt nauw. 
Fries: hippe.

hyp'theek, s.  de  [hipte:k]  ‐theken.  Hypo-
theek. Fries: hypteek.

'hirring, s. de [hɪrɪŋ];  'hering, [hɪ.ərɪŋ] ‐s; 
‐inchy, ‐inky. Haring. ♢ Soa koud as 'n ‒, 
erg koud (van personen);  soute, pekel ‒, 
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zoute  haring,  pekelharing;  sure,  gemari-
neerde ‒, zure haring, gemarineerde ha-
ring;  ‒  in  't  suur, zure  haring,  ook:  rol-
mops. Fries: hjerring. Zie ook: heer.

'hise, v. [hisə]  hyste,  hees [he:s];  hyst,  he-
sen. Hijsen. Fries: hise.

hispel → hespel.
histolo'gy, s.  de  [hɪsto:lo:gi].  Histologie. 

Fries: histology.
his'tory, s.  de  [hɪsto.əri]  ‐s.  Historie  (ge-

schiedenis; voorval). Fries: histoarje.
his'torikus, s. de. Historicus. Fries: histori-

kus.
his'torys, adj. & adv. Historisch. Fries: his-

toarysk.
hyt, adj. [hit] hiter; ‐st [hist]. Heet. ♢ Soa ‒ 

as brij,  fuur, lichamelijk heet;  't is soa ‒ 
dat de protters doad fan 't dak fâle, gez. 
bij erg warm weer;  sij is soa ‒ as butter, 
zij  is  verzot op mannen;  hij  is  soa ‒ en 
koud as 'n blikkene ketel, spoedig opge-
wonden  en  even  spoedig  weer  kalm ge-
worden;  't is nag hiter as ‒, gez. bij een 
temperatuur van 30 graden of hoger;  er-
gens ‒ nach koud fan worre, ergens onbe-
wogen bij blijven. Fries: hjit.

'hite, v. [hitə] hytte; hiten. Heten. ♢ Sij hyt 
Berentsy; hij hytte hur dat werk te doen, 
droeg op, beval; 't hyt, dat hij 't deen het, 
er wordt beweerd. Fries: hjitte.

'hytferge, v.  [hitfεrɣə]  hytfurg;  hytfurgen. 
Sarren, tergen. Fries: hjitfolgje.

'hythoofd, s.  de,  ‐en.  Heethoofd,  driftkop. 
Fries: hjitholle.

hyt'hoofdig, adj., ‐er. Heethoofdig, driftig, 
opvliegend. Fries: hjithollich.

h’n, interj. [hɪⁿ]. Hè. ♢ Nou, jimme wete 't,  
‒, om te kennen te geven dat men een be-
vestigend  antwoord  verwacht;  ‒?, wat-
blief? (onbeleefd). Fries: hen.

ho, interj. [ho:]. Ho. ♢ ‒ maat, dat gaat soa 
maar niet; ‒,  ‒,  soa mâl  hoeft  't  inenen 
niet. Fries: ho.

hoa, interj.  [ho.ə];  loa, [lo.ə].  1 In:  Hoa!, 
loa!, loa! uitroep van de jongen, die op het 
paard zat  (bij  het  vroegere koolzaaddor-
sen).  2 In:  Hoa!,  loa!,  loa! uitroep  van 
ploegdrijvers die dit in de herfst  's mor-
gens of 's avonds, wanneer het schemerig 
was, tegen elkaar riepen.

Hoan, eigennaam [ho.ən]. Hoorn (dorp op 
Terschelling). Fries: Hoarne.

hoas, s. de [ho.əs] hoazen; ‐y. Kous. ♢ Nag 
wat in 'e ‒ hewwe, wat geld achteruit heb-
ben; hij loopt met hoazen en skoenen over  
je hine, hij stoort zich niet aan je. Fries: 
hoas.

'hoasbând, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Kousenband. 
Fries: hoasbân.

hoas'foetling, adv.;  hoas'foetlings.  Op 
kousenvoeten.  ♢  Hij  floog  ‒  búttendeur. 
Fries: hoasfuotling.

hoasfoetlings → hoasfoetling.
'hoasstoppe, v.,  hoasstopte;  hoasstopt. 

Kousen stoppen. Fries: hoasstopje.
'hobbel, s. de [hobəl]. Hobbel. ♢ In 'e ‒, in 

de war, in het ongerede, mis. Fries:  hob-
bel.

'hobbele, v.  [hobələ]  hobbelde;  hobbeld. 
Hobbelen.  ♢  't  Klainjongetsy  waar  an 't  
‒n  in,  op  syn hobbelpeerd, hobbelen op 
een hobbelpaard. Fries: hobbelje.

'hobbelpeerd, s. 't,  ‐en;  ‐sy. Hobbelpaard. 
♢ 't Kynd sit op, in 't ‒; 'n ‒, persoon die 
of dier dat zich onelegant beweegt.

'hobby, s. de [hobi] ‐s. Hobby. Fries: hobby.
hodeneandsdeur → hoofdeneandsdeur.
hoe, adv. [huə]. Hoe. ♢ ‒  laat is 't? Fries: 

hoe.
hoed, s. de [hu.ət] ‐en; ‐sy. Hoed. ♢ Minne 

met 'e ouwe ‒, graan binnenhalen, zonder 
van wagen(s) te verwisselen. Fries: hoed.

'hoededoas, s.  de;  hoedsydoas, ‐doazen; 
‐y. Hoedendoos. Fries: huoddedoaze.

hoedsydoas → hoededoas.
hoef, s.  de  [hu:f]  hoeven;  ‐y [hufi].  Hoef. 

Fries: hoef.
'hoefbekappe, v., hoefbekapte; hoefbekapt. 

Paardenhoeven  bekappen,  besnijden. 
Fries: hoefbekapje.

'hoefbeslaan, v.,  hoefbesloeg;  hoefbesloe-
gen.  Beslaan,  het  paard  van  hoefijzers 
voorzien.

'hoefblâd, s. 't. Hoefblad. Fries: hoefblêd.
hoe'feer, adv. Hoever(re). ♢ In ‒, in hoever-

re. Fries: hoefier.
hoe'feul, adv. Hoeveel. ♢ ‒ stikkys het Wul-

lem Aarts wel niet skreven? Fries: hoefol-
le.

hoe'feulhyd, s. de, ‐heden. Hoeveelheid.
'hoefizer, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Hoefijzer.  Fries: 

hoefizer.
'hoefnagel, s.  de,  ‐s.  Hoefnagel.  Fries: 

hoefneil.
'hoefrasp, s. de, ‐en. Hoefrasp. Fries: hoef-

rasp.
'hoefsmid, s. de [huf]- ‐smeden. Hoefsmid. 

Fries: hoefsmid.
'hoefsmidte, s.  de [huf]- ‐s.  Hoefsmederij. 

Fries: hoefsmidte.
hoege → hoeve.
'hoegenaamd, adv. Hoegenaamd (met ont-

kenning).  ♢  Hij  mâg  'm  ‒  niet  opwine. 
Fries: hoegenamt.
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hoek, s. de [huk] ‐en; ‐y. Hoek. ♢ Hij is 't ‒y 
om gaan, gestorven;  't ‒y te boven weze, 
er weer bovenop gekomen zijn. Fries: hoe-
ke.

'hoekersforky, s. 't, ‐s. Soort hooivork met 
kortere  stok  en wat  langere  tanden dan 
een opsteker. ♢ Met 'n ‒ de mis útnander  
doen op 't lând.

hoekersgat → hoekgat.
'hoekforst, s.  de,  ‐en.  Hoekvorst.  Fries: 

hoekfoarst.
'hoekgat, s. 't; 'hoekersgat, ‐ten. Vanggat, 

uitgespaarde ruimte in graanvak.
'hoekhouwe, v.,  hoekhoude;  hoekhouwen. 

1 Standhouden. 2 Aanhouden, volhouden, 
volharden. Fries: hoekhâlde.

'hoekhuus, s. 't, ‐húzzen; ‐hússy. Hoekhuis. 
Fries: hoekhûs.

'hoekig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Hoekig.  Fries:  hoe-
kich.

'hoekizer, s.  't,  ‐s.  Hoekijzer.  Fries:  hoek-
izer.

'hoekkassy, s. 't, ‐s. Hoekkast. Fries: hoek-
kastje.

'hoekkeper, s. de, ‐s. Hoekkeper.
'hoekskroat, s. de, ‐en. Ruiter (schroot) op 

hoekkeper.  Fries:  hoekskroat.  Zie  ook: 
rútterskroat.

'hoekspyn, s.  't,  ‐spinen;  ‐tsy;  'hoekspyn-
tsy, ‐s. Hoekkastje. Fries: hoekspine.

hoekspyntsy → hoekspyn.
'hoeksteen, s.  de,  ‐stenen.  Hoeksteen. 

Fries: hoekstien.
'hoektan, s. de, ‐nen; ‐tsy. Hoektand.
hoe‐'laatsy, s. 't. Vorm van tikkertje. Fries: 

hoeletsje.
hoe'lang, adv. Hoelang. Fries: hoelang.
hoemp → homp.
hoempe → hompe.
hoe’n, adv. & pron. [huən]. Wat voor (een). 

♢ ‒  groat stik lând hè jim kocht?; ‒  seu-
mer hewwe wij  ferleden jaar ok al  weer 
had? Fries: hoe'n.

hoe'neer, adv.  [huənɪ.ər].  Wanneer.  Fries: 
hoenear.

hoe'neer’t, conj. [huənɪ.ət]. Wanneer. Fries: 
hoenear't.

hoe'nen, pron.;  hoe'nent. Wat voor (een). 
♢ ‒ mot 't worre? Fries: hoe'nen.

hoenent → hoenen.
hoep, s.  de [hup] ‐en;  ‐y.  1 Hoep,  hoepel 

(aan een fuik). 2 Hoepel (om een vat; kin-
derspeeltuig). ♢ De kines speule met 'n ‒. 
3 IJzeren  band  om wiel.  ♢  De ‒  om 'n 
wiel. Fries: hoep.

'hoepbugerspaal, s.  de,  ‐palen;  ‐tsy.  Paal 
(met aan de bovenkant een gleuf), waarin 

jonge  eikentakken  tot  hoepen  (voor  fui-
ken) werden gebogen. Fries:  hoepbûgers-
peal. Zie ook: buugpaal.

'hoepe, v.,  hoepte;  hoept. Hoepelen. Fries: 
hoepje.

hoepelrok → hoeprok.
'hoepersstok, s. de, ‐ken; ‐ky. Hoepelstok. 

Fries: hoepersstôk.
'hoepferlêge, v.,  hoepferlaai;  hoepferlaid. 

IJzeren banden van een wagenwiel of hoe-
pels van een vat verwijderen, schoonma-
ken (soms krimpen) en weer om het wiel 
of het vat slaan.

'hoepkrimpe, v.,  hoepkromp;  hoepkrom-
pen.  IJzeren  banden  van  een  wagenwiel 
minder ruim maken.

'hoeplêge, v.,  hoeplaai;  hoeplaid. Een ijze-
ren band om een wiel, een hoepel om een 
vat leggen. Fries: hoepomlizze.

'hoepriis, s.  't.  Rijshout waar hoepels van 
worden gemaakt. Fries: hoepriis.

'hoepring, s. de, ‐en. Gedeelte van een fuik 
rondom de hoepel met de lengte van één 
maas (van een sterker soort garen). ♢ De 
‒ waar fan nervel maakt. Fries: hoepring.

'hoeprok, s. de; 'hoepelrok, ‐ken; ‐ky. Hoe-
pelrok. Fries: hoeprôk.

'hoepslaan, v.,  hoepsloeg;  hoepsloegen. 
Een hoepel of band slaan, leggen om. ♢ 
Dou bist norig hoepsloegen, gez. van ie-
mand  die  ergerlijk  trots  is.  Fries:  hoep-
slaan.

hoer, s. de [hu.ər] ‐en; ‐tsy. Hoer. ♢ Je sou-
wen 'n ‒ worre en slaap in 't stroa, (triv.) 
gez.  wanneer  iemand  er  alles  voor  over 
heeft om iets te bereiken of te verkrijgen. 
Fries: hoer.

hoe'ra, s. 't [huəra:] ‐'s; ‐atsy. De kreet, het 
geroep hoera. Fries: hoera.

hoe'ra, interj. [huəra:]. Hoera. Fries: hoera.
'hoere, v. [hu.ərə] hoerde;  hoerd. In: ‒ kin-

ne, term uit  het  bikkelspel  (wanneer  na 
het  omhoog  gooien  de  bikkels  allemaal 
met dezelfde kant boven lagen).

'hoerebok, s. de [huərə]- ‐ken. Hoerenbok, 
hoerenloper. Fries: huorrebok.

'hoerejager, s.  de,  ‐s.  Hoerenjager.  Fries: 
huorrejager.

hoerm, s.  de [huərm];  harm, [hɑrm] ‐tsy, 
‐py.  Vleinaam  voor  geit  en  bok.  Fries: 
harm.

'hoeste, v. [huəstə] hoestte; hoest. Hoesten. 
Fries: hoastje.

hoe’t, conj. [huət]. Hoe. ♢ Ik weet niet ‒ 't  
mot. Fries: hoe't.

'hoeve, v.  [huəvə]  hoefde;  hoefd;  'hoege, 
[huəɣə]  hoegde;  hoegd.  Hoeven.  Fries: 
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hoege.
hoe'wel, conj.;  hoe'wel’t. Hoewel. ♢  Hoe-

wel, hij mocht nag niet eens klage; ik hou-
de  mij  feerder  maar  stil,  hoewel't  ik  al  
even gnize most. Fries: hoewol't.

hoewel’t → hoewel.
hôf, s. 't [hɔ:f]  hôven;  hoffy.  1 Boomgaard. 

2 Kerkhof, begraafplaats. ♢  Op 't ‒ brin-
ge, ter aarde bestellen. Fries: hôf.

'hôfbealig, s.  de;  'hôfsugedissel, ‐s;  ‐tsy. 
Melkdistel.

'hoffysinge, v.  [hɔfi]- hoffysong;  hoffyson-
gen. Stropen in boomgaard. ♢  De jonges 
souwen ‒. Fries: hofkesjonge.

hôfsugedissel → hôfbealig.
hoge'drukgebied, s.  't,  ‐en.  Hogedrukge-

bied. Fries: hegedrukgebiet.
hoge'maai, s.  de  -[mɑ.i]̯  ‐en.  Inrijhek  van 

boerderij  of  herenhuis  (staan  er  op  het 
Bildt aan het begin van een oprijlaan of 
oprit slechts twee palen ter weerszijden, 
dan  spreekt  men  ook  van  hogemaai).  ♢ 
Hij hoeft  niet  meer bij  mij  deur de ‒ te  
kommen, gez. als men iemand niet meer 
thuis wenst te ontmoeten. Fries: hameie.

hoge'maaispaal, s. de, ‐palen. Paal van in-
rijhek. Fries: hameiepeal.

hogerhând → hogerhand.
hoger'hand, s.  de;  hoger'hând.  Hoger-

hand. ♢ Fan ‒, van hogerhand. Fries:  he-
gerhân.

hoger'op, adv. Hogerop. ♢ ‒ gaan, hogerop 
gaan,  in  hoger  beroep;  ‒  wille, hogerop 
willen,  aanzienlijker  dienst  enz.  willen 
hebben. Fries: hegerop.

hoger'wâl, s.  de.  Hogerwal.  Fries:  heger-
wâl.

hoge'skoal, s.  de,  ‐en.  Hogeschool.  Fries: 
hegeskoalle.

'hoien*, adv.  [hɔ(.)iə̯n].  Heden,  vandaag. 
Fries: hjoed.

hoienochen → hoienoffen.
hoien'offen*, adv.; hoien'ochen*. Vanmor-

gen.
hok, s. 't [hɔk] ‐en. Vroeger door de zeedijk 

van het Bildt, door rijen palen (hoden) en 
een  afsluitende rij  palen ingesloten stuk 
van de Waddenzee.

hok, s. 't [hɔk] ‐ken; ‐ky. Hok. Fries: hok.
hok, pron.  [hɔk].  Welk.  ♢  ‒  weer  is  't? 

Fries: hok.
'hokke, v. [hɔkə]  hokte;  hokt. Hokken, ha-

peren, stokken, blijven steken. ♢ 't Praat 
hokte feerder al even. Fries: hokje.

'hokke, v. [hɔkə] hokte; hokt. Hokken. ♢ Sij 
‒ bijnander, zij hokken (samen), leven on-
getrouwd samen. Fries: hokje.

'hokkeling, s. de; 'hokling, ‐en. Hokkeling, 
éénjarige koe. Fries: hokkeling.

'hokker, pron. [hɔkər]. Welk. ♢ ‒ boek hes-
tou lezen? Fries: hokker.

hokling → hokkeling.
hoks, s. de [hɔks] ‐en; ‐y. Knieholte. Fries: 

hokse.
hoks'deur, s.  de,  ‐en.  Deur  van  een  hok. 

Fries: hoksdoar.
hokus 'pokus, s.  't  [ho:kəspo:kəs].  Hocus 

pocus. Fries: hokus pokus.
hôl, s. 't [hɔ:l] ‐en; ‐tsy. Hol. Fries: hol.
hôl, s. de [hɔ:l]. In: Op 'e ‒, op hol. Zie ook: 

kletter.
hôl, adj. & adv. [hɔ:l]  ‐er;  ‐st.  Hol. ♢  Syn 

wangen binne ‒, hij  heeft  holle wangen; 
an 'e hakken toe ‒, gez. van een (intens) 
gemeen persoon; in 't ‒st fan 'e nacht, in 
het holst van de nacht. Fries: hol.

'Holland, eigennaam. Holland.  Fries:  Hol-
lân.

'Hollander, s. de, ‐s. Hollander. Fries:  Hol-
lanner.

'Hollands, adj. & s. 't;  'Hollâns. Hollands. 
Fries: Hollânsk.

Hollâns → Hollands.
'Hollumer, adj. & s. de [hɔləmər] ‐s. Hollu-

mer. ♢  De ‒ feerman, van Amsterdam of 
Harlingen  op  Hollum  (Ameland).  Fries: 
Hollumer.

'holpyp, s. de, ‐pipen; ‐pipy. 1 Muurboor. 2 
Holpijp,  werktuigje om gaten te slaan in 
leer  enz.  Fries:  holpiip.  Zie  ook:  muur-
boor.

'Holstainer, s. de [hɔlstɑin̯ər] ‐s. Lomperd.
'hôlte, s. de [hɔ:ltə] ‐s. Holte. Fries: holte.
homeo'paat, s.  de,  ‐paten.  Homeopaat. 

Fries: homeopaat.
homeopa'thy, s. de [home:o:pɑti]. Homeo-

pathie. Fries: homeopaty.
homeo'pathys, adj. Homeopathisch. Fries: 

homeopatysk.
ho'merys, adj.  & adv.  [ho:mɪ.əris].  Home-

risch. Fries: homearysk.
hom'mazy, s.  de  [homa:zi].  Hommage. 

Fries: hommaazje.
homo'fyl, s. de [ho:mo:fil] ‐filen. Homofiel. 

Fries: homofyl.
homofi'ly, s. de. Homofilie. Fries: homofily.
homoseksuali'teit, s.  de.  Homoseksuali-

teit. Fries: homoseksualiteit.
homoseksu'eel, s.  de,  ‐seksuelen.  Homo-

seksueel. Fries: homoseksueel.
homoseksu'eel, adj. Homoseksueel. Fries: 

homoseksueel.
homp, s. de [homp]; hoemp, [hump] ‐en; ‐y. 

1 Stomp, duw, stoot, por.  2 Homp, brok, 
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dik  stuk. ♢  'n  ‒ bôl,  broad,  kees. Fries: 
hompe.

'hompe, v.,  hompte;  hompt;  'hoempe, 
hoempte;  hoempt.  Stompen,  stoten,  por-
ren. Fries: hompe.

hônd, s. de [ho.nt]  honnen;  hondsy. Hond. 
♢  Soa bang as 'n ‒, 'n hondsy; (metnan-
der) kinne, leve as ‒ en kat, as honnen en 
katten, slecht  met  elkaar  overweg  kun-
nen;  ergens  'n  ‒  giselen  sien  hè, een 
plaats  schuwen,  mijden;  ergens  gyn  ‒ 
over weze, iets met alle liefde willen doen 
of toestaan;  heden, heden, wat hestou 'n 
núvvere  hoed  op:  'n  ‒  sou  'm  d'r  foor  
doadblaffe, gez. van opzienbarende zaken; 
hier ‒, (der) hest 'n bonk, gez. als iemand 
iets  op  onbeleefde wijze  wordt  gegeven; 
'n ‒ wil 't niet frete, gez. van slecht voed-
sel of van iets dat men niet lust; gebied de 
‒ en blaf sels, gez. tegen iemand die een 
bevel  geeft  zonder daartoe het gezag te 
bezitten;  d'r  binne  meer  honnen  die't 
Blom hite, er zijn meer mensen die dat ge-
daan kunnen hebben. Fries: hûn.

'hondert, num.,  s.  de  &  't  [hondət]  ‐en. 
Honderd. ♢  Dut is ok een 'wat kosse de 
‒', gez.  van  een  onnozel  iemand.  Fries: 
hûndert.

'hondertdúzzend, num. & s. de, ‐en. Hon-
derdduizend.  ♢  De ‒  winne. Fries:  hûn-
derttûzen.

'hondertklapper, s.  de,  ‐s.  Soort  klapper-
tjespistool.

'hondertste, num. & s. 't,  ‐n. Honderdste. 
Fries: hûndertste.

'honger, s. de [hoŋər]. Honger. ♢ ('n) ‒ as 
'n luw, peerd, poep, wolf. Fries: honger.

'hongerlappe, v.,  hongerlapte;  hongerlapt. 
Honger lijden. Fries: hongerlapje.

'hongerlije, v.,  hongerleed;  hongerleden. 
Honger lijden. Fries: hongerlije.

'hongerlijer, s. de, ‐s. Hongerlijder (iemand 
die honger lijdt; iemand die altijd honger, 
trek heeft). Fries: hongerlijer.

'hongerloan, s.  't,  ‐en;  ‐tsy.  Hongerloon. 
Fries: hongerlean.

'hongersnoad, s.  de,  ‐en.  Hongersnood. 
Fries: hongersneed.

honk, s. 't [hoŋk] ‐en. Honk. ♢ Hij kin him 
niet fan ‒ gee, hij kan niet van honk, niet 
weg;  't skut is 't ‒, vrijplaats bij het krij-
gertje spelen. Fries: honk.

'honnebaai, s. de [honə]- ‐en; ‐tsy. Vlierbes. 
Fries: hûnebei. Zie ook: flerebaai.

honnebaaistâl → honne‐pe‐stâl.
'honnebelasting, s.  de,  ‐s.  Hondenbelas-

ting. Fries: hûnebelesting.

'honnebiter, s. de, ‐s. Arbeider die het uit-
gedorste stro aan hopen zet.

'honneblâd, s.  't,  ‐en;  ‐sy.  1 Grote  weeg-
bree. 2 Smalle weegbree. Fries: hûneblêd. 
Zie ook: honnetong, koffyboan.

'honnebroad, s.  't.  Hondenbrood.  Fries: 
hûnebrea.

'honnegat, s.  't,  ‐ten.  Nor,  arrestantenlo-
kaal (vroeger onder in de kerktoren, het 
raadhuis). ♢ Dink d'r om, jonge: ast weer 
hoffysingst, komst in 't ‒, gez. als dreige-
ment;  Lys, Lys Bongelgat. Seuven jaar in  
't  ‒.  Seuven jaar in 't  kattegat.  Lys,  Lys  
Bongelgat, (rijmpje); wat hangt d'r in Bel-
kum foor 't ‒? De steert, (raadsel). Fries: 
hûnegat.

'honnegiseler, s.  de,  ‐s.  Vroegere  bena-
ming voor (onder)koster, die o.m. de taak 
had de honden uit de kerk te jagen. Fries: 
hûnegiselder.

'honnehaar, s. 't, ‐haren; ‐tsy. Hondenhaar. 
Fries: hûnehier.

'honnehok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Hondenhok. 
Fries: hûnehok.

'honnekarre, s. de, ‐s; ‐chy. Hondenkar. ♢ 
Jonge,  wat  is  dat  'n  mooi  frommes:  der 
wou ik wel 'n week foor ônder 'e ‒ lope, 
die is mij heel wat waard. Fries: hûnekar-
re.

'honnekeutel, s. de, ‐s; ‐tsy. Hondenkeutel. 
Fries: hûnekeutel.

'honnekorf, s.  de,  ‐korven;  ‐y.  Honden-
mand. Fries: hûnekoer.

'honneleven, s. 't,  ‐s.  Hondenleven. Fries: 
hûnelibben.

'honneman, s. de, ‐nen. Hondenliefhebber. 
Fries: hûneman.

'honnemelke, v.,  honnemolk;  honnemol-
ken. Met veel moeite wat geld inzamelen.

'honnemies, s.  de  -[miəs].  Omloop, zweer 
rondom nagelwortel aan vinger. Fries: hû-
nemiezel.

'honnenêst, s.  't,  ‐en;  ‐nessy.  Hondennest 
(verblijf van een hond; onordelijk bed). ♢ 
Spek in 'e ‒en bringe, ergens iets brengen 
waar wel genoeg is. Fries: hûnenêst.

'honne‐pe‐stâl, s. de; honnebaai'stâl, ‐en. 
Bitterzoet. ♢ ‒en nimme wij alle offens in  
om te  sweten; op  ‒en  worde  wel  kaud. 
Fries: hûnebeistâl.

'honnepinning, s.  de,  ‐s.  Hondenpenning. 
Fries: hûnepinning.

'honnestront, s.  de.  Hondendrek.  Fries: 
hûnestront.

'honnetong, s.  de,  ‐en;  ‐tonky,  ‐tônchy.  1 
Hondentong.  2 Smalle  weegbree.  Fries: 
hûnetonge. Zie ook: honneblâd, koffyboan.
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'honnewacht, s.  de,  ‐en.  Hondenwacht. 
Fries: hûnewacht.

'honneweer, s.  't.  Hondenweer.  Fries:  hû-
newaar.

'honnig, adj. & adv., ‐er. 1 Hondachtig, als 
(van) een hond. 2 Van honden houdend. ♢ 
Die jonge is bra ‒. 3 Honds, onbeschoft. 
Fries: hûnich.

hono'rarium, s.  't  [ho:nora:riəm]  ‐s,  ‐ria. 
Honorarium. Fries: honorarium.

hono'rêr, adj.  [ho:norε:r].  Honorair.  Fries: 
honorêr.

hôns, adj. & adv. [ho.ⁿs] ‐er. Honds, onbe-
schoft. Fries: hûnsk.

'hônsdagen, s.  plur.  Hondsdagen.  Fries: 
hûnsdagen.

hônsfodsys → hânsfodsys.
hont, s. de [hont] honnen. 1 Mispunt, slecht 

persoon. ♢ 'n Minne, 'n brutale ‒; 'n ‒ fan 
'n fint. 2 Persoon die ergens zeer bedre-
ven in is  en  dat ook met  hartstocht  uit-
voert (bijv. op het gebied van kaatsen). ♢ 
Klaas Kuiken waar 'n ‒. Fries: hont.

hood, s. 't [ho:t] hoden; hofy; hoofd, [ho:ft] 
‐en;  hofy.  1 Hoofd (bovenste deel van het 
menselijk  lichaam;  zetel  van  het 
verstand). ♢ Niet goed met 't ‒ weze, niet 
goed bij het hoofd,  geestesziek zijn;  't ‒ 
d'r  maar  krekt  foor  houwe  kinne, het 
hoofd maar net boven water kunnen hou-
den; 't ‒ is 't stuur, 't roer fan 't skip, gez. 
als  iemand  inwendig  iets  aan  zijn  hoofd 
mankeert, waardoor hij geen 100% meer 
is;  ast  niet  lief  bist,  sil  ik  dyn ‒  tussen  
twee oren sette, plagend grapje tegen on-
deugend kind;  wat in 't ‒ hewwe, iets in 
het  hoofd  hebben,  (vast)  van  plan  zijn; 
wat niet  in 't  ‒  hè, iets  niet  willen,  iets 
vertikken; met 't lilke ‒, in boosheid; met 
't stive ‒, uit koppigheid;  met 'n pyp, se-
gaar in 't ‒, in de mond; 't ‒ d'r fóór (hou-
we), niet wijken, standvastig zijn, niet toe-
geven; syn machtspreuk, de machtspreuk 
fan de Bilkerts waar: 't ‒ der foor!; 't ‒ 
maar krekt boven water houwe kinne, zich 
met  moeite  (financieel)  staande  kunnen 
houden.  2 In zee uitstekende dam.  3 On-
derdelen van werktuigen (voorbalkje van 
kruiwagen, dwarshout van hooihark waar-
in de tanden zitten).  4 Meerdere. ♢  't ‒ 
fan  'n  skoal. 5 Het  bovenste,  hoogste, 
voorste  gedeelte  van  iets.  ♢  't  ‒  fan  't  
byntwerk; 't ‒ fan 'n klauwer, herk. Fries: 
haad. Zie ook: hoofd, kop.

hooddeksel → hoofddeksel.
'hoodskudde, v.,  hoodskudde;  hoodskud. 

Hoofdschudden. Fries: skodholje.

hoofd → hood.
'hoofdartikel, s. 't, ‐s. Hoofdartikel. Fries: 

haadartikel.
'hoofdbalk, s.  de,  ‐en.  Hoofdbalk,  inz. 

dwarsbalk in een koestal  waarop de zol-
der rust. Fries: haadbalke.

'hoofdbalúster, s. de, ‐s. Hoofdbaluster.
'hoofdbreken, s. 't, ‐s. Hoofdbreken. Fries: 

holbrekken.
'hoofddeksel, s. 't; 'hooddeksel, ‐s. Hoofd-

deksel.
'hoofddoel, s.  't,  ‐en.  Hoofddoel.  Fries: 

haaddoel.
'hoofdeneandsdeur, s.  de;  'hodeneands-

deur, ‐en. Deur aan het hoofdeind(e) van 
een bedstede. Zie ook: foeteneandsdeur.

'hoofdferkeersdyk, s. de, ‐diken. Hoofdver-
keersweg. Fries: haadferkearsdyk.

'hoofdfilm, s.  de,  ‐s.  Hoofdfilm.  Fries: 
haadfilm.

'hoofdgebou, s.  't,  ‐wen.  Hoofdgebouw. 
Fries: haadgebou.

'hoofdkantoor, s.  't,  ‐kantoren.  Hoofdkan-
toor. Fries: haadkantoar.

'hoofdkussen, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Hoofdkussen. 
Fries: holkessen.

'hoofdletter, s.  de,  ‐s.  Hoofdletter.  Fries: 
haadletter.

'hoofdlik, adj.  Hoofdelijk.  ♢  ‒e  omslag, 
hoofdelijke omslag. Fries: haadlik.

'hoofdpersoan, s.  de,  ‐en.  Hoofdpersoon. 
Fries: haadpersoan.

'hoofdrôl, s. de, ‐en. Hoofdrol. Fries: haad-
rol.

'hoofdrolspeuler, s. de, ‐s. Hoofdrolspeler. 
Fries: haadrolspiler.

'hoofdsaak, s. de, ‐saken. Hoofdzaak. Fries: 
haadsaak.

hoofd'saaklik, adv. Hoofdzakelijk.
'hoofdstâd, s. de, ‐en; ‐steden. Hoofdstad. 

Fries: haadstêd.
'hoofdstel, s. 't, ‐en. Hoofdstel. ♢ An 'n op-

maakt ‒ sitte blindkappen en 'n snútriem. 
Fries: haadstel.

'hoofdweg, s.  de,  ‐en.  Hoofdweg.  Fries: 
haadwei.

hoog, s. 't [ho:x]. Hoog. ♢ Bij ‒ en bij leeg 
wat bewere. Fries: heech.

hoog, adj. & adv. [ho:x] hoger; ‐st. Hoog. ♢ 
Op syn ‒st, hoogstens, ten hoogste; 't ho-
ger besoeke, in hoger beroep gaan, ook: 
trachten  zich  omhoog  te  werken,  ook: 
naar bed gaan; 't lait, sit mij hoog, het zit 
mij  hoog, het gaat mij zeer ter harte, ik 
ben er verbitterd over; die frou loopt altyd 
‒  en  droog, die  vrouw is  steeds  in  ver-
wachting; as 't niet hoger of leger kin, als 
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het niet anders kan; een ‒ hewwe, iemand 
hoogachten; ergens ‒ met lope, ergens bij 
zweren. Fries: heech.

'hoogachting, s.  de.  Hoogachting.  Fries: 
heechachtinge.

hoog'moedig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Hoog-
moedig. Fries: heechmoedich.

'hoogoven, s.  de,  ‐s.  Hoogoven.  Fries: 
heechoven.

'hoogsloptou, s. 't, ‐wen. Gedeelte van het 
hoofdstel dat om de kop van het paard zit. 
♢ An 't ‒ sit 't toom; 't ‒ met 't toom hyt 
bytling.

'hoogstens, adv. Hoogstens.
'hoogstwaarskynlik, adv.  Hoogstwaar-

schijnlijk.
'hoogte, s. de, ‐s. Hoogte. ♢ Nou hè wij de 

‒ seker ok, nu is het mooi genoeg; op 'e ‒ 
weze, op de hoogte zijn;  je op de ‒ stelle 
(fan), zich  op  de  hoogte  stellen  (van). 
Fries: hichte.

'hoogtelyn, s. de, ‐linen. Hoogtelijn. Fries: 
hichteline.

'hoogtemaat, s.  de,  ‐maten.  Maat  om de 
hoogte van iets te meten. ♢ 'n Mânsel is 
'n ‒. Fries: hichtemjitte.

'hoogtepunt, s. 't,  ‐en. Hoogtepunt. Fries: 
hichtepunt.

'hoogtiid, s.  de,  ‐tiden.  Hoogtijd.  Fries: 
heechtiid.

hoog'út, adv. Hooguit. ♢ Ik blyf d'r ‒ twee 
weken.

hoog'water, s. 't. Hoogwater, vloed. Fries: 
heechwetter.

hooi, s. 't [ho.i]̯. Hooi. ♢ Te, bij ‒ en te, bij  
grâs, zo nu en dan;  't ‒ loopt de wagen 
achteran, het meisje bezoekt de vrijer (het 
is de verkeerde wereld). Fries: hea.

hooi, s. 't [ho.i]̯. In: Om huus en ‒, rondom 
het huis (het Friese woord hear is kenne-
lijk opgevat als zijnde hea (= hooi)).

'hooiberg, s.  de,  ‐en;  ‐berchy.  Hooiberg. 
Fries: heaberch.

'hooiblazer, s.  de,  ‐s.  Hooiblazer.  Fries: 
heablazer.

'hooidrager, s. de, ‐s. Drietandige hooivork. 
Fries: headrager.

'hooifak, s. 't, ‐ken. Hooivak. Fries: heafek. 
Zie ook: fak.

'hooifork, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Hooivork.  Fries: 
heafoarke.

'hooi‐inhale, v. Hooi binnenhalen.
'hooikap, s. de, ‐pen. Hooiberg. Fries: hea-

kape.
'hooikere, v.,  hooikeerde;  hooikeerd.  Hooi 

keren. Fries: heakeare.
'hooilând, s.  't,  ‐en.  Hooiland. Fries:  hea-

lân.
'hooilep, s. de, ‐pen. Hooispade. Fries: hea-

lep. Zie ook: spitlep.
'hooilúk, s.  't,  ‐ken.  Hooiluik,  zolderluik 

waardoor  het  vee  met  hooi  gevoederd 
wordt. Fries: healûk.

'hooiluus, s. de, ‐luzen; ‐lússy. Hooiluizen, 
hooizaad.

'hooimaand, s.  de,  ‐en.  Hooimaand,  juli. 
Fries: heamoanne.

'hooiminne, v.,  hooiminde;  hooimind. Hooi 
binnenhalen. Fries: heamenne.

'hooioppakke, v., hooioppakte; hooioppakt. 
Hooi binnenhalen.

'hooipak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Hooipak, pak ge-
perst hooi. Fries: heapak.

'hooiparse, v.,  hooiparste;  hooiparst;  hooi-
perse, hooiperste; hooiperst. Hooi persen. 
♢ We hewwe guster hooiparst. Fries: hea-
parsje.

hooiperse → hooiparse.
'hooirije, v., hooireed; hooireden. Hooi bin-

nenhalen. Fries: hearide.
'hooiroe, s.  de  -[ruə]  ‐den;  'hooiroede, 

-[ruədə]  ‐n.  Hooiroede,  hooiijzer.  Fries: 
hearoede.

hooiroede → hooiroe.
'hooiskúvver, s. de, ‐s. Hooischuiver, werk-

tuig om hooi tot hopen te schuiven. Fries: 
heaskower.

'hooiwagen, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  1 Hooiwagen, 
wagen die vroeger werd gebruikt voor het 
vervoer van granen, hooi, erwten, bonen, 
aardappelen en andere akkerbouwproduk-
ten.  2 Hooiwagen,  bastaardspin.  Fries: 
heawein.

'hooiwagensraamthoofd, s.  't,  ‐en.  Vóór‐ 
of achterbalk van  raamt  (op hooiwagen). 
Fries: ramtshaad.

'hooiwinning, s. de. Hooioogst. Fries: hea-
winning.

hoop, s. de [ho:p]  hopen;  hopy. Hoop (sta-
pel; (grote) menigte). ♢ 'n ‒ sinten, grote 
hoeveelheid;  sinten bij  de ‒,  bij  't  hopy, 
geld bij hopen. Fries: heap.

hoop, s. de [ho:p]. Hoop, verwachting (van 
iets goeds). Fries: hoop.

'hoopfol, adj. & adv., ‐ler.  Hoopvol. Fries: 
hoopfol.

'hooplik, adv. Hopelijk. Fries: hooplik.
'hoopsteed, s. 't, ‐steden. Plaats waar aard-

appel‐ of bietenhoop zal komen te staan of 
heeft gestaan. Fries:  heapsteed.  Zie ook: 
floersteed.

hoor, interj. [ho.ər]. Hoor. Fries: hear.
'hoorber, adj., ‐der. Hoorbaar.
'hoornleger, s. 't, ‐s. Terrein waar boerderij 
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op  staat,  heem rondom boerderij.  ♢  Die 
boer het 'n mooi ‒. Fries: hoarnleger.

'hoornskut, s. 't, ‐ten. Stalschutting tussen 
koeien. Fries: hoarnsket.

'hoorntou, s.  't,  ‐wen.  Hoorntouw.  Fries: 
hoarntou.

'hoorsitting, s.  de,  ‐s.  Hoorzitting.  Fries: 
harksitting.

hop, s. de [hɔp]. Hop (netelachtige plant). 
♢ Soa droog as ‒. Fries: hop.

'hope, v.  [ho:pə]  hoopte;  hoopt.  Hopen. 
Fries: hoopje.

'hopeloas, adj.  &  adv.,  ‐loazer.  Hopeloos. 
Fries: hopeleas.

'hopen, s. (Alleen met lidwoord 'n) veel, een 
groot aantal, een grote hoeveelheid. ♢ 'n 
‒  mimmen  en  haiten  souwen  der  ok  
beswaar teugen hewwe. Fries: hopen.

'hore, v.  [ho.ərə]  hoorde;  hoord.  Horen. 
Fries: hearre.

'horig, adj., ‐er. Gehorig. Fries: hoarich. Zie 
ook: lôndig.

'horigens, s.  de;  'horighyd.  Gehorigheid. 
Fries: hoarigens.

horighyd → horigens.
'horison, s.  de  [ho.ərison]  ‐nen.  Horizon. 

Fries: hoarizon.
horison'taal, adj. Horizontaal.  Fries:  hori-

zontaal.
hor'moan, s.  't  [hɔrmo.ən]  ‐en.  Hormoon. 

Fries: hormoan.
hormo'naal, adj. Hormonaal. Fries: hormo-

naal.
horo'skoop, s.  de  [ho.ərəsko:p]  ‐skopen. 

Horoscoop. Fries: horoskoop.
hort, s. de [hɔət] ‐en; ‐sy. Aardappelsorteer-

machine. Fries: hoart.
hort, s. de [hɔət]. In: De ‒ op weze, de hort 

op, de straat op zijn. Fries: hort.
hor'tînsia, s.  de [hɔrtɪ.ⁿsiɑ] ‐'s.  Hortensia. 

Fries: hortinsje.
hos, s. de [hɔs] ‐sen; ‐sy. Een op de grond 

getekend hokje, vakje, grenzende aan een 
eveneens getrokken lijn (bij het  pipertsy-
rooien of sintsyrooien).

'hosse, v. [hɔsə]  hoste;  host. In:  't Mot soa 
maar  wat  feerder  ‒, gez.  als  iets  met 
moeite  gaat.  Zie  ook:  deurhosse,  deur-
skarrele.

hotel → hetèl.
hou‐'an, s. 't; houd‐'an. In: 'n Hússy fan ‒, 

een zoete inval, een adres waar men vaak 
en graag komt. Fries: hâld‐oan.

houd‐an → hou‐an.
'houding, s. de, ‐s. Houding. Fries: hâlding.
hou'fast, s. 't. Houvast. Fries: hâldfêst.
houk, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Hak, werktuig om de 

grond los te maken. ♢ Froeger, doe't men 
nag met de hand haver saaide, worde de ‒  
brúkt om gleuven te maken. Fries:  houk. 
Zie ook: houwer.

'houklink, s.  de,  ‐en.  Veegmes  (om paar-
denhoeven te besnijden). Fries:  houkling. 
Zie ook: kapmes.

'houseparty, s.  de  [hɔ.u̯spɑrti]  ‐s.  House-
party. Fries: houseparty.

hout, s. 't [hɔu̯t] ‐sy. Hout. ♢ Wat op aigen 
‒sy doen, iets op zijn eigen houtje doen; 
op 'n ‒sy bite, op een houtje bijten; 'n ‒sy, 
een houten bruggetje. Fries: hout.

'houtduuf, s.  de,  ‐duven;  ‐dúffy.  Houtduif. 
Fries: houtdo.

'houten, adj. & adv. Houten. ♢ 'n ‒ hok; 'n 
‒, hout(e)ne hamer; hij skryft soa ‒, onbe-
holpen;  'n hout(e)ne Theunis, een houten 
Klaas,  een  onbeholpen,  stijf  persoon. 
Fries: houten.

'houtfuur, s.  't,  ‐furen;  ‐tsy.  Houtvuur. 
Fries: houtfjoer.

'houthandel, s.  de,  ‐s.  Houthandel.  Fries: 
houthannel.

'houtkoopman, s.  de,  ‐loi.  Houthandelaar. 
Fries: houtkeapman.

'houtkrôb, s. de, ‐en; ‐kroppy, ‐krobbechy. 
Houtkever. Fries: houtkrobbe.

'houtlym, s. de. Houtlijm. Fries: houtlym.
'houtluus, s. de, ‐luzen; ‐lússy. Scheldnaam 

voor een timmerman. Fries: houtlús.
'houtmoln, s.  de, ‐s;  ‐tsy. Houtzaagmolen. 

Fries: houtmole.
'houtrasp, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Houtrasp.  Fries: 

houtrasp.
'houtsaagmoln, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Houtzaag-

molen. Fries: houtseachmole.
'houtskip, s. 't, ‐pen; ‐py. Houtschip, schip 

dat hout vervoert. ♢  Froeger kwam 't ‒ 
wel bij de timmerman foor de wâl. Fries: 
houtskip.

'houtskoal, s. de. Houtskool. Fries:  houts-
koal.

'houtskroef, s.  de,  ‐skroeven;  ‐y.  Hout-
schroef. Fries: houtskroef.

'houtsnijwerk, s.  't.  Houtsnijwerk.  Fries: 
houtsnijwurk.

'houtsoort, s.  de,  ‐en.  Houtsoort.  Fries: 
houtsoarte.

'houtstek, s. 't, ‐ken. Houtstek, houtopslag-
plaats. Fries: houtstek.

'houtwerk, s.  't.  Houtwerk.  Fries:  hout-
wurk.

'houtwol, s. de. Houtwol. Fries: houtwol.
'houwe, v.  [hɔ.u̯ə]  houde;  houd.  Houwen. 

Fries: houwe.
'houwe, v. [hɔ.u̯ə] houde; houwen. Houden. 
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♢ 't ‒ kinne, het kunnen houden, het niet 
begeven; mâg ik die mooie bakkert wel ‒?  
Ja, ‒nde, bouwende, definitief,  voorgoed; 
't ergens op ‒, iets voor afgesproken hou-
den;  't op een ‒, iemand verdenken, ook: 
iemand als favoriet beschouwen; dat hout, 
dat is de moeite waard, dat is flink; 't met 
een ‒, het met iemand houden, ook: ver-
kering met iemand hebben; froeger houde 
hij soafeul fan syn maid, dat‐y hur wel op-
ete wou,  later speet 't  him,  dat‐y  't  niet  
deen  had, gez.  wanneer  man  en  vrouw 
niet zo goed meer met elkaar kunnen op-
schieten;  ik hou 't op 'n € 20,‐, ik taxeer, 
schat  het  op  €  20,‐;  de  deur  hout  wat, 
klemt;  drie bôlen fan 'e bakker ‒, nemen, 
kopen; 't tun een (niet) ‒ kinne, (niet) te-
gen iemand opgewassen zijn;  't  iis  hout, 
het ijs is sterk, stevig genoeg; gyn touwen 
‒  kinne, nergens  naar  lijken,  kant  noch 
wal  raken;  wat  bij  je  ‒, iets  niet  weer 
(kunnen)  vergeten;  't  niet  foornander  ‒ 
kinne, zijn zaken niet gaande kunnen hou-
den,  ook:  beginnen  te  malen;  gyn  tien 
pônd ‒ kinne, het gewicht van tien pond 
niet  kunnen  bereiken;  je  de  leden  seer,  
stikken ‒, sitte te ‒n en te keren, zijn hart 
vasthouden; je ‒ en drage, zich gedragen. 
Fries: hâlde.

hou'weel, s.  de  [hɔ.u̯e:l]  houwelen;  ‐tsy. 
Houweel. Fries: houwiel.

'houwen, s. 't. Het houden. ♢ ‒ en dragen, 
gedrag; ‒ en keren hè, moeite hebben om 
iets in goede banen te leiden. Fries:  hâl-
den.

'houwer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Hak, werktuig om 
de grond los te maken of om te wieden. ♢ 
De smâle ‒ of de saadhouwer; de brede ‒ 
of de eerappelhouwer. Fries:  houwer. Zie 
ook: houk.

'houwer, s. de, ‐s; ‐tsy. Houder. Fries:  hâl-
der.

'houwershând, s.  de.  In:  In ‒ weze, door 
over  iets  te  beschikken,  aan het langste 
eind trekken. Fries: hâldershân.

húd → huud.
'hude, v. [hü:də] huudde; huud. In de herfst 

ploegen  (van  bouwland).  ♢  Huud  lând 
komme bijgelyks de orten en boanen soa 
in,  sonder feerder bewerken,  doch soms 
komt 'n (lichte) êg d'r achterôf over (bij  
eerappels komt die lichte êg d'r fan te fo-
ren over). Fries: húdzje.

húdfol → huudfol.
'huffe, v.  [höfə]  hufte;  huft.  Slaan.  ♢  D'r 

worde op huft om priis en premy, er werd 
fel en best geslagen, gekaatst om de eer-

ste en tweede prijs. Fries: huffe.
'hufter, s. de [höftər] ‐s. 1 Hufter, lomperd. 

2 Forsgebouwd persoon. Fries: hufter. Zie 
ook: knuffel.

huge'noat, s.  de  [hüɣəno.ət]  ‐en.  Huge-
noot. Fries: hugenoat.

húk, s. de [hük] ‐ken. In: Op 'e ‒(ken) sitte, 
op de hurken zitten. Fries: hûk.

hul, s. de [höl] ‐len; ‐tsy. 1 Schil (van peul‐ 
en besvruchten enz.). 2 Hauw. Fries: húl.

'hulde, s. de [höldə]. Hulde. Fries: hulde.
'huldige, v.,  huldigde;  huldigd.  Huldigen. 

Fries: huldigje.
'huldiging, s.  de,  ‐s;  ‐inky,  ‐închy.  Huldi-

ging. Fries: huldiging.
hulp, s.  de  [hölp]  ‐en.  Hulp,  help.  ♢  D'r 

kwam ‒ fan 'e femily. Fries: help.
hulpbe'hoevend, adj., ‐er. Hulpbehoevend.
hulpbe'hoevendhyd, s.  de.  Hulpbehoe-

vendheid.
hulpeloas → hulploas.
'hulpferliening, s.  de,  ‐s.  Hulpverlening. 

Fries: helpferliening.
'hulploas, adj.;  'hulpeloas, ‐loazer. Hulpe-

loos. Fries: helpleas.
'hulpmiddel, s.  't;  'helpmiddel, ‐s.  Hulp-

middel. Fries: helpmiddel.
huls, s. de [höls]  hulzen; ‐y. Huls. ♢  De ‒ 

fan  'n  hamer, gat  waarin  de  steel  sluit. 
Fries: huls.

hulst, s. de [hölst]. Hulst. Fries: hulst.
hu'maan, adj. & adv. [hüma:n] ‐maner. Hu-

maan. Fries: humaan.
hu'maan, adj.  [hüma:n].  Humaan.  Fries: 

humaan.
huma'nist, s. de, ‐en. Humanist. Fries:  hu-

manist.
humani'têr, adj. [hümɑnitε:r] ‐der; ‐st. Hu-

manitair. Fries: humanitêr.
'hummes, s.  de  [höməs].  Dinges,  persoon 

wiens naam niet genoemd wordt. ♢  Fan 
d'r ‒. Fries: hummes.

'húmmus, s. de [hüməs]. Humus. Fries: hu-
mus.

'humor, s.  de  [hümɔr].  Humor.  Fries:  hu-
mor.

humo'rist, s. de [hümərɪst] ‐en. Humorist. 
Fries: humorist.

humo'ristys, adj.  &  adv.,  ‐tiser.  Humoris-
tisch. Fries: humoristysk.

hup, interj. [höp]. Hup. ♢ ‒, op 'e rând fan 
'e flap en doe d'r weer ôf. Fries: hup.

hur, pron. [hör];  heur*, [hö.ər].  1 Haar. ♢ 
Ik hè ‒ niet sien. 2 Hun. ♢ Sij gaan met ‒ 
fijven. 3 Zich.  ♢  De kines  motte  ‒  nag 
wasse. Fries: har.

'hure, v.  [hü.ərə]  huurde;  huurd.  Huren. 
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Fries: hiere.
'hurres, pron. [hörəs];  'heures*, [hö.ərəs]. 

1 Van haar, het hare. ♢ Dat (boek) is ‒. 2 
Van hen,  het  hunne.  ♢  Dat  (huus)  is  ‒. 
Fries: harres.

hur'sels, pron.;  heur'sels.  Haar zelf,  ook: 
hen zelf,  hun zelf.  ♢  Die buurfrou daan 
niks âns as in ‒ prate; dat dochten se bij  
‒; planeten geve út ‒ gyn licht. Fries: har-
sels.

'húsbesoek, s. 't, ‐en; ‐y. Huisbezoek. Fries: 
húsbesyk.

'húsdeur, s.  de, ‐en;  ‐tsy.  Huisdeur. Fries: 
húsdoar.

'húsdier, s. 't, ‐en. Huisdier. Fries: húsdier.
'húsfader, s. de, ‐s. Huisvader. Fries: húsfa-

der.
'húsfeste, v.  -[fεstə]  húsfestte;  húsfest. 

Huisvesten. Fries: húsfestje.
'húsfesting, s. de. Huisvesting. Fries:  hús-

festing.
húsfol → huusfol.
'húsfroumaid, s.  de;  'húsfrousmaid, ‐en. 

Huishoudster.
húsfrousmaid → húsfroumaid.
'húsgenoat, s.  de  -[ɡəno.ət]  ‐en.  Huisge-

noot. Fries: húsgenoat.
'húshimele, v.,  húshimelde;  húshimeld; 

'huushimele, huushimelde;  huushimeld. 
De  grote  schoonmaak  doen.  Fries:  hús-
himmelje.

'húshimelersweer, s.  't.  Mooi,  geschikt 
weer  voor  de  grote  schoonmaak.  Fries: 
hûshimmelerswaar.

'húshoudgeld, s.  't.  Huishoudgeld.  Fries: 
húshâldjild.

hús'houdlik, adj., ‐er. Huishoudelijk. Fries: 
húshâldlik.

'húshouster, s. de, ‐s. Huishoudster. Fries: 
húshâldster.

'húshouwe, v.,  húshoude;  húshouwen. 
Huishouden. ♢ 't Is ferskriklik hoe't 't see-
water ‒n het. Fries: húshâlde.

'húshouwing, s.  de;  'huushouwing, ‐s. 
Huishouding. ♢ 'n ‒ fan Jan Steen; twee is 
'n paar, drie is 'n ‒, gez. als men bij een 
kopje thee, twee, resp. drie koekjes mag 
nemen. Fries: húshâlding.

'húshuur, s. de;  'huushuur, ‐huren. Huis-
huur. Fries: húshier.

'húsknecht, s.  de,  ‐en.  Huisknecht.  Fries: 
húsfeint.

'húslik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Huiselijk. Fries: 
húslik.

'húslikhyd, s. de. Huiselijkheid. Fries: hús-
likheid.

'húslook, s. 't  -[lo:k]. Huislook. Fries:  hús-

lak.
'húsmanne, v.,  húsmande;  húsmand.  Hui-

zen,  wonen,  verblijf  houden.  Fries:  hús-
manje.

'húsmiddel, s. 't, ‐s; ‐tsy. Huismiddel. Fries: 
húsmiddel.

'húsnummer, s.  't;  'huusnummer, ‐s. 
Huisnummer. Fries: húsnûmer.

'húsraad, s. 't. Huisraad. Fries: húsrie.
hússy'deur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Deur van wc. 

Fries: húskedoar.
'hússydraak, s.  de, ‐draken.  Vlieger in de 

vorm van een balk met een vierkant als 
grondvlak (met open grond‐ en bovenvlak 
en  opengewerkt  middengedeelte).  Fries: 
húskedraak.

'hússymîg, s.  de,  ‐en;  ‐michy.  Klein  soort 
huisvlieg,  die  vooral  in  privaten  wordt 
aangetroffen.

hússy'riem, adv. -[ri.əm]. 1 In een lange rij. 
♢  Nije weunings ‒ sette. 2 Van huis tot 
huis, huis aan huis. ♢ De kollekte brocht,  
‒, € 200,‐ op. Fries: húskeriem.

hússys'fînstertsy, s.  't;  hússys'rútsy, ‐s. 
Wc‐raampje. Fries: húskefinster.

'hússyslak, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Huisjesslak. 
Fries: húskeslak.

hússysrútsy → hússysfînstertsy.
'hússoeking, s. de, ‐s. Huiszoeking. Fries: 

hússiking.
'húswerk, s. 't. Huiswerk. Fries: húswurk.
hut, s.  't  [höt]  ‐ten;  ‐sy.  Poos,  tijd.  ♢  'n 

Heel, lang, mooi ‒, gâns 'n ‒(sy), een hele 
tijd; 'n arig, mooi ‒sy, een flinke tijd; om 't 
‒sy, elk ogenblik, dikwijls, met korte tus-
senpozen; hij kin (hele) ‒ten bij de buren 
sitte  te  praten. Fries:  hoart.  Zie  ook: 
tocht, ruk, skoft.

hut, s. de [höt] ‐ten; ‐sy. Hort, ruk, plotse-
linge, snelle beweging. ♢ 'n ‒ en 'n skeur, 
een hort en een ruk. Fries: hoart.

hut, s.  de  [höt]  ‐ten;  ‐sy.  Hut  (armoedige 
woning;  kamertje  van  passagiers  of  be-
manning). Fries: hutte.

'hutselstoate, v.,  hutselstoatte;  hutsel-
stoaten. Rukken en stoten (van lam dat wil 
drinken of drinkt).

'hutsy, s. 't [hötsi]. In: Met ‒ en mutsy, met 
de hele rommel, zwik. ♢ ‒ bij mutsy lêge, 
botje bij botje leggen. Fries: hutsje.

'hutte, s.  de  [hötə]  ‐n;  hutsy.  Stookhut. 
Fries: hutte.

'hutte, v.  [hötə]  hutte;  hut.  Aankunnen. ♢ 
Kînst die sware sak eerappels wel ‒?, til-
len; een wel ‒ kinne; hij kin heel wat ‒, hij 
is spiersterk, ook: hij kan flink eten, drin-
ken. Fries: huffe.
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huud, s.  de  [hü:t]  huden;  ‐sy;  húd, [hüt] 
‐den;  ‐sy.  Huid,  vel.  ♢  De  huud  fan  'e 
hând; 'n pak, 'n mantsy,  'n wantsy op 'e 
húd, een pak slaag; een deun op 'e ‒ sitte, 
iemand dicht genaderd zijn. Fries: hûd.

'huudfol, s.  't;  'húdfol.  Erg  veel.  ♢  'n  ‒ 
drank. Fries: hûdfol.

huug, s.  de [hü:x]  hugen;  húchy.  Huig.  ♢ 
De ‒ hangt  mij, mijn  huig  is  gezwollen. 
Fries: hûch.

huur, s.  de  [hü.ər]  huren.  Huur.  ♢  In  'e 
sware  dagen  ‒  weze, hard  moeten  wer-
ken. Fries: hier.

'huurbetale, v., huurbetaalde; huurbetaald. 
Huur betalen. Fries: hierbetelje.

'huurboer, s. de, ‐en. Huurboer. Fries: hier-
boer.

'huurder, s. de, ‐s. Huurder. Fries: hierder.
'huurpriis, s. de, ‐prizen. Huurprijs. Fries: 

hierpriis.
huus, s.  't  [hü:s]  huzen,  húzzen;  hússy. 

Huis. ♢  Om ‒ en hooi, rondom het huis; 
as kynd te ‒, als kind in huis; de man fan 
't ‒, de heer des huizes; 't ‒ rúm hè, alleen 
thuis zijn, en daardoor kunnen doen en la-
ten wat men wil; een 't ‒ plat lope, iemand 
de drempel plat lopen; hij gaat, sil na 't ‒, 
naar het armhuis; hij mot na 't ‒, naar het 
ziekenhuis; in 't ‒ staan, in evenwicht zijn 
(van de evenaar van de weegschaal); hús-
sy, klein huis, ook: wc, ook: soort kastje op 
de bodem aan de voorkant  van een vis-
sersboot; in 'e ‒ brandt 'e kachel, in huis, 
binnen;  nag in 'e ‒ weze, in het ouderlijk 
huis;  hij kwam út 'e ‒, naar buiten;  hij is 
al út 'e ‒, niet meer in het ouderlijk huis; 
over 't ‒, over, op de vloer;  een over 't ‒ 
hè, iemand (als hulp) in huis hebben; op ‒ 
in,  an,  op  na  ‒  (toe), huiswaarts.  Fries: 
hûs.

'huusfol, s. 't;  'húsfol, ‐len. Erg veel. ♢ 'n 
‒ mînsen met 'e jareg; 'n ‒ kines,  werk. 
Fries: hûsfol.

huushimele → húshimele.
huushouwing → húshouwing.
huushuur → húshuur.
huusnummer → húsnummer.
'húvverig, adj., ‐er; ‐st. Huiverig. ♢ Ergens 

wat ‒ foor weze, ergens vrees voor koes-
teren,  iets  liever  niet  doen.  Fries:  huve-
rich.

'huwlik, s. 't [hüu̯lək] ‐en. Huwelijk. Fries: 
houlik.

'huwliksrais, s.  de,  ‐raizen;  ‐y.  Huwelijks-
reis. Fries: houliksreis.

hu'zaar, s.  de  [hüza:r]  ‐zaren.  Huzaar. 
Fries: huzaar.

'húzzebou, s. de. Huizenbouw. Fries: huze-
bou.

'húzzenhoog, adj. & adv. Huizehoog. Fries: 
huzenheech.

'húzzing, s. de, ‐s. Huizing. Fries: huzing.

I
y → hij.
ide'aal, s.  't  [ide:a:l]  ‐alen.  Ideaal.  Fries: 

ideaal.
ide'aal, adj.  [ide:a:l]  idealer;  ‐st.  Ideaal. 

Fries: ideaal.
ideali'sere, v.,  idealiseerde;  idealiseerd. 

Idealiseren. Fries: idealisearje.
idea'list, s. de, ‐en. Idealist. Fries: idealist.
i'dee, s. 't [ide:] ‐ën. Idee. Fries: idee.
'idem, adv. [idəm]. Idem. ♢ ‒ soafeul, idem 

zoveel. Fries: idem.
iden'tyk, adj.  [idεntik].  Identiek.  Fries: 

identyk.
identi'teit, s. de [idεntitεit̯] ‐en. Identiteit. 

Fries: identiteit.
'ider, pron.  [idər].  Ieder.  ♢ ‒  lid,  uur; ‒e 

partij; ‒s bijdrage. Fries: ider.
'idereen, pron. Iedereen. Fries: iderien.
'iderkeer, adv. Telkens. Fries: iderkear.
i'dille, s. de [idɪlə] ‐s. Idylle. Fries: idylle.
i'dillys, adj. & adv. [idɪlis]. Idyllisch. Fries: 

idyllysk.
idi'oat, s. de [idio.ət] ‐er; ‐st. Idioot. Fries: 

idioat.
idi'oom, s.  't  [idio:m].  Idioom.  Fries:  idi-

oom.
i'doal, s. 't [ido.əl] ‐en. Idool. Fries: idoal.
'iemens, pron. [i.əməns];  'imens, [i:məns]. 

Iemand. Fries: immen.
'Ierland, eigennaam [i.ər]-.  Ierland.  Fries: 

Ierlân.
Iers, adj. & s. 't [i.ərs]. Iers. Fries: Iersk.
iest, s. de [i.əst] ‐en. Eest, inz. drooginrich-

ting voor cichorei. Fries: iest.
'iester, s.  de  [iəstər]  ‐s;  ‐tsy.  Koebocht, 

melkbocht. Fries: jister.
'iesterpaal, s. de, ‐palen. Afsluitboom voor 

de koebocht. Fries: jisterspeal.
i'gaal, adj. [iɡa:l] igaler; ‐st; e'gaal, [e:ɡa:l] 

egaler; ‐st. Egaal. Fries: egaal.
'iglo, s. de [iɣlo:] ‐'s. Iglo. Fries: iglo.
igno'rere, v. [ɪɣno.rɪ.ərə]  ignoreerde;  igno-

reerd. Ignoreren. Fries: ignorearje.
i‐'grek, s.  de [igrεk] ‐ken.  I‐grec. Fries:  i‐

grek.
iis, s. 't [i:s]. IJs. ♢ 't Is ‒, dat de kines kin-

ne wel 's frij fan skoal hè, er ligt ijs;  d'r 
lait 'n best stik ‒ in 'e faart. Fries: iis.

'iisbaan, s. de, ‐banen; ‐tsy. IJsbaan. Fries: 
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iisbaan.
'iisbeer, s.  de,  ‐beren;  ‐tsy.  IJsbeer.  Fries: 

iisbear.
'iisbere, v.,  iisbeerde;  iisbeerd. IJsberen. ♢ 

Hij liep deur de kamer te ‒n.
'iisberg, s. de, ‐en; ‐berchy. IJsberg. Fries: 

iisberch.
'iisblommen, s.  plur.  IJsbloemen (op  ven-

sterruiten). Fries: iisblommen.
'iisfeugeltsy, s. 't, ‐s. IJsvogel. Fries:  iisfû-

gel.
'iisflakte, s. de, ‐s. IJsvlakte. Fries:  iisflak-

te.
'iisfloer, s. de, ‐en. IJsvloer. Fries: iisflier.
'iisherberg, s.  de,  ‐en;  ‐berchy.  Herberg 

aan vaarwater die 's winters door schaat-
sers wordt bezocht. Fries: iisherberch.

'iiskegel, s. de, ‐s; ‐tsy. IJskegel.
'iisklomp, s. de, ‐en; ‐y. IJsklomp. Fries: iis-

klompe.
'iisklup, s. de, ‐s. IJsclub. Fries: iisklup.
'iiskoud, adj. & adv. IJskoud. ♢ Hij beweer-

de ‒ dat 't him niks skele kon. Fries:  iis-
kâld.

'iisnagel, s.  de,  ‐s.  IJsnagel  (in hoefijzer). 
Fries: iisneil.

'iisskos, s.  de,  ‐sen.  IJsschots. ♢  De ‒sen 
komme los, gez. van iemand waarvan het 
slijm bij het hoesten los begint te komen. 
Fries: iisskosse.

'ijsko, s. de [εis̯ko:] ‐'s. IJsco. Fries: iisko.
ik, s. 't [ɪk] ‐ken. Ik. ♢ 't Aigen ‒, het eigen 

ik. Fries: ik.
ik, pron. [ɪk]. Ik. Fries: ik.
'ikke, pron. [ɪkə]. Ikke (nadrukkelijke vorm 

van ik). ♢  Niet hij is der weest, maar ‒. 
Fries: ikke.

i'koan, s. de [iko.ən] ‐en; ‐tsy. Icoon. Fries: 
ikoan.

ik'sels, pron. Ik zelf. Fries: iksels.
yl, s. 't [il]. Eelt. ♢ ‒ in 'e hannen krije, ge-

ëelte handen krijgen. Fries: yl.
yl, adj. [il] iler; ‐st. IJl. ♢ Ile lucht, ijle lucht. 

Fries: yl.
'ilestyk, s.  't  [iləstik].  Elastiek.  Fries:  ile-

styk.
'ilestiken, adj.  Elastieken.  ♢  'n  ‒e  bâl, 

hoas. Fries: ilestiken.
'ilig, adj.  [iləx]  ‐er.  Eeltig.  ♢  ‒e  hannen. 

Fries: ilich.
illumi'nasy, s.  de [ɪlümina:si]  ‐s.  Illumina-

tie. Fries: ylluminaasje.
il'lúster, adj. [ɪlüstər]. Illuster. Fries:  yllus-

ter.
illu'strasy, s.  de [ɪlüstra:si];  ilustrasy, [il-

üstra:si] ‐s. Illustratie. Fries: yllustraasje.
illu'strere, v.,  illustreerde;  illustreerd;  ilu-

strere, ilustreerde; ilustreerd. Illustreren. 
Fries: yllustrearje.

illúzjo'nist, s. de, ‐en. Illusionist. Fries:  yl-
lúzjonist.

il'lúzzy, s. de [ɪlüzi]; ilúzzy, [ilüzi] ‐s. Illusie. 
Fries: yllúzje.

ilustrasy → illustrasy.
ilustrere → illustrere.
ilúzzy → illúzzy.
i'maazje, s.  't  [ima:zjə]  ‐s.  Image.  Fries: 

imaazje.
i'mago, s. 't [ima:ɣo:] ‐'s. Imago. Fries: ima-

go.
i'mam, s. de [imɑm] ‐s. Imam. Fries: imam.
imazji'nêr, adj.  [imɑzjinε:r].  Imaginair. 

Fries: imazjinêr.
imbe'syl, s.  de  [ɪmbəsil]  ‐silen.  Imbeciel. 

Fries: ymbesyl.
imens → iemens.
imi'tasy, s. de [imita:si] ‐s. Imitatie. Fries: 

imitaasje.
imi'tere, v.  [imitɪ.ərə]  imiteerde;  imiteerd. 

Imiteren. Fries: imitearje.
'ymker, s. de [imkər] ‐s. Imker, bijenhouder. 

Fries: ymker.
immi'grant, s.  de  [ɪmiɡrɑnt]  ‐en.  Immi-

grant. Fries: ymmigrant.
immi'grasy, s.  de  [ɪmiɡra:si].  Immigratie. 

Fries: ymmigraasje.
immi'nint, adj. & adv. [ɪminɪnt] ‐er. Immi-

nent. Fries: ymminint.
im'mún, adj.  [ɪmün].  Immuun.  Fries:  ym-

mún.
immuni'teit, s.  de. Immuniteit.  Fries:  ym-

muniteit.
im'passe, s. de [ɪmpɑsə] ‐s. Impasse. Fries: 

ympasse.
impe'rator, s. de [ɪmpəra:tɔr] ‐s. Imperator. 

Fries: ymperator.
imperia'lisme, s. 't [ɪmpɪriɑlɪsmə] ‐s. Impe-

rialisme. Fries: ymperialisme.
im'perium, s. 't [ɪmpɪ.əriəm] ‐s. Imperium. 

Fries: ympearium.
implan'tasy, s.  de,  ‐s.  Implantatie.  Fries: 

ymplantaasje.
implan'tere, v.  [ɪmplɑntɪ.ərə]  omplanteer-

de;  implanteerd.  Implanteren.  Fries:  ym-
plantearje.

impli'syt, adj.  [ɪmplisit].  Impliciet.  Fries: 
ymplisyt.

impopu'lêr, adj. & adv., ‐der; ‐st. Impopu-
lair. Fries: ympopulêr.

'import, s.  de [ɪmpɔrt]. Import. Fries:  ym-
port.

impor'tere, v.,  importeerde;  importeerd. 
Importeren. Fries: ymportearje.

impor'teur, s. de, ‐s. Importeur. Fries:  ym-
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porteur.
impo'sant, adj.  [ɪmpo:sɑnt]  ‐er;  ‐st.  Impo-

sant. Fries: ymposant.
impo'tînsy, s. de. Impotentie. Fries:  ympo-

tinsje.
impo'tint, adj. [ɪmpo:tɪnt]. Impotent. Fries: 

ympotint.
impreg'nere, v. [ɪmprεɣnɪ.ərə] impregneer-

de; impregneerd. Impregneren. Fries: ym-
pregnearje.

im'pressy, s.  de  [ɪmprεsi]  ‐s.  Impressie. 
Fries: ympresje.

im'puls, s.  de [ɪmpöls]  ‐en.  Impuls.  Fries: 
ympuls.

in, adv. & prep. [ɪn]. In. ♢ De bâl waar nag 
krekt  ‒, kwam  terecht  binnen  de  lijnen 
van het perk (kaatsen); ‒ 'e huus, binnens-
huis;  ‒  Stiens,  ‒  'e  Oasthoek,  Westhoek 
weune. Fries: yn.

'inademe, v.,  ademde in;  inademd.  Inade-
men. Fries: ynazemje.

inak'tyf, adj.,  ‐tiver;  ‐st.  Inactief.  Fries: 
ynaktyf.

inbeelding → inbeling.
'inbegrepen, adj. Inbegrepen. Fries:  ynbe-

grepen.
'inbeling, s.  de;  'inbeelding, ‐s.  Inbeel-

ding. Fries: ynbylding.
'inbeure, v., beurde in; inbeurd. Incasseren, 

geld innen. ♢ Geld ‒. Fries: ynbarre.
'inboedel, s. de, ‐s. Inboedel. Fries: ynboel.
'inbouwe, v.,  boude in;  inboud.  Inbouwen. 

Fries: ynbouwe.
'inbraak, s. de, ‐braken. Inbraak. Fries: yn-

braak.
'inbreke, v.,  brak  in;  inbroken.  Inbreken. 

Fries: ynbrekke.
'inbreker, s. de, ‐s. Inbreker. Fries: ynbrek-

ker.
'inbreuk, s.  de.  Inbreuk.  ♢  Ergens  ‒  op 

make. Fries: ynbreuk.
'inbringe, v.,  brocht  in;  inbrocht.  Inbren-

gen. ♢ D'r niet feul teugen ‒ kinne, er niet 
veel  tegen  kunnen  inbrengen.  Fries:  yn-
bringe.

'inburgere, v.,  burgerde in;  inburgerd.  In-
burgeren. Fries: ynboargerje.

'indeks, s. de [ɪndεks] ‐en. Index. Fries: yn-
deks.

'indele, v.,  deelde  in;  indeeld.  Indelen. 
Fries: yndiele.

'indeling, s.  de,  ‐s.  Indeling. Fries:  yndie-
ling.

inder'daad, adv. Inderdaad. Fries: yndied.
inder'tiid, adv. Indertijd. Fries: yndertiid.
indi'aan, s. de [ɪndia:n] ‐anen; ‐tsy. Indiaan. 

Fries: yndiaan.

indi'aantsyspeule, v.,  speulden indiaantsy; 
indiaantsyspeuld. Indiaantje spelen.

indi'aneboek, s.  't,  ‐en;  ‐y.  Indianenboek. 
Fries: yndianeboek.

'Indië, eigennaam  [ɪndiə].  Indië.  Fries: 
Ynje.

'indiene, v., diende in; indiend. Indienen. ♢ 
'n Fersoek ‒. Fries: yntsjinje.

'indike, v., dykte in; indykt. Indijken. Fries: 
yndykje.

'indinke, v., docht in; indocht. Indenken. ♢ 
Je wat ‒ kinne, zich iets kunnen indenken, 
voorstellen. Fries: yntinke.

'indirekt, adj. & adv. [ɪndirεkt] ‐er. Indirect. 
Fries: yndirekt.

indivi'dú, s. 't [ɪndividü] ‐'s. Individu. Fries: 
yndividu.

Indo‐Ger'maan, s.  de  [ɪndo:]- ‐germanen. 
Indo‐Germaan. Fries: Yndo‐Germaan.

Indo‐Ger'maans, s.  't.  Indo‐Germaans. 
Fries: Yndo‐Germaansk.

'indraaie, v.,  draaide in;  indraaid. Indraai-
en. Fries: yndraaie.

'indroge, v.,  droogde in;  indroogd. Inpepe-
ren, inprenten, op forse wijze aan het ver-
stand brengen.  ♢  Een wat  ‒. Fries:  yn-
droegje.

'indruk, s. de, ‐ken. Indruk. ♢ Onder de ‒ 
(fan), onder de indruk (van); ‒  make, in-
druk maken; dat maakt 'n belachlike ‒ op 
ôns; ergens 'n ‒ fan krije, ergens een in-
druk van krijgen. Fries: yndruk.

indruk'wekkend, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  In-
drukwekkend.

in 'dubio, adv.  [ɪndübio:].  In dubio.  Fries: 
yn dubio.

'indúkke, v.,  dúkte  in;  indúkt.  Indeuken. 
Fries: yndûke.

indu'stry, s.  de  [ɪndüstri]  ‐en.  Industrie. 
Fries: yndustry.

ineens → inenen.
ineffek'tyf, adj. & adv., ‐tiver; ‐st. Ineffec-

tief. Fries: yneffektyf.
in'enen, adv.;  in'eens.  Ineens,  eensklaps, 

plotseling. ♢ ‒  hoorden se 'n luud gerin-
kel fan glâs. Fries: ynienen.

'infâl, s. de, ‐en. Inval. Fries: ynfal.
înfâle → infâle.
'infâle, v., fiel in; infâlen; 'înfâle, fiel in; în-

fâlen. Invallen. ♢ ‒ne wangen hè, wangen 
die zijn ingevallen; foor een ‒, iemand tij-
delijk vervangen;  de forst fâlt in, het be-
gint te vriezen. Fries: ynfalle.

infa'lide, s. de [ɪⁿfɑlidə] ‐n. Invalide. Fries: 
ynvalide.

infa'lide, adj. [ɪⁿfɑlidə]. 
'infantery, s.  de [ɪⁿfɑntəri]  ‐en.  Infanterie. 
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Fries: ynfantery.
infan'tyl, adj.  &  adv.  [ɪⁿfɑntil].  Infantiel. 

Fries: ynfantyl.
in'farkt, s. 't [ɪⁿfarkt] ‐en. Infarct. Fries: yn-

farkt.
in'feksy, s. de [ɪⁿfεksi] ‐s. Infectie. Fries: yn-

feksje.
inferi'eur, adj. [ɪⁿfɪ.əriö.ər] ‐der; ‐st. Inferi-

eur. Fries: ynferieur.
'infinityf, s.  de  [ɪⁿfinitif]  ‐tiven.  Infinitief. 

Fries: ynfinityf.
'infintyf, adj. [ɪⁿfɪntif]  ‐tiver;  ‐st.  Inventief. 

Fries: ynvintyf.
in'flasy, s. de [ɪⁿfla:si] ‐s. Inflatie. Fries: ynf-

laasje.
'infloed, s. de, ‐en. Invloed. Fries: ynfloed.
'infoere, v.,  foerde  in;  infoerd.  Invoeren. 

Fries: ynfiere.
'infoering, s. de, ‐s. Invoering. Fries: ynfie-

ring.
infor'masy, s. de [ɪⁿfɔrma:si] ‐s. Informatie. 

Fries: ynformaasje.
informa'teur, s. de, ‐s. Informateur. Fries: 

ynformateur.
infor'matika, s. de [ɪⁿfɔrma:tikɑ]. Informa-

tica. Fries: ynformatika.
infor'meel, adj.,  ‐meler;  ‐st.  Informeel. 

Fries: ynformeel.
infor'mere, v., informeerde; informeerd. In-

formeren. Fries: ynformearje.
'infrastruktuur, s.  de  [ɪⁿfrɑ]-.  Infrastruc-

tuur. Fries: ynfrastruktuer.
ing, adj. & adv. [ɪŋ] ‐er; ‐st. Eng, nauw. ♢ 

De saken te ‒ sien, beperkt, bekrompen. 
Fries: ing.

'ingaan, v.,  ging,  gong  in;  ingaan(d).  In-
gaan. ♢  Ergens op ‒, ergens op ingaan. 
Fries: yngean.

'ingang, s. de, ‐en; ‐gânchy, ‐ganky. Ingang. 
♢ Met ‒ fan. Fries: yngong.

'ingel, s. de [ɪŋəl] ‐s; ‐tsy. Engel. Fries:  in-
gel.

'Ingelând, eigennaam [ɪŋəlɑ.nt]. Engeland. 
Fries: Ingelân.

'ingelanden, s.  plur.  [ɪŋəlɑndən] 
[ɪŋɡəlɑndən].  Ingelanden. Fries:  yngelan-
nen.

ingelehaar → ingelhaar.
'ingelhaar, s. 't; 'ingelehaar. Engelenhaar. 

Fries: ingelhier.
'Ingels, s. 't [ɪŋəls]. Engels, de Engelse taal. 

Fries: Ingelsk.
'Ingels, adj.  [ɪŋəls].  Engels,  van,  zoals  in 

Engeland,  van de Engelsen.  ♢  Ingelsen, 
Engelsen. Fries: Ingelsk.

'Ingelsman, s. de, ‐nen. Engelsman. Fries: 
Ingelskman.

'ingeltsy, s. 't, ‐s. Lieveheersbeestje. Fries: 
ingeltsje.

'ingerling, s. de [ɪŋərlɪŋ] ‐en; ‐închy, ‐inky. 
Engerling. Fries: spekrûp.

'ingeve, v.,  gâf in;  ingeven.  Ingeven. ♢  't 
Worde mij ‒n, dat‐y der weunde, het werd 
mij ingegeven. Fries: ynjaan.

'ingeving, s. de, ‐s. Ingeving. Fries:  ynjou-
wing.

'ingewand, s. 't [ɪnɡəwɑnt] ‐en. Ingewand. 
Fries: yngewant.

inge'wikkeld, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ingewik-
keld. Fries: yngewikkeld.

'ingiete, v.,  goat in;  ingoaten. Inschenken. 
♢ Koffy, thee ‒. Fries: ynjitte.

'ingripe, v.,  greep in;  ingrepen.  Ingrijpen. 
Fries: yngripe.

in'gripend, adj., ‐er; ‐st. Ingrijpend. Fries: 
yngripend.

ingtou → eentou.
inha'lator, s.  de  [ɪnhɑla:tɔr]  ‐s.  Inhalator. 

Fries: ynhalator.
'inhale, v.,  haalde  in;  inhaald.  Inhalen.  ♢ 

Een op 'e fyts, met 'e auto ‒; 'n draak ‒, 
een vlieger inhalen. Fries: ynhelje.

inha'lere, v.  [ɪnhɑlɪ.ərə]  inhaleerde;  inha-
leerd. Inhaleren. Fries: ynhalearje.

in'halig, adj., ‐er; ‐st. Inhalig. Fries:  ynha-
lich.

inhe'rint, adv. [ɪnhɪ.ərɪnt]. Inherent. Fries: 
ynherint.

'inhoud, s. de, ‐en. Inhoud. Fries: ynhâld.
'inhoudsmaat, s. de, ‐maten. Inhoudsmaat. 

Fries: ynhâldsmjitte.
'inhouten, s. plur. 1 Inhout, (opstaande ge-

raamte  van  een  scheepswand).  2 Li-
chaamsgestel,  gezondheid.  ♢  Hij  het 
goeie ‒, hij heeft een sterk lichamelijk ge-
stel. Fries: ynhouten.

'inhouwe, v.,  houde  in;  inhouwen.  Inhou-
den. ♢ Je ‒, zich bedwingen; wat sou dat 
woord ‒?, betekenen. Fries: ynhâlde.

'inhure, v.,  huurde  in;  inhuurd.  Inhuren. 
Fries: ynhiere.

'inhuring, s. de, ‐s. Inhuring. Fries:  ynhie-
ring.

inisja'tyf, s.  't  [inisjɑtif];  initsja'tyf, 
[initsjɑtif] ‐tiven. Initiatief. Fries: inisjatyf.

initsjatyf → inisjatyf.
'injage, v., joeg in; injoegen. Injagen. ♢ Een 

't  bos ‒, iemand de dood injagen. Fries: 
ynjeie.

in'jeksy, s. de [ɪⁿjεksi] ‐s. Injectie. Fries: yn-
jeksje.

injek'tere, v. [ɪⁿjεktɪ.ərə] injekteerde; injek-
teerd. Injecteren. Fries: ynjektearje.

in'kasso, s. de [ɪŋkɑso:] ‐'s. Incasso. Fries: 
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ynkasso.
'inkeer, s. de. Inkeer. Fries: ynkear.
'inkel, num.,  adj.  &  adv.  [ɪŋkəl];  'inkeld, 

[ɪŋkəlt]. Enkel. ♢ Inkel(d)e mînsen; inkeld 
't bestuur waar d'r maar, alleen, slechts; 
inkel(d)en  fonnen  it  mooi; inkeld  's, een 
enkele maal, slechts zelden. Fries: inkel.

inkeld → inkel.
'inkeldris, adv.  [ɪŋkəldrəs].  Een  enkele 

keer. ♢ Dat gebeurde ‒. Fries: inkeldris.
'inkertiere, v.,  kertierde in;  inkertierd. In-

kwartieren. Fries: ynkertierje.
'inkertiering, s.  de,  ‐s.  Inkwartiering. 

Fries: ynkertiering.
'inket, s. de [ɪŋkət] ‐s; ‐sy. Trechtervormige 

punt van een fuik. ♢ De wide en de nauwe 
‒. Fries: inkert.

'inketsnoer, s.  't,  ‐en.  Snoer  aan  inket. 
Fries: inkertsnoer.

'inkike, v., keek in; inkeken. Inkijken. ♢ De 
krant even ‒.

'inklauwer, s.  de,  ‐s.  Inhalig  persoon, 
schraper, vrek. Fries: ynklauwer.

'inklauwerig, adj.,  ‐er.  Inhalig,  schraap-
zuchtig. Fries: ynklauwerich.

inklu'syf, adv.  [ɪŋklüsif].  Inclusief.  Fries: 
ynklusyf.

inkoe'lant, adj. & adv. [ɪŋkulɑnt] ‐er; ‐st. In-
coulant. Fries: ynkûlant.

inkoe'rant, adj. [ɪŋku.ərɑnt] ‐er; ‐st. Incou-
rant. Fries: ynkoerant.

in'kognito, adv.  [ɪŋkɔɣnito:].  Incognito. 
Fries: ynkognito.

'inkomme, v.,  kwam  in;  inkommen.  Inko-
men. ♢ Der kin ik ‒, dat kan ik begrijpen. 
Fries: ynkomme.

'inkommeling, s. de, ‐en. Immigrant, inko-
meling, persoon die,  van elders komend, 
zich ergens vestigt. Fries: ynkommeling.

'inkommen, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Inkomen.  ♢  'n 
Goed ‒ hewwe. Fries: ynkommen.

inkom'pleet, adj.,  ‐pleter;  ‐st.  Incompleet. 
Fries: ynkompleet.

'inkomstebelasting, s.  de,  ‐s.  Inkomsten-
belasting. Fries: ynkomstebelesting.

inkonti'nint, adj.  Incontinent.  Fries:  yn-
kontinint.

'inkoopspriis, s.  de,  ‐prizen.  Inkoopsprijs. 
Fries: ynkeapspriis.

'inkope, v.,  kocht  in;  inkocht.  Inkopen. 
Fries: ynkeapje.

'inkorte, v.,  kortte  in;  inkort.  Inkorten.  ♢ 
De kaats is arig, mooi inkort, de bal, die 
vanuit  het  kaatsperk  teruggeslagen  is, 
wordt door een speler van het partuur, dat 
aan  de  opslag  is,  vervolgens  weer  een 
eind(je)  teruggeslagen,  zodat  de  kaats 

kleiner wordt. Fries: ynkoartsje.
'inkrimpe, v., kromp in; inkrompen. Inkrim-

pen. ♢  De smid krimpt 't  izer in, maakt 
het korter. Fries: ynkrimpe.

inkt, s. de [ɪŋkt]. Inkt. Fries: inket.
'inktfis, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Inktvis.  Fries:  in-

ketfisk.
'inktflek, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Inktvlek.  Fries: 

inketplak.
'inktpot, s. de, ‐ten; ‐sy. Inktpot. Fries:  in-

ketpôt.
'inkuile, v.,  kuilde in;  inkuild.  Inkuilen. ♢ 

Werm, koud, Fîns ‒; ‒  folgens de Harde-
land‐methoade; de  bitekruden  motte  in-
kuild worre. Fries: ynkûlje.

inkwi'sisy, s.  de  [ɪŋkwisisi].  Inquisitie. 
Fries: ynkwisysje.

'inlade, v.,  lade in;  inladen. Inladen. Fries: 
ynlade.

'inlaide, v.,  laide  in;  inlaid(en).  Inleiden. 
Fries: ynliede.

'inlaiding, s. de, ‐s. Inleiding. Fries:  ynlie-
ding.

inlandig → inlândig.
'inlândig, adj.; 'inlandig. Aflandig. ♢ 'n ‒e 

wyn, landwind, wind die van het land naar 
zee waait. Zie ook: útlândig.

inlê → inlêge.
înlêg → inlêg.
'inlêg, s. de; 'înlêg. Inleg. Fries: ynlis.
'inlêge, v.; 'inlê, laai in; inlaid. Inleggen. ♢ 

Eerpels ‒, poten; fis, flais, groente ensoa-
feerder ‒, met pekel in een pot doen om 
het genoemde te conserveren. Fries:  yn-
lizze.

'inlêger, s. de, ‐s. Inlegger, arbeider die de 
aardappelen in de pootgaten legt.  Fries: 
ynlizzer.

'inleve (je), v.,  leefde in;  inleefd. Zich inle-
ven. Fries: ynlibje.

'inlichte, v.,  lichtte  in;  inlicht.  Inlichten. 
Fries: ynljochtsje.

'inlichting, s.  de,  ‐s.  Inlichting. Fries:  yn-
ljochting.

'inliste, v.,  listte in;  inlist.  Inlijsten. Fries: 
ynlistje.

'inloege, v., loegde in; inloegd. Inladen. ♢ 't 
Eten smaakte him best,  hij  loegde maar  
in, hij at veel.

'inlogge, v. [ɪⁿlɔɣə]  logde in;  inlogd. Inlog-
gen. Fries: ynlogge.

înlope → inlope.
'inlope, v., liep in; inlopen; 'înlope, liep in; 

înlopen. Inlopen.
'inmaakfles, s. de, ‐sen. Inmaakfles. Fries: 

ynmaakflesse.
'inmaakglâs, s. 't, ‐glâzen, ‐glazen; ‐glassy. 
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Inmaakglas. Fries: ynmaakglês.
'inmaakpot, s. de, ‐ten; ‐sy. Inmaakpot.
'inmake, v.,  maakte in;  inmaakt. Inmaken. 

♢ Ouwe‐Syl worde deur St.‐Jabik inmaakt, 
gevoelig verslagen. Fries: ynmeitsje.

'inmetsele, v.,  metselde in;  inmetseld.  In-
metselen. Fries: ynmitselje.

'innander, adv. In elkaar, ineen. Fries:  yn-
inoar.

'innanderkrimpe, v.,  kromp innander;  in-
nanderkrompen. Ineenkrimpen. Fries:  yn-
inoarkrimpe.

'innandersette, v.,  sette  innander;  innan-
derset.  Losse  onderdelen tot  een geheel 
verenigen;  vervaardigen;  samenstellen. 
Fries: yninoarsette.

'innerlik, s. 't [ɪnərlək]. Innerlijk. Fries: in-
erlik.

'innerlik, adj.  &  adv.  [ɪnərlək].  Innerlijk. 
Fries: inerlik.

'innessele (je), v.,  nesselde in;  innesseld. 
Zich innestelen. Fries: ynnestelje.

innig → eanig.
'innigens, s. de. Gierigheid, inhaligheid.
'innimme, v., nam in; innommen. Innemen. 

♢  Wel  fan  ‒n  wete, goed  van  innemen 
zijn, flink eten en drinken; 'n jurk ‒, nau-
wer maken;  de smid nimt 'n stik izer in, 
maakt korter. Fries: ynnimme.

in'nimmend, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Inne-
mend. Fries: ynnimmend.

'inpakke, v.,  pakte  in;  inpakt.  Inpakken. 
Fries: ynpakke.

'inpepere, v., peperde in; inpeperd. Inpepe-
ren. Fries: ynpiperje.

'inpikke, v., pikte in; inpikt. Inpikken. Fries: 
ynpikke.

'inplakke, v.,  plakte in;  inplakt. Inplakken. 
Fries: ynplakke.

'inpoldere, v., polderde in; inpolderd. Inpol-
deren. Fries: ynpolderje.

'inpoldering, s.  de,  ‐s.  Inpoldering. Fries: 
ynpoldering.

'inprinte, v.,  printte in;  inprint. Inprenten. 
Fries: ynprintsje.

'inrade, v.,  raadde in;  inraden. Inslaan, op-
doen (van voorraad). Fries: ynriede.

'inrêde, v.,  rêdde in;  inrêden. Inruimen. ♢ 
'n Kas ‒.

'inregene, v., regende in; inregend. Inrege-
nen. ♢ 't Regent in. Fries: ynreine.

'inrichte, v.,  richtte  in;  inricht.  Inrichten. 
Fries: ynrjochtsje.

'inrichting, s. de, ‐s. Inrichting. Fries:  yn-
rjochting.

'inrije, v.,  reed in;  inreden. Inrijden. Fries: 
ynride.

'inroile, v., roilde in; inroild. Inruilen. Fries: 
ynruilje.

'inrúmme, v.,  rúmde in;  inrúmd. Inruimen. 
Fries: ynromje.

'insaile, v.,  sailde in;  insaild. Inzeilen, naar 
binnen zeilen. Fries: ynsile.

'insegene, v., segende in; insegend. Inzege-
nen. ♢ 'n Huwlik ‒. Fries: ynsegenje.

in'sekt, s. 't, ‐en. Insect. Fries: ynsekt.
in'sekte‐eters, s. plur. Insecteneters. Fries: 

ynsekte‐iters.
insemi'nasy, s. de [ɪⁿse:mina:si] ‐s. Insemi-

natie. Fries: ynseminaasje.
insemi'nere, v.  [ɪⁿse:minɪərə]  insemineer-

de;  insemineerd.  Insemineren.  Fries:  yn-
seminearje.

'insepe, v.  -[se:pə]  seepte in;  inseept. Inze-
pen.  ♢  De jonges seepten de maisys  in, 
wreven  voor  de  grap  het  gelaat  van  de 
meisjes in met sneeuw. Fries: ynsjipje.

'insest, s. de [ɪⁿsεst]. Incest. Fries: ynsest.
'inset, s. de, ‐ten. Inzet. Fries: ynset.
'insette, v.,  sette  in;  inset.  Inzetten.  ♢  't  

Huus  is  inset  op  €  100.000,‐; je  ergens 
foor ‒, zich inzetten voor iets. Fries:  yn-
sette.

însge'lyks, adv. & interj. Insgelijks. ♢ Nou, 
't  alderbeste,  hoor  en  gesondhyd!  Ja  
(danke), ‒!

însicht → insicht.
'insicht, s.  't;  'însicht, ‐en.  Inzicht. Fries: 

ynsjoch.
insi'dint, s. 't [ɪⁿsidɪnt] ‐en. Incident. Fries: 

ynsidint.
insidin'teel, adj. & adv., ‐teler; ‐st. Inciden-

teel. Fries: ynsidinteel.
însien → insien.
'insien, v., sâg in; insien(d); 'însien, sâg in; 

însien(d). Inzien. ♢ 'n Krant ‒; wat niet ‒, 
begrijpen,  snappen;  't  donker  ‒. Fries: 
ynsjen.

in'siinje, s. 't [ɪⁿsi:ⁿjə] ‐s. Insigne. Fries: yn-
synje.

'insinking, s. de, ‐s. Inzinking. Fries: ynsin-
king.

insinu'asy, s.  de [iⁿsinüa:si]  ‐s.  Insinuatie. 
Fries: ynsinuaasje.

insinu'ëre, v. [ɪⁿsinüɪərə]. 
'inskakele, v.,  skakelde  in;  inskakeld.  In-

schakelen. Fries: ynskeakelje.
'inskeure, v.,  skeurde  in;  inskeurd.  In-

scheuren.  ♢  'n  Inskeurde  nagel. Fries: 
ynskuorre.

'inskiete, v.,  skoat  in;  inskoaten.  Inschie-
ten.  ♢  D'r  geld  bij  ‒, inboeten.  Fries: 
ynsjitte.

in'skiklik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Inschikkelijk. 
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Fries: ynskiklik.
in'skiklikens, s.  de;  in'skiklikhyd.  In-

schikkelijkheid. Fries: ynskiklikens.
inskiklikhyd → inskiklikens.
'inskinke, v., skonk in; inskonken. Inschen-

ken.  ♢  De  koffy  is  brún,  wij  sille  's  ‒. 
Fries: ynskinke.

in'skripsy, s.  de  [ɪⁿskrɪpsi]  ‐s.  Inscriptie. 
Fries: ynskripsje.

înskrive → inskrive.
'inskrive, v.,  skreef in;  inskreven;  'înskri-

ve, skreef  in;  înskreven.  Inschrijven. 
Fries: ynskriuwe.

înskriving → inskriving.
'inskriving, s. de;  'înskriving, ‐s. Inschrij-

ving. Fries: ynskriuwing.
înslaan → inslaan.
'inslaan, v.,  sloeg  in;  insloegen;  'înslaan, 

sloeg in; însloegen. Inslaan. ♢ De bâl wor-
de  weer  insloegen, door  de  tegenpartij 
weer in het perk teruggeslagen (kaatsen); 
de weerlicht is insloegen, de bliksem is in-
geslagen. Fries: ynslaan.

înslag → inslag.
'inslag, s.  de;  'înslag, ‐en.  Inslag. ♢  Ske-

ring en ‒, schering en inslag. Fries:  yn-
slach.

înslúppe → inslúppe.
'inslúppe, v., sloop in; inslopen; 'înslúppe, 

sloop  in;  înslopen.  Insluipen.  Fries:  yn-
slûpe.

'inslútte, v., sloat in; insloaten. Insluiten. ♢ 
Wat bij  'n brief  ‒; insloaten deur huzen. 
Fries: ynslute.

'insmere, v.,  smeerde in;  insmeerd. Insme-
ren. Fries: ynsmarre.

'inspanne, v.,  spande in;  inspand.  Inspan-
nen. ♢ 'n Peerd ‒. Fries: ynspanne.

in'spannend, adj.,  ‐er;  ‐st.  Inspannend. 
Fries: ynspannend.

'inspanning, s.  de,  ‐s.  Inspanning.  Fries: 
ynspanning.

in'speksy, s.  de  [ɪⁿspεksi]  ‐s.  Inspectie. 
Fries: ynspeksje.

inspek'tere, v.,  inspekteerde;  inspekteerd. 
Inspecteren. Fries: ynspektearje.

inspek'teur, s. de, ‐s. Inspecteur. Fries: yn-
spekteur.

inspe'sjint, s.  de  [ɪⁿspe:sjɪnt];  inspi'sjint, 
[ɪⁿspisjɪnt]  ‐en.  Inspeciënt.  Fries:  yn-
spesjint.

inspi'rasy, s.  de  [ɪⁿspira:si]  ‐s.  Inspiratie. 
Fries: ynspiraasje.

inspi'rere, v., inspireerde; inspireerd. Inspi-
reren. Fries: ynspirearje.

inspisjint → inspesjint.
insta'byl, adj.,  ‐biler;  ‐st.  Instabiel.  Fries: 

ynstabyl.
instal'lasy, s.  de  [ɪⁿstɑla:si]  ‐s.  Installatie. 

Fries: ynstallaasje.
installa'teur, s.  de,  ‐s.  Installateur.  Fries: 

ynstallateur.
instal'lere, v.,  installeerde;  installeerd.  In-

stalleren. Fries: ynstallearje.
in'standhouwing, s.  de.  Instandhouding. 

Fries: ynstânhâlding.
in'stânsy, s. de [ɪⁿstɑ.ⁿsi] ‐s. Instantie. ♢ In 

eerste ‒. Fries: ynstânsje.
înstappe → instappe.
'instappe, v.,  stapte in;  instapt;  'înstappe, 

stapte  in;  înstapt.  Instappen.  Fries:  yn-
stappe.

însteekbând → insteekbând.
'insteekbând, s.  de;  'însteekbând, ‐en. 

Soort scharnier.
'insteke, v.,  stak in;  instoken.  Insteken. ♢ 

‒, omslaan, deurhale en ôfglije late, han-
delingen  die  gezamenlijk  een  breisteek 
opleveren;  een wat ‒, iemand iets inbla-
zen,  influisteren  (van  iets  verkeerds). 
Fries: ynstekke.

'instelle, v.,  stelde  in;  insteld.  Instellen. 
Fries: ynstelle.

'instelling, s.  de,  ‐s.  Instelling.  Fries:  yn-
stelling.

'instimme, v.,  stimde in;  instimd.  Instem-
men. Fries: ynstimme.

'instimming, s. de. Instemming. Fries:  yn-
stimming.

in'stinkt, s. 't [ɪⁿstɪŋkt] ‐en. Instinct. Fries: 
ynstinkt.

'instippe, v.,  stipte  in;  instipt.  Indopen. 
Fries: ynstippe.

insti'tút, s. 't, ‐ten; ‐sy. Instituut. Fries: yn-
stitút.

'instrooiïng, s. de, ‐inky. Instrooi, toevalli-
ge winst. ♢ Die € 30,‐ weeks fan 'e krant 
is 'n arige ‒, geregelde bijverdienste, die 
moeilijk  gemist  kan  worden.  Fries:  yn-
struiïng.

instru'ëre, v.  [ɪⁿstrüɪ.ərə]  instrueerde;  in-
strueerd. Instrueren. Fries: ynstruearje.

in'struksy, s.  de  [ɪⁿströksi]  ‐s.  Instructie. 
Fries: ynstruksje.

instru'mint, s. 't [ɪⁿstrümɪnt]; yster'mint*, 
[istərmɪnt]  ‐en.  Instrument.  Fries:  yn-
strumint.

instru'mintmaker, s. de, ‐s. Instrumentma-
ker. Fries: ynstrumintmakker.

'instudere, v., studeerde in; instudeerd. In-
studeren. Fries: ynstudearje.

'insture, v.,  stuurde in;  instuurd. Insturen. 
Fries: ynstjoere.

'insturing, s.  de,  ‐s.  Inzending.  Fries:  yn-
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stjoering.
insu'line, s.  de  [ɪⁿsülinə]  ‐en.  Insuline. 

Fries: ynsuline.
in'teger, adj.  [ɪnte:ɣər]  ‐der;  ‐st.  Integer. 

Fries: ynteger.
inte'graal, adj. [ɪntəgra:l]. Integraal. Fries: 

yntegraal.
inte'grasy, s.  de  [ɪntəgra:si].  Integratie. 

Fries: yntegraasje.
'intekene, v.,  tekende in;  intekend. Inteke-

nen. Fries: yntekenje.
'intekening, s.  de,  ‐s,  ‐en.  Intekening. 

Fries: yntekening.
intel'lekt, s.  't  [ɪntəlεkt].  Intellect.  Fries: 

yntellekt.
intellektu'eel, s.  de,  ‐elen.  Intellectueel. 

Fries: yntellektueel.
intelli'gînsy, s.  de  [ɪntεliɡɪ.ⁿsi].  Intelligen-

tie. Fries: yntelliginsje.
intelli'gint, adj., ‐er; ‐st. Intelligent. Fries: 

yntelligint.
'inter, s. de [ɪntər] ‐s. Enter, éénjarig dier. 

Fries: inter.
'interbolle, s.  de,  ‐s;  ‐boltsy.  Enterstier, 

stier van één jaar. Fries: interbolle.
in'tere, v. [ɪntɪ.ərə] teerde in; inteerd. Inte-

ren, (financieel) achteruit gaan. ♢ Hij het 
wel  wat  kaptaal,  maar  nou't‐y  stilleeft,  
mot‐y dochs ‒. Fries: yntarre.

'intere, v. [ɪntərə]  interde;  interd. Enteren. 
Fries: interje.

interes'sant, adj.  &  adv.  [ɪntərəsɑnt]  ‐er; 
‐st. Interessant. Fries: ynteressant.

inter'esse, s. de [ɪntərεsə]. Interesse. Fries: 
ynteresse.

interes'sere, v.,  interesseerde;  interes-
seerd. Interesseren. ♢ Je ‒ foor, zich inte-
resseren voor. Fries: ynteressearje.

interest → intrest.
interfe'rînsy, s. de [ɪntərfərɪ.ⁿsi] ‐s. Interfe-

rentie. Fries: ynterferinsje.
interi'eur, s.  't  [ɪntɪ.əriö.ər]  ‐en.  Interieur. 

Fries: ynterieur.
'interim, s.  de  &  't  [ɪntərɪm]  ‐s.  Interim. 

Fries: ynterim.
inter'jeksy, s. de [ɪntərjεksi] ‐s. Interjectie. 

Fries: ynterjeksje.
inter'medzo, s. de [ɪntərmεdzo:] ‐'s. Inter-

mezzo. Fries: yntermezzo.
in'tern, adj. [ɪntεrn]. Intern. Fries: yntern.
internasjo'naal, adj.;  internatsjo'naal, 

‐naler;  ‐st. Internationaal. Fries:  ynterna-
sjonaal.

internatsjonaal → internasjonaal.
'internet, s.  't  [ɪntərnεt].  Internet.  Fries: 

ynternet.
'internette, v.,  internette;  internet.  Inter-

netten. Fries: ynternetsje.
inter'nist, s.  de  [ɪntərnɪst]  ‐en.  Internist. 

Fries: ynternist.
interpre'tasy, s. de, ‐s. Interpretatie. Fries: 

ynterpretaasje.
interpre'tere, v.  [ɪtərprətɪ.ərə]  interpre-

teerde; interpreteerd. Fries: ynterpretear-
je.

inter'rupsy, s. de [ɪntəröpsi] ‐s. Interruptie. 
Fries: ynterrupsje.

in'tym, adj.  &  adv.  [ɪntim]  ‐timer;  ‐st.  In-
tiem. ♢ Wat ‒s, iets intiems. Fries: yntym.

in'tîns, adj.  &  adv.  [ɪntɪ.ⁿs]  ‐er.  Intens. 
Fries: yntins.

in'tînsy, s. de, ‐s. Intentie. Fries: yntinsje.
intîn'syf, adj. & adv. [ɪntɪ.ⁿsif] ‐siver; ‐st. In-

tensief. Fries: yntinsyf.
'intree, s. de, ‐s. 1 Entree, ingang. 2 Intre-

de. ♢  Syn ‒ doen, zijn intrede doen, zijn 
eerste predikatie houden. Fries: yntree.

'intrekke, v.,  trok in;  introkken. Intrekken. 
♢ Bij een ‒, bij iemand intrekken; 'n befel 
‒, terugnemen.

'intrest, s. de [ɪntrεst]; 'interest, [ɪntərεst] 
‐en. Int(e)rest. Fries: yntrest.

in'trizy, s. de [ɪntri:zi] ‐s. Intrige. Fries: yn-
triizje.

introdu'sere, v.  [ɪntro:düsɪ.ərə]  introdu-
seerde; introduseerd. Introduceren. Fries: 
yntrodusearje.

intro'vert, adj. & adv. [ɪntro:fεrt] ‐er; ‐st. In-
trovert. Fries: yntrovert.

intu'ïsy, s. de [ɪntüisi] ‐s. Intuïtie. Fries: yn-
tuysje.

intuï'tyf, adj.  [ɪntüitif]  ‐tiver.  Intuïtief. 
Fries: yntuïtyf.

in'tussen, adv. Intussen. Fries: yntusken.
inven'taris, s. de [ɪⁿfənta:rəs] ‐sen. Inventa-

ris. Fries: ynventaris.
inventari'sere, v., inventariseerde; inventa-

riseerd.  Inventariseren.  Fries:  ynventari-
searje.

'inwaaie, v.,  woei,  waaide in;  inwoeien,  in-
waaid. Inwaaien, door de wind ingedrukt 
of omvergeworpen worden. ♢ De moln de 
Hoop is in 1929 inwoeien. Fries: ynwaaie.

'inwâde, v.,  wâdde in;  inwâden.  1 Intrap-
pen. ♢  'n Deur ‒. 2 Bij het naar binnen 
gaan de vloer bevuilen. ♢ At 't bútten nat 
is, dan wâdt 't soa in. Fries: ynwâdzje.

'inwaide, v.  [ɪⁿwɑid̯ə]  waidde  in;  inwaid; 
'inwije, wijde in;  inwijd.  Inwijden. Fries: 
ynwije.

'inwaiding, s. de; 'inwijding, ‐s. Inwijding. 
Fries: ynwijing.

'inwatere, v., waterde in; inwaterd. Inwate-
ren. Fries: ynwetterje.
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'inwerke, v.,  werkte in;  inwerkt. Inwerken. 
Fries: ynwurkje.

'inweune, v., weunde in; inweund. Inwonen. 
Fries: ynwenje.

'inweuner, s. de, ‐s. Inwoner. Fries: ynwen-
ner.

'inweuning, s. de, ‐s. Inwoning. Fries:  yn-
wenning.

inwijding → inwaiding.
inwije → inwaide.
'inwillege, v.  [ɪⁿwɪləɣə]  willigde  in;  inwil-

ligd. Inwilligen. Fries: ynwilligje.
in'windig, adj. & adv. [ɪⁿwɪndəx]. Inwendig. 

Fries: ynwindich.
i'on, s. 't [ion] [jon] ioanen. Ion. Fries: ion.
ioni'sasy, s. de. Ionisatie. Fries: ionisaasje.
iono'sfeer, s.  de.  Ionosfeer.  Fries:  iono-

sfear.
yp, s. de [ip] ipen; ipy. Iep. Fries: yp.
ipeboom → iperenboom.
'iperen, adj. [ipərən]. Iepen, van iepenhout. 

Fries: iperen.
'iperenboom, s.  de;  'ipeboom, ‐bomen; 

‐py, ‐tsy. Iepenboom. Fries: iperenbeam.
'iperenhout, s. 't.  Iepehout. Fries:  iperen-

hout.
'iperenhouten, adj. Iepehouten. Fries: ipe-

renhouten.
irappel → irpel.
irappel‐ → irpel‐.
irbaai → eerbaai.
'iris, s. de [i:rəs] ‐sen. Iris. Fries: iris.
irisko'py, s. de. Iriscopie. Fries: iriskopy.
irk → eerk.
irpel‐, eerappel‐, eerpel‐, irappel‐,
'irpel, s.  de  [ɪrpəl];  'eerappel, [ɪ.ərɑpəl]; 

'eerpel, [ɪ.ərpəl];  'irappel, [ɪrɑpəl]  ‐s; 
‐tsy. Aardappel. ♢ Wij binne in de ‒s, voe-
ren werkzaamheden uit i.v.m. de aardap-
peloogst; ‒s met 't bloate gat, aardappe-
len zonder groente en vlees erbij;  'n kou-
we ‒, een glaasje klare jenever. Fries: ier-
appel.

'irpelbak, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Aardappelbak. 
Fries: ierappelbak.

'irpelboor, s. de, ‐boren. Aardappelboor. ♢ 
Froeger  worden  de  eerappels  met  de 
hând laid in 't  gat,  dat met de ‒ maakt  
waar. Fries: ierappelboar.

'irpelbou, s. de. Aardappelbouw. Fries: ier-
appelbou.

'irpelbult, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Aardappelhoop, 
aardappelkuil. ♢ 'n ‒ beslaan, een aardap-
pelhoop met aarde (en riet) bedekken (te-
gen de vorst). Fries: ierappelbult.

'irpele, v. [ɪrpələ] irpelde; irpeld. Aardappe-
len  oogsten,  werkzaamheden  uitvoeren 

i.v.m. de aardappeloogst. Fries: ierappelje.
'irpeleksport, s.  de.  Aardappelexport. 

Fries: ierappeleksport.
'irpeleksporteur, s. de, ‐s. Aardappelexpor-

teur. Fries: ierappeleksporteur.
'irpelfebryk, s. 't, ‐febriken; ‐febriky. Aard-

appelfabriek. Fries: ierappelfabryk.
'irpelgrave, v.,  irpelgroef;  irpelgroeven. 

Aardappelrooien.
'irpelgraver, s. de, ‐s. Aardappelrooier, per-

soon die aardappelen rooit.
'irpelgriep, s. de, ‐en; ‐y. Greep met 12 tan-

den,  waarmee  aardappelen  opgeschept 
worden. Fries: ierappelgripe.

'irpelhouwer, s.  de,  ‐s.  Aardappelhakker, 
werktuig waarmee men een aardappelveld 
zuivert. Fries: ierappelhouwer.

'irpelkeure, v.,  irpelkeurde;  irpelkeurd. 
Aardappelen keuren.

'irpelkoopman, s. de, ‐loi. Aardappelhande-
laar. Fries: ierappelkeapman.

'irpelkrôb, s. de, ‐en; ‐kroppy. Coloradoke-
ver.  Fries:  ierappelkrob.  Zie ook:  kolora-
dokever.

'irpellând, s.  't.  Aardappelland. Fries:  ier-
appellân.

'irpellichte, v.,  irpellichtte;  irpellicht.  De 
aardappelen met een  lichter uit de grond 
lichten.

'irpelliif, s. 't, ‐liven. Aardappelbuik. Fries: 
ierappelliif.

'irpelloads, s. de, ‐en. Loods voor het sorte-
ren en exporteren van aardappelen. Fries: 
ierappelloads.

'irpellôf, s. 't, ‐lôven. Aardappelloof. Fries: 
ierappellof.

'irpelmeel, s. 't. Aardappelmeel. Fries:  ier-
appelmoal.

'irpelmoeëns, s.  de;  'irpelmoehyd.  Aard-
appelmoeheid.

irpelmoehyd → irpelmoeëns.
'irpelôflevere, v.,  irpelôfleverde;  irpelôfle-

verd.  Pootaardappelen  afleveren.  Fries: 
ierappelôfleverje.

'irpelplant, s. de, ‐en; ‐sy. Aardappelplant. 
Fries: ierappelplant.

'irpelpuree, s.  de.  Aardappelpuree.  Fries: 
ierappelpuree.

'irpelras, s.  't,  ‐sen.  Aardappelras.  Fries: 
ierappelras.

'irpelrooie, v., irpelrooide; irpelrooid. Aard-
appelen rooien. Fries: ierappelroaie.

'irpelrooier, s. de, ‐s. Aardappelrooier.
'irpelsak, s. de, ‐ken. Aardappelzak. Fries: 

ierappelsek.
'irpelseleksy, s.  de.  Aardappelselectie. 

Fries: ierappelseleksje.
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'irpelsette, v.,  irpelsette;  irpelset.  Aardap-
pelen poten. Fries: ierappelsette.

'irpelsykte, s.  de.  Aardappelziekte.  Fries: 
ierappelsykte.

'irpelskaal, s. de, ‐skalen; ‐tsy. Aardappel-
schaal. Fries: ierappelskaal.

'irpelskepe, v.,  irpelskeepte;  irpelskeept.  1 
Aardappelen schepen, in het schip bren-
gen. 2 Aardappelen in zakken doen en op 
een vrachtwagen laden.

'irpelskille, v.,  irpelskilde;  irpelskild. Aard-
appelen schillen. Fries: ierappelskile.

'irpelskillersbakky, s.  't,  ‐s.  Bakje waarin 
de te schillen aardappelen liggen en waar 
de schillen in worden opgevangen. Fries: 
ierappelskilersbakje.

'irpelskillersmessy, s.  't,  ‐s.  Aardappel-
schilmesje. Fries: ierappelskilersmes.

'irpelsnik, s.  de,  ‐ken.  Snik,  voor het ver-
voer van aardappelen.

'irpelsoeke, v.,  irpelsocht;  irpelsocht.  Ge-
rooide  aardappelen  bijeenrapen.  Fries: 
ierappelsykje.

'irpelsoeker, s. de, ‐s. Arbeider die gerooi-
de aardappelen bijeenraapt.  ♢ ‒s waren 
faak woudsys. Fries: ierappelsiker.

'irpelsoekersbak, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Bak 
waarin  de gerooide  aardappelen  worden 
verzameld.  Fries:  ierappelsikersbak.  Zie 
ook: kyntsybak, soekersbak.

'irpelsorteerder, s.  de,  ‐s.  Aardappelsor-
teermachine.  Fries:  ierappelsortearmasi-
ne.

'irpelsproeie, v.,  irpelsproeide;  irpel-
sproeid.  Aardappelen  bespuiten.  Fries: 
ierappelsproeie.

'irpelsúvverder, s. de, ‐s. Selecteur bij de 
aardappelselectie  te  velde.  Fries:  ierap-
pelsuverder.

'irpelsúvvere, v.,  irpelsúvverde;  'irpelsúv-
verd. Te velde staande aardappelen selec-
teren. Fries: ierappelsuverje.

irrasjo'neel, adj. & adv.; irratsjo'neel, ‐ne-
ler; ‐st. Irrationeel. Fries: yrrasjoneel.

irratsjoneel → irrasjoneel.
irre'ëel, adj., irreëler; ‐st. Irreëel. Fries: yr-

reëel.
irri'gasy, s. de [iriɡa:si]. Irrigatie. Fries: yr-

rigaasje.
'isias, s. de [isiɑs]. Ischias. Fries: isias.
is'laam, s. de [ɪsla:m]. Islam. Fries: islam.
isla'myt, s. de, ‐miten. Islamiet. Fries:  isla-

myt.
iso'baar, s.  de  [izo:ba:r]  ‐baren.  Isobaar. 

Fries: isobaar.
iso'lasy, s. de [iso:la:si]. Isolatie. Fries: iso-

laasje.

iso'lator, s. de [izo:la:tɔr] ‐s. Isolator. Fries: 
isolator.

isole'mint, s.  't  [iso:ləmɪnt].  Isolement. 
Fries: isolemint.

iso'lere, v.,  isoleerde;  isoleerd.  Isoleren. 
Fries: isolearje.

iso'meer, s. de [izo:mɪ.ər] ‐meren. Isomeer. 
Fries: isomear.

iso'therm, s.  de  [izotεrm]  ‐s.  Isotherm. 
Fries: isoterm.

ystermint → instrumint.
'itige, v.  [itəɣə]  itigde;  itigd.  IJken.  Fries: 

itigje.
'iver, s. de [i:vər]. IJver. Fries: iver.
'iverig, adj. & adv., ‐er; ‐st. IJverig. ♢ 'n ‒e 

jonge, 'n ‒ maisy. Fries: iverich.
i'voor, s. 't [ivo.ər]. Ivoor. Fries: ivoar.
i'voren, adj.  Ivoren.  ♢  ‒e  biljertbâlen. 

Fries: ivoaren.
'izel, s. de. IJzel. Fries: izel.
'izer, s. 't [i:zər]. IJzer. ♢ De ‒s fan 'n peerd. 

Fries: izer.
'izerboor, s.  de,  ‐boren;  ‐tsy.  IJzerboor. 

Fries: izerboar.
'izerdraad, s. 't. IJzerdraad. Fries: izertried.
'izeren, adj.  IJzeren, van ijzer.  ♢  'n ‒,  de 

izerne stimpel fan 'n bos. Fries: izeren.
'izerokside, s. 't. IJzeroxide. Fries: izeroksi-

de.
'izersaag, s. de, ‐sagen; ‐saachy. IJzerzaag. 

Fries: izerseage.
'izig, adj. & adv., ‐er. IJzig, zo koud, kil als 

ijs. Fries: izich.

J
ja, adv. [jɑ]. Ja. Fries: ja.
'jaagbând, s.  de,  ‐en.  Schoor,  in  schuine 

richting ter ondersteuning geplaatste balk 
tussen  gebintstijl  en  draaghout.  Fries: 
jaachbân.

'jaaglyn, s. de, ‐linen; ‐tsy. Teugel, leidsel. 
♢  't  Fan‐'e‐hânse  peerd  had  froeger  'n  
lyntsje an, at se ploegden met fier peer-
den. Dut lyntsje hytte de ‒. Fries: jaagline.

jaar, s. 't [ja:r] jaren; ‐tsy [ja:tsi]. Jaar. ♢ In 
myn (jonge) jaren, in mijn jonge jaren; hij 
het de jaren út, zijn huurjaren zijn om; de 
jaren hewwe, oud genoeg zijn;  op jaren, 
op jaren;  fan 't ‒, dit jaar;  't ‒s derop, in 
het jaar daarna;  't ‒s derop ferskenen de 
úllen weer; dat ‒s, (in) dat jaar; ‒s, per 
jaar,  's  jaars,  jaarlijks;  hij  ferdient  ‒s  'n 
arig bedrag. Fries: jier.

'jaarboek, s. 't, ‐en; ‐y. Jaarboek. Fries: jier-
boek.

'jaarfak, s. 't. Hok bij de koestallen, waarin 
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het  hooi  voor  de  voedering  geworpen 
wordt,  ook vaak gebruikt als  bergplaats, 
rommelhok. ♢  In 't ‒ rake, uit de tijd ra-
ken, verouderen;  de sêgswizen rake hoe 
langer hoe meer in 't ‒; in 't ‒ weze, blive,  
sitte, voor een poos(je) niet gebruikt wor-
den  (in  verschillende  betekenissen);  nije 
week blive de skriften fan Rienks foor de 
Bildtse rubryk 'Myn Ouwe Buurman' in 't  
‒; út 't ‒ komme, weer gebruikt worden; 
teugenworig komt 't spul allenig nag maar 
bij  spesiale  gelegenheden  út  't  ‒. Fries: 
jierfek.

'jaarfergadering, s.  de,  ‐s.  Jaarvergade-
ring. Fries: jiergearkomste.

'jaarferslag, s.  't,  ‐en.  Jaarverslag.  Fries: 
jierferslach.

'jaargang, s.  de & 't,  ‐en.  1 Jaargang (in 
een jaar verschenen afleveringen).  2 Ver-
loop van een jaar m.b.t. het weer, de land-
bouw of  de melkerij.  ♢  De baide Kuren, 
(naam van stukken bouwland); staat koal-
saad op. Foor 't ‒ is dat best, sou ik soa út  
'e feerte wel sê. 3 Jaargetijde. Fries:  jier-
gong.

'jaargeld, s. 't. Jaargeld. Fries: jierjild.
'jaargetide, s. 't -[ɡəti:də] ‐n. Jaargetijde.
'jaarliks, adj.  &  adv.  [ja:rləks].  Jaarlijks. 

Fries: jierliks.
'jaarloan, s. 't, ‐en. Jaarloon. Fries: jierlean.
'jaarmet, s. de, ‐ten. Jaarmarkt. ♢ De ‒ te 

Stannebuurt. Fries: jiermerk.
'jaarminnig, s. 't  -[mɪnəx]. (Alleen met lid-

woord 'n) enkele jaren. Fries: jiermannich.
'jaarreken, s.  de,  ‐s.  Jaarrekening.  Fries: 

jierrekken.
'jaartal, s. 't, ‐len. Jaartal. Fries: jiertal.
'Jabik, eigennaam [ja:bək]  [ja:u̯k]*.  Jacob. 

♢ 'n Jan met 'n ‒, is 't wapen fan St.‐Jabik. 
Fries: Jabik.

jacht, s. 't [jɑxt] ‐en;  jachy. Jacht (plezier-
vaartuig). Fries: jacht.

jacht, s. de [jɑxt]. 1 Jacht. ♢ Op ‒ gaan; hij 
is op ‒ weest, de hort, de straat op. 2 Epi-
demie (van lichte ziekten), plaag. ♢  't Is 
soa'n ‒. Fries: jacht.

'jachtakte, s. de, ‐s. Jachtakte. Fries: jacht-
akte.

'jachte, v. [jɑxtə]  jachtte;  jacht.  1 Jachten. 
♢ Dat frommes is nooit thús, die jacht wat  
ôf. 2 Teeldriftig  rondlopen.  ♢  At  katten 
maarts binne, ‒ se wat ôf. Fries: jachtsje.

'jachterig, adj.  & adv.,  ‐er‐  ‐st.  Jachterig. 
Fries: jachterich.

'jachtfeld, s. 't, ‐en. Jachtveld. Fries: jacht-
fjild.

'jachtgeweer, s. 't, ‐geweren; ‐tsy. Jachtge-

weer. Fries: jachtgewear.
'jachthônd, s. de, ‐honnen; ‐hondsy. Jacht-

hond. Fries: jachthûn.
'jachtig, adj., ‐er; ‐st.  1 Jachtig.  2 Teeldrif-

tig.  ♢  De knyn  is  ‒; 'n  ‒e  knyn. Fries: 
jachtich.

'jachtigens, s. de. Teeldrift. ♢  De ‒ fan 'n 
knyn. Fries: jachtigens.

'jachtterrain, s. 't, ‐en. Jachtterrein. Fries: 
jachtterrein.

'jage, v. [ja:ɣə] joeg [jux];  joegen. Jagen. ♢ 
't Hart jaagt mij, mijn hart jaagt;  't jaagt, 
er is een sneeuwjacht; de ene boi jaagt de 
ândere, de ene bui volgt onmiddellijk op 
de andere;  de boel  d'r  deur ‒, zijn  geld 
verkwisten;  die  súplap  het  d'r  arig  wat 
(geld) deur joegen. Fries: jeie.

'jager, s. de, ‐s; ‐tsy.  1 Jager. ♢  De ‒ die't 
thúsblyft,  skiet  altyd  mis, wanneer  men 
niets  onderneemt,  komt er ook niets  tot 
stand.  2 Bestuurder  van  de  paarden  bij 
het koolzaaddorsen. Fries: jager.

jak, s.  't [jɑk] ‐ken; ‐ky.  Jak, nauwsluitend 
vrouwenlijf. Fries: jak.

'jakhals, s. de, ‐halzen. Jakhals. Fries:  jak-
hals.

'jakkere, v. [jɑkərə]  jakkerde;  jakkerd. Jak-
keren. Fries: jakkerje.

'jakobslâder, s. de [ja:kɔps]- ‐s. Jakobslad-
der. Fries: jabiksljedder.

ja'loers, adj. & adv. [jɑlu.əs] [jəlu.əs] ‐er. Ja-
loers. Fries: jaloersk.

ja'loersens, s.  de.  Jaloersheid.  Fries:  ja-
loerskens.

jam → sjem.
'jambe, s. de [jɑmbə] ‐n. Jambe. Fries: jam-

be.
jamfebryk → sjemfebryk.
'jammere, v. [jɑmərə] jammerde;  jammerd. 

Jammeren. Fries: jammerje.
'jammerlik, adj.  & adv. Jammerlijk.  Fries: 

jammerlik.
jampot → sjempot.
Jan, eigennaam [jɑn]. Jan. ♢ D'rin omslaan, 

d'rin om remaaie as mâle ‒ in 'e hinnen, 
onbedachtzaam  te  werk  gaan;  Boven  ‒ 
weze, de schaapjes op het droge hebben; 
Blauwe ‒, blauwachtig slijk in sloten; 'n ‒ 
met  'n  Jabik,  is  't  wapen  fan  St.‐Jabik. 
Fries: Jan.

jan'dory, interj.  Jandorie  (bastaardvloek). 
Fries: jandoarje.

jan'hin, s. de, ‐nen. Janhen. Fries: janhin.
'janke, v.  [jɑŋkə]  jankte;  jankt.  Janken.  ♢ 

Wat jankten die borres fannacht; ophouwe 
met ‒n!, huilen. Fries: janke.

jan'klaassenspul, s.  't  [jɑnkla:sən]-.  Jan-
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klaassenspel. Fries: janklassenspul.
janne'wary, s.  de  [jɑnəwa:ri].  Januari.  ♢ 

De,  die  ‒s, in  januari  (van  een  bepaald 
jaar). Fries: jannewaris.

janne'warymaand, s.  de,  ‐en.  Januari. 
Fries: jannewaarjemoanne.

'jareg, s.  de [ja:rəx]  ‐en.  Jaardag, verjaar-
dag. ♢ 't Is môrn myn ‒, ik ben morgen ja-
rig. Fries: jierdei. Zie ook: ferjareg.

'jaregbezite, s. de, ‐s. Verjaarsvisite. Fries: 
jierdeibesite.

'jaregfeest, s.  't,  ‐en;  ‐fesy.  Verjaarsfeest. 
Fries: jierdeifeest.

'jarig, adj. [ja:rəx]. Jarig. ♢ At ik die aaklike 
jonge te pakken krij, is‐y nag niet ‒, is hij 
nog niet jarig, niet gelukkig.

'jarige, s. de, ‐n. Jarige.
'jarre(O), s. de. Gier, mestvocht. Fries: jar-

re. Zie ook: gier.
'jarrebak, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Gierbak, platte 

bak op de karrebak waar gier in werd ver-
voerd. Fries: jarrebak. Zie ook: gierbak.

'jarregat, s.  't,  ‐ten.  Gierkuil  bij  de mest-
vaalt. Fries: jarregat.

'jarregeut, s. de, ‐ten; ‐sy. Giergoot, grep-
pel voor de afvoer van gier. Fries:  jarre-
goate.

'jarrekolk, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Gierkolk.  Fries: 
jarrekolk.

'jarrepomp, s. de, ‐en; ‐y. Gierpomp. Fries: 
jarrepomp.

'jarresloat, s. de, ‐en; ‐sy. Sloot waarin de 
gier afvloeit. Fries: jarresleat.

jas, s. de [jɑs] ‐sen; ‐sy. Jas. ♢ Een an 'e ‒ 
trekke, iemand  ergens  aan  herinneren, 
ook: iemand de les leren. Fries: jas.

jas'bús, s. de, ‐sen; ‐sy. Jaszak. Fries: jasbû-
se.

jas'myn, s.  de  [jɑsmin]  ‐minen.  Jasmijn. 
Fries: jasmyn.

ja'wel, adv. & interj. Jawel. ♢  Hest ok sin 
an thee? ‒ (fansels); ‒ man, inenen wist‐y  
't. Fries: jawol.

ja'wis, adv.  &  interj.  Ja  zeker.  ♢  Komst 
môrn ok? ‒!; ‒ man, dat sê ik je. Fries: ja-
wis.

'jawoord, s. 't, ‐en. Jawoord. Fries: jawurd.
je, pron.  [jə].  1 Je,  men.  ♢  Souwen ‒  de 

boel d'r niet hine gooie?! 2 Vertrouwelijke 
aanspreekvorm. ♢ Kom hier 's, ‒. 3 Zich. 
♢ ‒  fersinne,  skame,  wasse; men mot ‒ 
maar wat fermake, (bij men). Fries: je.

'jeger, adj. [je:ɣər]. Jaeger. Fries: jeger.
'jekker, s.  de  [jεkər]  ‐s;  ‐tsy;  'jekkert, 

[jεkət] ‐s; ‐sy. Jekker. Fries: jekker.
jekkert → jekker.
jelt, s.  de  [jεlt]  ‐en.  Greep,  handvat  (van 

schop, greep enz.). ♢  De ‒ fan de lange 
tol fan de sainstok. Fries: jelt.

jemi'nee, interj.  [je:mine:].  Jeminee  (bas-
taardvloek). Fries: jemeny.

je'never, s. de [jəne:vər]. Jenever. Fries: je-
never.

je'neverbaai, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Jeneverbes. 
Fries: jeneverbei.

je'neverdrinke, v.,  jeneverdronk;  jenever-
dronken.  Jeneverdrinken.  Fries:  jenever-
drinke.

je'neversúppe, v., jeneversoap; jeneversoa-
pen. Jenever zuipen. ♢ Gesprek fan twee 
erbaaiers over 't ‒n. Fries: jeneversûpe.

je’s, pron.;  eens*, [e:ⁿs].  1 Zijn  (bij  men, 
met inbegrip van de spreker). ♢ Men mot 
‒ hait en mim ere. 2 Uw. ♢ 't Is niet soa't  
't hoort, ‒ wil te soeken in eten en drin-
ken. Fries: jins.

je'sels, pron. Zichzelf. Fries: jinsels.
jeugd, s. de [jö.ü̯xt]. Jeugd. Fries: jeugd.
'jeugdfrind, s.  de,  ‐en;  ‐sy;  'jeugdfrynd, 

‐en. Jeugdvriend. Fries: jeugdfreon.
jeugdfrynd → jeugdfrind.
'jeugdherinnering, s. de, ‐s. Jeugdherinne-

ring. Fries: jeugdoantinken.
'jeuglik, adj.  [jö.ü̯xlək]  ‐er;  ‐st.  Jeugdig. 

Fries: jeuchlik.
'jeuzele, v. [jö.ü̯zələ]  jeuzelde;  jeuzeld. Jeu-

zelen. Fries: jeuzelje.
jezu'yt, s.  de  [je:züit]  jezuïten.  Jezuïet. 

Fries: jezuyt.
'Jezus, eigennaam [je:zəs] ‐sen. Jezus. ♢ 'n 

sloppe ‒, een slap persoon, slungel. Fries: 
Jezus.

jim, pron. [jɪm(ə)];  'jimme, 1 Jullie, u (als 
persoonlijk  voornaamwoord).  ♢  ‒  kinne 
him wel; ik hè ‒ guster nag sien; ik sil ‒ 
wat fertelle; ‒!, ‒! is deur de luzen opfre-
ten, gez.  tegen kleine kinderen wanneer 
ze hun ouders steeds met jim aanspreken. 
2 Jullie,  uw  (als  bezittelijk  voornaam-
woord). ♢ De boel niet te feul over ‒ kant 
gaan late; ‒  hait, mim, pake, jouw, jullie, 
uw vader, moeder, grootvader.  3 Jullie, u 
(als  wederkerend  voornaamwoord).  ♢  ‒ 
ferslape  ‒,  ‒  wasse  ‒, jullie  verslapen, 
wassen  jullie,  u  (meervoud)  verslaapt, 
wast zich. Fries: jimme.

jimme → jim.
'jimmes, pron.  Die,  dat  van  jullie,  u,  de 

uwe.  ♢  Dat huus  is  niet  soa  mooi  as  ‒  
hier; is d'r een fan ‒ hine weest, van jullie, 
u. Fries: jimmes.

'jitter, s. de [jɪtər]. In: Op 'e ‒ weze, de hort 
op, de straat op zijn. Fries: jitter.

Joad, s. de [jo.ət] ‐en. Jood. Fries: Joad.
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'joadefliib, s.  de.  Jodenlijm  (speeksel  als 
kleefmiddel). Fries: joadeflibe.

'joadeprúm, s. de, ‐men; ‐tsy, ‐py. Elzeprop. 
Fries: joadeprom.

'joadium, s.  de  &  't  [jo.ədiəm].  Jodium. 
Fries: joadium.

'joadiumtinktuur, s.  de.  Jodiumtinctuur. 
Fries: joadiumtinktuer.

'joata, s. de [jo.ətɑ] ‐'s. Jota. Fries: joata.
Job, eigennaam [jɔp]. Job. ♢ Soa aarm as ‒, 

zo arm als Job, straatarm. Fries: Job.
'Jochum, eigennaam [jɔxəm]. Jochum. ♢ ‒ 

op 'e rûg hewwe, [gez. van iemand die lui 
is]. Fries: Jochum. Zie ook: Evert.

'joddele, v. [jodələ]  joddelde;  joddeld;  'jot-
tele, [jotələ] jottelde; jotteld. Voor de aar-
digheid kaatsen (zonder dat het om pun-
ten  gaat).  ♢  De  jonges  binne  an  't  ‒n. 
Fries: joddelje.

joek, s. 't [juk] ‐en.  Juk. ♢  De bolloopster 
had korven an 't ‒. Fries: jok.

'joeke, v. [jukə] joekte; joekt. Jeuken. ♢ Dat 
joekt niet, dat doet flink pijn;  der joekt 't 
mij niet, daar moet je me niet mee aanko-
men, daar wil ik niets van weten (vooral 
gez. als men niet bereid is, of niet in staat 
is,  een  zeker  bedrag  te  betalen).  Fries: 
jokje.

'joekel, s. de [jukəl] ‐s. IJskegel. Fries:  jû-
kel.

'joekte, s. de [juktə]. Jeuk. Fries: jokte.
joep, s. de [jup]. Blauwachtig slijk in sloten.
joi, s. de [jɔi]̯. Roes, bedwelming door alco-

hol. ♢ De halve ‒ inhewwe, aangeschoten, 
licht  dronken  zijn,  ook:  gedronken  heb-
ben, maar niet dronken zijn. Fries: jui.

jon → jong.
jong, s. 't [joŋ];  jon, [joⁿ]. Jong (verkorting 

van jongen, alleen in de vocatief). ♢ Ja ‒, 
soa gaat 't in 't leven; heu, ‒, kom hier 's 
eventsys! Fries: jong.

jong, s. 't, ‐en. Jong. ♢ Bij 't ‒ sette, zwan-
ger maken. Fries: jong.

jong, adj. [joŋ] ‐er; ‐st. Jong. ♢ In myn, syn 
‒e jaren, in mijn, zijn jeugd. Fries: jong.

'jonge, s.  de [joŋə] ‐s,  jonjes*;  ‐tsy,  jonky, 
jônchy. Jongen. ♢ 't Wort beter, saai de ‒,  
en hij had syn mim an 't tou. Fries: jonge.

'jonge, interj. [joŋə]. Uitroep van verwonde-
ring. ♢ ‒, ‒, wat konnen die mannen d'r 
wat met! Fries: jonge.

jonge'loi, s. plur. Jongelui. Fries: jongelju.
jonge'maid, s. de, ‐en. Jongedochter. ♢  'n 

Kreaze ‒.
jonger'eand, s.  't.  De  jongere  generatie, 

het jongere geslacht, de jeugd. Fries: jon-
gerein.

'jongesjaren, s.  plur.  Jongensjaren.  Fries: 
jongesjierren.

jong'faint, s.  de, ‐en;  ‐sy.  Jongeling, jong-
mens, jong manspersoon. Fries: jongfeint.

'jongfee, s. 't. Jongvee. Fries: jongfee.
'jongfolk, s. 't. Jongelui. Fries: jongfolk.
jong'kirl, s.  de,  ‐s.  Jongmens. Fries:  jong-

keardel.
jong'lere, v.  [joŋlɪ.ərə]  jongleerde;  jong-

leerd. Jongleren. Fries: jonglearje.
jong'wiif, s. 't, ‐wiven; ‐wify. Pas getrouwde 

vrouw. ♢ ‒  weze, zwanger zijn (van een 
getrouwde vrouw). Fries: jongwiif.

'jonkere, v.  [joŋkərə]  jonkerde;  jonkerd. 
(Laten)  besterven  (van  jonge  verf;  van 
hout; van veldvruchten, om ze beter te la-
ten worden). Fries: jonkerje.

'jonkhyd, s. de [joŋkhit]. Jeugd. Fries: jonk-
heid.

'Joris, eigennaam [jo.ərəs]. Joris. ♢ Hoor 's,  
saai dove ‒, d'r loopt 'n muus op 'e sôlder.  
Ik sien 'm al, saai blinde Pyt (Jan). Ik pak 
'm en ik steek 'm in 'e bús, saai nakene 
Jennis, oud  kinderversje;  In  'e  dolle  ‒ 
weze, bedwelmd,  half  bewusteloos,  in 
zwijm,  niet  recht bij  zijn  positieven zijn; 
Hij waar in 'e dolle ‒, omdat‐y krekt fan 't  
bêd ôf kwam. Fries: Joaris.

jottele → joddele.
jou, pron. [jɔ.u̯] Niet beklemtoonde vorm: je 

[jə].  1 U, gij. ♢ ‒  skrive ommers alle we-
ken soa'n stikky? 2 Uw. ♢ ‒  stikkys mâg 
ik heel wel leze; wer hè jou je jas? 3 Zich. 
♢ ‒ fersinne ‒, u vergist zich. Fries: jo.

jou'sels, pron. U zelf. Fries: josels.
'jouwes, pron. [jɔ.u̯əs]. De, het uwe. ♢ Dat 

(boek) is ‒, dat (boek) is van u. Fries:  jo-
wes.

jovi'aal, adj. & adv. [jo:via:l] jovialer; ‐st. Jo-
viaal. Fries: joviaal.

jubelaris → jubilaris.
'jubele, v.,  jubelde;  jubeld.  Jubelen.  Fries: 

jubelje.
jubi'laris, s. de [jübəla:rəs]; jube'laris, [jü-

bila:rəs] ‐sen. Fries: jubilaris.
jubi'leum, s. 't [jübəle:əm] ‐s,  jubilea. Jubi-

leum. Fries: jubileum.
'judas, s. de [jüdɑs] ‐sen. Judas, verraderlijk 

mens. Fries: judas.
'judaspinning, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Judaspen-

ning. Fries: judaspeinje.
'judo, s. 't [jüdo:]. Judo. Fries: judo.
juf, s. de [jöf] ‐fen; ‐fy. Juf (onderwijzeres). 

Fries: juf.
'juffer, s. de [jöfər] ‐s; ‐tsy. Juffer, (juffrouw, 

ongetrouwde vrouw); lange paal (van den 
of spar). Fries: juffer.
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'juffrou, s.  de,  ‐wen.  1 Juffrouw  (onge-
trouwde vrouw; onderwijzeres).  2 Vrouw 
van de meester.  3 Vroedvrouw. ♢  Op 'e 
rais  sil  de  ‒  helpe, tijdens  de bevalling. 
Fries: juffrou. Zie ook: meesterke.

'july, s.  de [jüli].  Juli.  ♢  De ‒s, in juli van 
een bepaald jaar. Fries: july.

'julymaand, s. de, ‐en. Julimaand. Fries: ju-
lymoanne.

'juny, s. de [jüni]. Juni. ♢ De, die ‒s, in juni 
van een bepaald jaar. Fries: juny.

'junymaand, s.  de,  ‐en.  Junimaand.  Fries: 
junymoanne.

'junior, s.  de  [jüniɔr]  juni'oren.  Junior. 
Fries: junior.

'junior, adj. [jüniɔr]. Junior. Fries: junior.
ju'ridys, adj. Juridisch. Fries: juridysk.
'jurist, s. de [jürɪst] ‐en. Jurist. Fries: jurist.
jurk, s. de [jörk] ‐en; ‐y. Jurk. Fries: jurk.
'jussys, adv. [jösis]. 1 Amper, nauwelijks. ♢ 

Deur de harde wyn kon ik maar ‒ 't stuur  
recht houwe. 2 Iets, een weinig, een beet-
je. ♢ Hij kwam ‒ eerder as ik. Fries: just-
jes.

just, adv. & interj. [jöst]. Juist. ♢ Sokke din-
gen mot men ‒ foorkomme, bepaald, be-
paaldelijk, net;  hij is ‒ helendal niet ma-
ger; wij hewwe ‒ 'n lietsy metnander son-
gen, zojuist, zo‐even; ‒, soa most 't doen. 
Fries: just.

jus'tisy, s.  de  [jüstisi]  [jöstisi].  Justitie. 
Fries: justysje.

just'soa, adv. Zo pas, zo‐even. Fries: justsa.
'jut‐op‐’e‐kop, s.  de  [jöt]-.  Kop  van  Jut 

(krachtmachine op kermissen). Fries:  jut‐
op‐'e‐kop.

'jutslaan, v., jutsloeg; jutsloegen. Op de kop 
van Jut slaan.

'juttepeer, s.  de,  ‐peren;  ‐tsy.  Juttepeer. 
Fries: juttepar.

ju'weel, s. 't [jüwe:l] ‐welen; ‐tsy. Juweel. ♢ 
'n ‒tsy fan 'n kerk. Fries: juwiel.

K
’k, pron. [k]. 'K, afkorting van ik (enclitisch 

gebruikt). ♢ At ‒ dat love mot weet ‒ nag  
niet. Fries: 'k.

kâ, s.  de  [kɑ.]  ‐en.  Ka,  kauw;  kraai.  ♢ 
Ouwe, swarte ‒, zwarte kraai. Fries: ka.

kaai, s. de [kɑ.i]̯ ‐en; ‐tsy. Kade. Fries: kaai.
Kaai, eigennaam [kɑ.i]̯. Vleinaam voor Ger-

rit. Fries: Kei.
kaak, s. de [ka:k] kaken; kaky. Kaak. Fries: 

kaak.
Kaak, eigennaam  [ka:k].  Vleinaam  voor 

Klasy, Klaasje.

kaal, adj. [ka:l] kaler, ‐der; ‐st. Kaal. ♢ Soa 
‒ as 'n kikkert, zonder middelen, arm; hij 
is soa ‒ as 'n biljertbâl, fledrum, hij heeft 
een kale schedel. Fries: keal.

kaan, s. de [ka:n]  kanen; ‐tsy. Kaan, uitge-
bakken stukje vet. ♢ Broad met kanen.

Kaan, eigennaam  [ka:n].  Vleinaam  voor 
Jannechy, Jantje.

kaart, s. de [ka:t] ‐en; ‐sy. Kaart. ♢ Alles op 
een ‒ sette; 'n ‒ fan Frysland; 't eten in 'e 
‒ krije, de wind van voren krijgen, scher-
pe  terechtwijzigingen  ontvangen;  'n  ‒sy 
lêge, enige tijd kaartspelen; de ‒ is ferge-
ven, de zaak is bedorven, mis; met 'e ‒en 
op  'e  tafel  komme, zijn  kaarten  op  tafel 
leggen,  blootleggen;  met  open  ‒  speule, 
(met) open kaart spelen; hij laat 'm in 'e ‒  
sien, hij laat zich in de kaart kijken;  gyn 
‒sy hè, niet in aanmerking komen;  fan 'e 
‒ rake, weze, uitgeschakeld worden, zijn, 
ook: van de baan geraken, zijn; je fan 'e ‒ 
swetse  late, zich  laten  bepraten.  Fries: 
kaart.

'kaarte, v.  [ka:tə]  kaartte;  kaart.  Kaarten. 
Fries: kaarte.

'kaartspeule, v., kaartspeulde; kaartspeuld. 
Kaartspelen. Fries: kaartspylje.

'kaartspeuler, s. de, ‐s. Kaartspeler. Fries: 
kaartspylder.

kaats*, s.  de  [ka:ts]  ‐en;  ‐y.  Ouderwetse 
stoof,  met  schuinopstaand  verwarmend 
oppervlak, waartegen men zijn voeten zet-
te. Fries: keats.

kaats, s. de [ka:ts] ‐en; ‐y. Kaats, plaats tus-
sen perk en bovenlijn waar de kaatsbal te-
recht is gekomen. ♢  'n Groate, klaine ‒; 
de groatste en de klainste ‒. Fries: keats.

'kaatsanmerke, v.,  kaatsanmerkte;  kaats-
anmerkt. De kaats met een blokje aandui-
den. Fries: keatsoanmerke.

'kaatsanmerker, s.  de,  ‐s.  Persoon die de 
kaats aanduidt. Fries: keatsoanmerker.

'kaatsbâl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Kaatsbal  (ge-
bruikt bij het kaatsen). Fries: keatsbal.

'kaatse, v. [ka:tsə] kaatste; kaatst. Kaatsen, 
een zeker balspel spelen. Fries: keatse.

'kaatsebâl, s. de, ‐en; ‐tsy. Kaatsebal, klei-
ne  elastieken  of  rubberen  bal  waarmee 
kinderen spelen. Fries: keatsebal.

'kaatsebâle, v.,  kaatsebâlde;  kaatsebâld. 
Kaatseballen. Fries: keatsebalje.

'kaatser, s. de, ‐s. Kaatser. Fries: keatser.
'kaatsersbroek, s. de, ‐en; ‐y. Broek die tij-

dens het spel door de kaatsers gedragen 
wordt. Fries: keatsbroek.

'kaatsershoek, s. de. Kaatsgebied, deel van 
Friesland  waar  gekaatst  wordt.  Fries: 
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keatsershoeke.
'kaatsfeld, s.  't,  ‐en; ‐sy. Kaatsveld. Fries: 

keatsfjild.
'kaatsferening, s.  de, ‐s. Kaatsvereniging. 

Fries: keatsferiening.
'kaatshandskoen, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Kaats-

want. Zie ook: kaatsmof.
'kaatslând, s. 't. Kaatsveld. Fries: keatslân.
'kaatsmof, s.  de,  ‐fen.  Kaatswant.  Fries: 

keatsmof. Zie ook: kaatshandskoen.
'kaatspartij, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Kaatspartij. 

Fries: keatspartij.
'kaatssport, s. de. Kaatssport. Fries: keats-

sport.
'kaatsterrain, s.  't,  ‐en.  Kaatsveld.  Fries: 

keatsfjild.
'kaatstribúnne, s.  de,  ‐s.  Kaatstribune. 

Fries: keatstribune.
'kaatswaaie, s.  de,  ‐s.  Kaatsveld.  Fries: 

keatslân.
'kaatswedstriid, s. de, ‐wedstriden. Kaats-

wedstrijd. Fries: keatswedstriid.
ka'baal, s. 't [kɑba:l] [kəba:l]. Kabaal. Fries: 

kabaal.
kaba'ret, s. 't [kɑbərεt]. Cabaret. Fries: ka-

baret.
kabare'tjee, s. de, ‐s. Cabaretier. Fries: ka-

baretier.
kabare'tjêre, s.  de,  ‐s.  Cabaretière. Fries: 

kabaretjêre.
kabbel'jau, s. de [kɑbəljɔ.u̯] ‐wen; ‐tsy. Ka-

beljauw. Fries: kabbeljau.
ka'bine, s. de [kɑbinə] ‐s. Cabine. Fries: ka-

bine.
kabi'net, s. 't [kɑbinεt] ‐ten. Kabinet, de ge-

zamenlijke ministers. Fries: kabinet.
'kachel, s. de [kɑxəl] ‐s; ‐tsy. Kachel. Fries: 

kachel.
'kachel, adj. [kɑxəl]. Kachel, dronken. ♢ ‒ 

weze, kachel zijn. Fries: kachel.
'kachelachy, s. 't [kɑxəlɑxi] ‐s. Wissewasje. 

Fries: kachelachje.
'kachelfekânsy, s.  de,  ‐s.  Schoolvakantie 

ten tijde dat de kachels werden geplaatst. 
Fries: kachelfakânsje.

'kachelhoutsy, s. 't, ‐s. Kachelhoutje. Fries: 
kachelhoutsje.

kachels'deurtsy, s. 't, ‐s. Kacheldeur. Fries: 
kachelsdoarke.

'kachelskrâber, s. de, ‐s. Werktuig om ka-
chelpijpen aan de binnenkant te reinigen. 
Fries: kachelskrabber.

kachels'pyp, s.  de,  ‐pipen;  ‐pipy.  Kachel-
pijp. Fries: kachelspiip.

kachels'plaat, s.  de,  ‐platen.  Kachelplaat. 
Fries: kachelsplaat.

ka'daster, s.  't  [kɑdɑstər]  ‐s.  Kadaster. 

Fries: kadaster.
kada'straal, adj.  [kɑdəstra:l].  Kadastraal. 

Fries: kadastraal.
ka'det, s. de [kɑdεt] ‐ten. Cadet. Fries:  ka-

det.
'kadyk, s. de [ka:]- ‐diken; ‐diky. Lage zee-

dijk, zomerdijk. Fries: kaaidyk.
'kadike, v., kadykte; kadykt. Een kadyk aan-

leggen.
ka'dúk, adj. [kɑdük]. Kaduuk. Fries: kadúk.
kaf, s. 't [kɑf]. Kaf. Fries: tsjêf.
'kafbult, s.  de  [kɑ(f)]- ‐en;  ‐sy.  Kafhoop. 

Fries: tsjêfbult.
'kafhok, s. 't, ‐ken; ‐ky. Bergplaats voor kaf 

(in  bedrijfsgedeelte  van  bouwboerderij). 
Fries: tsjêfhok.

'kafsloat, s. de, ‐en; ‐sy. Sloot (vlak bij de 
schuur)  waar  het  kaf  in  werd  gedepo-
neerd.

kaft, s. 't [kɑft] ‐en; kaffy. Kaft. Fries: kaft.
'kaile, v.  [kɑil̯ə]  kailde;  kaild.  Keilen,  met 

geweld en kracht gooien. Fries: keile.
'kaizer, s. de [kɑiz̯ər] ‐s. Keizer. Fries:  kei-

zer.
kake'fony, s.  de  [ka:kəfo:ni].  Kakofonie. 

Fries: kakofony.
kakele → kêkele.
'kakkerlak, s. de [kɑkərlɑk] ‐ken; ‐ky. Kak-

kerlak. ♢ Die Wullem Krelis is bij mij 'n ‒, 
schijterd. Fries: kakkerlak.

kakkestoele'maaie, v. (Een kind) met zijn 
tweeën op de ineengeslagen handen dra-
gen. Fries: kakkestuollemeie.

'kakstoel, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Kakstoel. Fries: 
kakstoel.

'kaktus, s. de [kɑktəs] ‐sen. Cactus. Fries: 
kaktus.

kalami'teit, s. de [kɑlɑmitεit̯] ‐en. Calami-
teit. Fries: kalamiteit.

'kalens, s. de. Kaalheid. Fries: kealens.
kalf, s. 't [kɑlf]  kalven; ‐y. Kalf, dwarsregel 

in een kozijn, middenkalf. Fries: kalf.
kalf, s. 't [kɑlf] kalves; ‐y. Kalf. ♢ Súppe as 

'n ‒; 'n nochteren ‒, een nuchter kalf, ook: 
een jong en onbezonnen persoon;  't ‒ is  
groater as de koe, het middel is erger dan 
de kwaal, ook: de kosten gaan de voorde-
len te boven. Fries: keal.

kalf, adj. [kɑlf]. Kalf, met kalf, drachtig. ♢ 
Die koe is ‒; 'n kalve koe. Fries: kalf.

'kalfrier, s.  't,  ‐en.  Kalve  vaars.  Fries: 
kalfrier.

'kalfsflais, s.  't.  Kalfsvlees.  Fries:  kealle-
fleis.

'kalfskoe, s. de, ‐koeien. Kalve koe. ♢  De 
dârde, fierde ensf. ‒, koe die resp. voor de 
derde,  vierde  keer  moet  kalven.  Fries: 
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kalfko.
'kalftwinterrier, s. 't, ‐en. Koe die voor de 

tweede keer moet kalven.
ka'linder, s. de [kəlɪndər] [kɑlɪndər] ‐s; ‐tsy. 

Kalender. Fries: kalinder.
kalinder'blâd, s. 't, ‐en; ‐bladsy. Kalender-

blad. Fries: kalinderblêd.
ka'linderjaar, s.  't,  ‐jaren.  Kalenderjaar. 

Fries: kalinderjier.
ka'lindermaand, s.  de,  ‐maanden.  Kalen-

dermaand. Fries: kalindermoanne.
kalk, s. de [kɑlk]. Kalk. ♢ De saak is in ‒ en 

semint, de zaak is in kalk en cement,  in 
orde, voor elkaar. Fries: kalk.

'kalkaai, s. 't, ‐es, ‐en; ‐aitsy. Kalkei (in kalk 
(voor  bederf)  bewaard ei;  uit  kalk  nage-
maakt ei, als nestei gebezigd). Fries: kalk-
aai.

'kalkbak, s.  de,  ‐ken.  Kalkbak,  bak  voor 
metselspecie. Fries: kalkbak.

'kalke, v.,  kalkte;  kalkt. Kalken. Fries:  kal-
kje.

'kalken, adj. Kalken, van kalk. ♢ 'n ‒ eand-
sy, een korte aarden pijp. Fries: kalken.

'kalkhouwer, s. de, ‐s. Kalkhouw, houwvor-
mige spade om in kalk te roeren. Fries: 
kalkhouwer.

kal'koen, s. de [kɑlkuən] ‐en; ‐tsy. Kalkoen 
(bep.  hoenderachtige  vogel).  Fries:  kal-
koen.

kal'koen, s. de [kɑlkuən] ‐en; ‐tsy. Kalkoen, 
elk  der  beide  omgebogen  uiteinden  van 
een hoefijzer. Fries: kalkoen. Zie ook: lip.

kal'koens, adj. [kɑlku.əⁿs]. Kalkoens. ♢  'n 
‒e haan, een kalkoense haan. Fries:  kal-
koensk.

'kalkoven, s.  de,  ‐s.  Kalkoven.  ♢  Dampe, 
roke as 'n ‒, dampen, roken als een kalk-
oven, zeer sterk roken. Fries: kalkûn.

'kalksteen, s. de, ‐stenen. Kalksteen. Fries: 
kalkstien.

kalku'lasy, s.  de,  ‐s.  Calculatie.  Fries: 
kalkulaasje.

kalku'lere, v.  [kɑlkülɪ.ərə]  kalkuleerde; 
kalkuleerd. Calculeren. Fries: kalkulearje.

kalm, adj. & adv. [kɑlm] ‐er; ‐st. Kalm. ♢ ‒ 
weer; ‒ maar; 't ‒ an doen, het kalm aan 
doen. Fries: kalm.

kal'mere, v.  [kɑlmɪ.ərə]  kalmeerde;  kal-
meerd. Kalmeren. Fries: kalmearje.

'kalmuswuttel, s. de [kɑlmös]-. Kalmoes. ♢ 
Ons pake kaude gau 's op 'n stik ‒, omdat‐
y last fan 'e maag had. Fries: kalmuswoar-
tel.

kalo'ry, s. de [kɑlo.ri] ‐s, ‐en. Calorie. Fries: 
kalory.

ka'lorys, adj. 

'kalsium, s.  't  [kɑlsiəm].  Calcium.  Fries: 
kalsium.

'kalve, v. [kɑlvə]  kalfde;  kalfd. Kalven. ♢ 't 
Kalft  swaar, (fig.)  het  gaat  moeilijk,  het 
schiet niet op. Fries: kealje.

kalvepoat → kalverpoat.
'kalverbolle, s. de, ‐s; ‐boltsy. Stierkalf (tot 

1 jaar). Fries: keallebolle.
'kalverboorne, v.,  kalverboornde;  kalver-

boornd. De kalveren drenken. Fries: keal-
leboarne.

'kalverhok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Kalverhok. 
Fries: keallehok.

'kalverpoat, s.  de;  'kalvepoat, ‐en.  Soort 
koek  waarin  stroop  verwerkt  is.  Fries: 
keallepoat.

kalverstâl → kalvestâl.
'kalvestâl, s. de; 'kalverstâl, ‐en; ‐tsy. Kal-

verstal. Fries: keallestâl.
kalvi'nisme, s. 't [kɑlvinɪsmə]. Calvinisme. 

Fries: kalvinisme.
kalvi'nist, s.  de  [kɑlvinɪst]  ‐en.  Calvinist. 

Fries: kalvinist.
kalvi'nistys, adj. Calvinistisch. Fries:  kalvi-

nistysk.
kam, s. de [kɑm] ‐men; ‐tsy, ‐py, ‐mechy*. 

Kam. ♢ De fine ‒, de fijne kam, stofkam; 
alles over een ‒ skere, alles over één kam 
scheren;  de ‒men fan 'n râd, de kam, de 
tanden;  'n  ‒  foor  't  roebelen  fan  flas. 
Fries: kaam.

ka'meel, s.  de [kame:l]  kamelen;  ‐tsy.  Ka-
meel. Fries: kamiel.

kamele'on, s. de [kame:le:on] ‐s;  ‐tsy.  Ka-
meleon. Fries: kameleon.

kamelle → kamille.
'kamer, s. de [ka:mər] ‐s; ‐tsy.  1 Kamer.  2 

Kleine  arbeiderswoning  (naam i.v.m.  het 
feit, dat de arbeiderswoningen vaak maar 
één kamer hadden). ♢ Ouwe Krelissy het 
'n ‒ kregen in 'e Oasterhúzzen; de nije ‒s, 
oude benaming van de tegenwoordige Van 
Wijngaardenstraat (St.‐Jacobiparochie) en 
de  Van  Burmaniastraat  (St.‐
Annaparochie). Fries: keamer. Zie ook: er-
baaierskamer.

'kamerlid, s.  't,  ‐leden.  Kamerlid.  Fries: 
keamerlid.

'kamerplant, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Kamerplant. 
Fries: keamerplant.

kamers'deur, s. de, ‐en. Kamerdeur. Fries: 
keamersdoar.

kamers'fînster, s. 't, ‐s; ‐tsy. Kamervenster. 
Fries: keamersfinster.

kamers'floer, s. de, ‐en. Kamervloer. Fries: 
keamersflier.

kamers'kas, s. de, ‐sen; ‐sy. Kast in de ka-
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mer. Fries: keamerskast.
kamers'raam, s.  't,  ‐ramen;  ‐tsy,  ‐py.  Ka-

merraam. Fries: keamersrút.
kamgeern → kamgeren.
'kamgeren, s.  't;  'kamgeern.  Kamgaren. 

Fries: kaamjern.
ka'mille, s.  de [kɑmɪlə];  ka'melle, [kɑmε-

lə]. Kamille. ♢ ‒ nimme wij alle offens in  
om te sweten. Fries: kamelle. Zie ook: kik-
kertsblom.

'kamme, v. [kɑmə] kamde; kamd. Kammen. 
Fries: kjimme.

'kammebakky, s.  't,  ‐s.  Kambakje,  bakje 
voor het bewaren van haarkammen. Fries: 
kambakje.

kamme'net, s. 't [kɑmənεt] ‐ten; ‐sy. Kabi-
net (meubel). ♢  'n Bult as 'n ‒, een hele 
dikke buil. Fries: kammenet.

kamme'raat, s.  de  [kɑməra:t]  ‐raten;  ‐sy. 
Kameraad,  vriend.  ♢  Dat  maisy  speult  
met hur ‒sys, vriendinnen. Fries: kamme-
raat.

kamme'raatskap, s.  de,  ‐pen.  Kameraad-
schap. Fries: kammeraatskip.

kamme'raatske, s.  't,  ‐s.  Vriendin  (van 
meisjes onder elkaar). Fries:  kammeraat-
ske.

kamme'soal, s. 't [kɑməso.əl] ‐en; ‐tsy. Ka-
mizool. Fries: kammesoal.

kamoe'flazy, s.  de.  Camouflage.  Fries: 
kamûflaazje.

kamoe'flere, v. [kɑmuflɪ.ərə] kamoefleerde; 
kamoefleerd.  Camoufleren.  Fries: 
kamûflearje.

kamp, s. 't [kɑmp] ‐en; ‐y. Kamp (groep ten-
ten  of  barakken;  legerplaats).  Fries: 
kamp.

kamp, s.  de  [kɑmp]  ‐en;  ‐y.  Kamp,  afge-
scheiden veld. Fries: kamp.

kamp, adj. & adv. [kɑmp]. Kamp, gelijk. ♢ 
De speulers fan de wedstriid aindigden ‒; 
't waar ‒, het bleef kamp, de strijd, wed-
strijd bleef onbeslist; wij binne ‒, wij heb-
ben  gelijk  gespeeld;  ‒  speule. Fries: 
kamp.

kam'panje, s. de [kɑmpɑⁿjə] ‐s. Campagne. 
Fries: kampanje.

kam'pere, v.,  kampeerde;  kampeerd. Kam-
peren. Fries: kampearje.

kamper'foely, s.  de  [kɑmpərfuli];  'foely, 
[fuli]. Kamperfoelie. Fries: kamperfoelje.

'kampfuur, s.  't,  ‐furen;  ‐tsy.  Kampvuur. 
Fries: kampfjoer.

'kamprit, s.  de,  ‐ten.  Kamprit.  Fries: 
kamprit.

'kamrâd, s.  't,  ‐en;  ‐radsy.  Kamrad. Fries: 
kamrêd.

'kamrûgrôl, s. de, ‐en. Cambridgerol, soort 
rol met tanden om kluiten te breken en te-
vens de grond aan te drukken.

kan, s. de [kɑn] ‐nen; ‐tsy. 1 Kan. ♢ 'n ‒tsy, 
een  warmwaterkruik.  2 Vochtmaat  van 
vier liter. ♢ 'n ‒ melk. Fries: kanne.

ka'naal, s. 't [kəna:l]  kanalen; ‐tsy. Kanaal. 
Fries: kanaal.

kanary → kenary.
kandi'daat, s. de [kɑn(d)ida:t] ‐daten. Kan-

didaat. Fries: kandidaat.
'kanfas, s.  't  [kɑⁿfɑs].  Canvas.  Fries:  kan-

vas.
'kânfer, s. 't [kɑ.ⁿfər]. Kamfer. ♢ 't Linnen-

goed in 'e ‒ sette. Fries: kaanfer.
'kânferbâl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Kamferbal. 

Fries: kaanferbal.
'kangeroe, s. de [kɑŋəru] ‐s; ‐tsy. Kangoe-

roe. Fries: kangeroe.
'kanis, s. de [ka:nəs]. Kanis. Fries: kanis.
'kanker, s. de [kɑŋkər]. Kanker. Fries: kan-

ker.
'kankerig, adj. Kankerig. ♢ ‒e steden in 't 

hout. Fries: kankerich.
kanni'baal, s.  de [kɑniba:l]  ‐balen.  Kanni-

baal. Fries: kannibaal.
kanniba'lisme, s.  't.  Kannibalisme.  Fries: 

kannibalisme.
kanon'nier, s. de [kɑnoni.ər] ‐s. Kanonnier. 

Fries: kanonnier.
kâns, s. de [kɑ.ⁿs] ‐en; ‐y. Kans. ♢ (Gyn) ‒ 

sien, (geen)  kans  zien;  'n  ‒y  wage, een 
kansje wagen. Fries: kâns.

'kânsel, s. de [kɑ.ⁿsəl] ‐s. 1 Kansel. 2 Soort 
handvat van een tulboor. Fries: kânsel.

kânsela'rij, s.  de,  ‐en.  Kanselarij.  Fries: 
kânselarij.

kant, s. de [kɑnt] ‐en; ‐sy. Kant, fijn, kunstig 
maaksel  van linnen,  garen,  zijde.  ♢  Die 
rok is ôfmaakt met 'n ‒sy, kantje, strookje 
kant. Fries: kant.

kant, s. de [kɑnt] ‐en; ‐sy. Kant, zij(de). ♢ 
An 'e ‒, aan (de) kant, ook: betaald (van 
rekeningen), ook: naar bed, te bed; 't in 'e 
‒ sette, stelle, zich verzetten;  't (raar) in 
'e ‒ sette, zich liederlijk gedragen; om 'e ‒ 
stippe, de kantjes eraf lopen; alle (eanden 
en)  ‒en met  een út kinne, goed met  ie-
mand  kunnen  opschieten,  alles  van  ie-
mand gedaan kunnen krijgen;  hij kin gyn 
‒ meer út, 't kin gyn ‒ meer met him út, 
hij zit finaal vast, het is een hopeloze zaak 
met hem;  't kin gyn ‒ (meer) út, zo kan 
het niet langer;  ergens gyn ‒ (meer) met 
út kinne, ergens volkomen mee vastzitten, 
ergens geen weg meer mee weten; een op 
'e ‒ ansien, iemand van terzijde,  met de 
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nek aanzien; de kines binne al an 'e ‒; an 
deuze ‒ (fan) de faart, aan deze kant van 
de vaart;  de goeie, ferkeerde ‒ op, over,  
út  gaan, de  goede,  verkeerde  kant  op 
gaan, zich in gunstige, ongunstige zin ont-
wikkelen;  an alle  (eanden en)  ‒en,  over 
alle (eanden en) ‒en, in alle opzichten; 'n 
ding fan alle (eanden en) ‒ en besien, aan 
alle  kanten;  wat  je's  aigen  ‒  over,  út  
draaie, iets in zijn eigen voordeel uitleg-
gen; geld op, an 'e ‒ sette, geld opsparen, 
opzij leggen; op eens ‒ weze, eens ‒ hou-
we, aan iemands kant staan, partij voor ie-
mand  gekozen  hebben.  Fries:  kant.  Zie 
ook: bakkertsyskiete.

'kantbôl, s. de, ‐en; ‐tsy. Wittebrood dat op 
de  buitenkant  van  de  plaat  in  de  oven 
heeft gestaan. Fries: kantbôle.

'kantele, v.,  kantelde;  kanteld.  Kantelen. 
Fries: kantelje.

'kanten, adj. Kanten, van kant. ♢ ‒(e) mut-
sen. Fries: kanten.

'kanthaak, s.  de,  ‐haken;  ‐haky.  Kantel-
haak. Fries: kantheak.

'kantkoek, s.  de,  ‐en.  Kantkoek.  Fries: 
kantkoeke.

'kantlyn, s. de, ‐linen; ‐tsy. Kantlijn. Fries: 
kantline.

kan'tongerecht, s.  't,  ‐en.  Kantongerecht. 
Fries: kantongerjocht.

kan'tonrechter, s. de [kɑnton]- ‐s. Kanton-
rechter. Fries: kantonrjochter.

kan'toor, s.  't  [kɑnto.ər]  [kənto.ər]  kanto-
ren; ‐tsy. Kantoor. Fries: kantoar.

kan'toorman, s.  de,  ‐loi.  Kantoorman. 
Fries: kantoarman.

kanto'rij, s.  de  [kɑntorεi]̯  ‐en.  Cantorij. 
Fries: kantorij.

'kantrecht, adj.  Kantrecht.  Fries:  kant-
rjocht. Zie ook: skaalplank.

'kantrechte, v.,  kantrechtte;  kantrecht. 
Kantrechten.  ♢  't  ‒n  fan  skaalplanken. 
Fries: kantrjochtsje.

'kantroeren, s. 't. In:  Sonder ‒, zonder de 
kanten te raken. ♢ Hij die't sonder ‒ bij 't  
steenhoepen  deur  de  nauste  stand  kom-
men waar, waar de winner. Fries: kantroe-
ren.

'kantsy, interj.  Uitroep  bij  het  bakkertsy-
skieten. Zie ook: bakkertsyskiete.

kap, s. de [kɑp] ‐pen; ‐py. Kap (hoofddeksel; 
dekkend  voorwerp;  bovendeel).  ♢  De  ‒ 
fan 'n huus, moln, skip. Fries: kape.

ka'pabel, adj. & adv. [kɑpa:bəl] ‐er; ‐st. Ca-
pabel. Fries: kapabel.

kapasi'teit, s.  de [kɑpɑsitεit̯]  ‐en.  Capaci-
teit. Fries: kapasiteit.

'kapbaitel, s. de, ‐s. Kapbeitel. Fries:  kap-
beitel.

'kapbyl, s. de, ‐bilen. Dissel (soort bijl voor 
het behakken van boomstammen, uithak-
ken  van  goten  enz.).  Fries:  kapbile.  Zie 
ook: dissel.

ka'pelmeester, s.  de  [kɑpεl]- ‐s.  Kapel-
meester. Fries: kapelmaster.

'kaper, s. de [ka:pər] ‐s. Kaper, iemand die 
de kaapvaart uitoefent. Fries: kaper.

'kaper, s. de [ka:pər] ‐s; ‐tsy. Kaper, soort 
van  vrouwenmuts.  ♢  De  paraplú  mot 
maar op, âns hangt myn hoed d'r strak om 
as 'n ‒. Fries: kaper.

'kapforst, s. de, ‐en. Puntvormige vorst.
kapillari'teit, s. de [kɑpilɑritεit̯] ‐en. Capil-

lariteit. Fries: kapillariteit.
kapil'lêr, s. 't [kɑpilε:r] ‐en. Capillair. Fries: 

kapillêr.
kapi'taal, s. 't [kɑpita:l]; kap'taal, [kɑpta:l] 

‐talen;  ‐tsy.  Kapitaal.  ♢  't  Het  him 'n  ‒ 
kost. Fries: kaptaal.

kapitaal'krachtig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Kapitaal-
krachtig. Fries: kapitaalkrêftich.

kapita'list, s. de [kɑpitɑlɪst] ‐en. Kapitalist. 
Fries: kapitalist.

kapi'toal, s.  't  [kɑpito.əl].  Capitool.  Fries: 
kapitoal.

ka'pittel, s. 't [kɑpɪtəl] ‐s; ‐tsy. Kapittel. ♢ 
'n Stim in 't ‒ hewwe, een stem in het ka-
pittel hebben. Fries: kapittel.

kapitu'lasy, s. de, ‐s. Capitulatie. Fries: ka-
pitulaasje.

kapitu'lere, v.  [kɑpitülɪ.ərə]  kapituleerde; 
kapituleerd.  Capituleren.  Fries:  kapitu-
learje.

'kapmantel, s.  de,  ‐s.  Kapmantel.  Fries: 
kapmantel.

'kapmes, s. 't, ‐sen; ‐sy. Hoefmes, veegmes. 
Fries: kapmes. Zie ook: houklink.

ka'pot, adj. [kəpɔt]. Kapot (stuk; gebroken). 
♢ Myn geloazy is ‒. Fries: kapot.

'kappe, v.  [kɑpə]  kapte;  kapt.  Kappen.  ♢ 
Izer ‒, ijzer kloven. Fries: kappe.

'kapper, s. de [kɑpər] ‐s; ‐tsy. Kapper. Fries: 
kapper.

'kapperssaak, s.  de,  ‐saken;  ‐saky.  Kap-
perszaak. Fries: kapperssaak.

kapri'oal, s.  de  [kɑprio.əl]  ‐en.  Capriool. 
Fries: kaprioal.

'kapsalon, s. de -[səlon] ‐s. Kapsalon. Fries: 
kapsalon.

'kapsel, s. 't [kɑpsəl] ‐s. Kapsel. Fries: kap-
sel.

'kapsy, s. de [kɑpsi]. Captie. ♢ Ergens ‒ op 
make, ergens bezwaren tegen maken, er-
gens aanmerkingen op maken, iets afkeu-
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ren; earne kapsje op meitsje. Fries:  kap-
sje.

'kapspant, s. de, ‐en. Kapspant. Fries: kap-
spant.

'kapster, s.  de  [kɑpstər]  ‐s;  ‐tsy.  Kapster. 
Fries: kapster.

kap'súlle, s. de [kɑpsülə] ‐s. Capsule. Fries: 
kapsule.

kaptaal → kapitaal.
'kaptafel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Kaptafel.  Fries: 

kaptafel.
kap'tain, s. de [kɑptɑin̯] ‐s. Kapitein. Fries: 

kaptein.
kapu'sijners, s.  plur.  [kɑpüsεin̯ərs].  Kapu-

cijners. Fries: kappesiners.
kapu'sjon, s.  de [kɑpüsjon] ‐s;  ‐tsy.  Capu-

chon. Fries: kapusjon.
kara'bijn, s. de [kɑrɑbεin̯] ‐s, ‐en. Karabijn. 

Fries: karabyn.
ka'raf, s. de [kɑrɑf] ‐fen. Karaf. Fries: karaf.
ka'rakter, s.  't  [kərɑktər]  ‐s.  Karakter. 

Fries: karakter.
karakteri'sere, v.,  kerakteriseerde;  kerak-

teriseerd.  Karakteriseren.  Fries:  karakte-
risearje.

karakteris'tyk, adj. & adv., ‐tiker; ‐st. Ka-
rakteristiek. Fries: karakteristyk.

karam'boal, s. de [kɑrɑmbo.əl] ‐s. Caram-
bole. Fries: karamboal.

kara'mel, s.  de  [kɑrɑmεl]  ‐len.  Caramel. 
Fries: karamel.

karan'têne, s.  de [kɑrɑntε:nə] ‐s.  Quaran-
taine. Fries: karantêne.

kara'vaan, s. de [kɑrəva:n] [kɑrɑva:n] ‐va-
nen; ‐tsy. Karavaan. Fries: karavaan.

kar'beel, s.  't  [kɑrbe:l]  ‐s;  ‐tsy.  Karbeel, 
schoorbalk. Fries: kerbiel.

karbe'leum, s. de [kɑrbəle:əm]. Carboline-
um. Fries: karboleum.

karbe'leume, v.,  karbeleumde;  karbe-
leumd. (Houtwerk) besmeren met carboli-
neum.

karbe'nade, s. de [kɑrbəna:də] ‐s. Karbona-
de. Fries: karbonade.

kar'bid, s. 't [kɑrbɪt]. Carbid. Fries: karbyd.
karbura'teur, s.  de [kɑrbürɑtö.ər] ‐s. Car-

burateur. Fries: karburateur.
kardi'naal, s. de [kɑrdina:l] ‐s, ‐nalen. Kar-

dinaal. Fries: kardinaal.
kardiogra'fy, s.  de  [kɑrdio:grɑfi].  Cardio-

grafie. Fries: kardiografy.
kardiolo'gy, s.  de  [kɑrdio:lo:gi].  Cardiolo-

gie. Fries: kardiology.
kardio'loog, s. de -[lo:x] ‐logen. Cardioloog. 

Fries: kardiolooch.
karga'door, s.  de  [kɑrgɑdo.ər]  ‐s.  Carga-

door. Fries: kargadoar.

'kariës, s. de [ka:riəs]. Cariës. Fries: kariës.
karil'jon, s. 't [kɑrɪljon] ‐s. Carillon. Fries: 

kariljon.
karita'tyf, adj. [ka:ritɑtif]. Caritatief. Fries: 

karitatyf.
karn, s. de [kɑⁱn] ‐en; ‐tsy. Kerf, keep. Fries: 

karne. Zie ook: lat.
'karnaval, s. 't [kɑrnɑfɑl]. Carnaval. Fries: 

karnaval.
karni'voor, s. de [kɑrnifo.ər] ‐s, ‐voren. Car-

nivoor. Fries: karnivoar.
'karper, s.  de  [kɑrpər]  ‐s;  ‐tsy.  Karper. 

Fries: karper.
'karploeg, s. de, ‐en. Karploeg.
'karre, s. de [kɑrə] ‐s; ‐chy. Kar. Fries: kar-

re.
karre'bak, s. de, ‐ken. Wipkar. Fries: karre-

bak.
'karrebak, s.  de,  ‐ken.  Karrebak,  houten 

bak van wipkar. Fries: karrebak.
'karrehônd, s. de, ‐honnen; ‐hondsy. Trek-

hond. Fries: karrehûn. Zie ook: trekhônd.
'karrijer, s. de, ‐s. Vrachtrijder, bode; goed-

kope sigaar.  ♢  't  Bildt  had ‒s  op  Luwt, 
Franeker, Dokkum en Sneek. Fries:  karri-
der.

karroe'sel, s.  de  [kɑrusεl]  ‐s.  Carrousel. 
Fries: karrûsel.

kars → kers.
Kars, eigennaam [kɑⁱs].  Kars,  Karst.  ♢  'n 

Kirl  as ‒,  en ‒ waar 'n kirl  as 'n ônder-
deur. Fries: Karst.

karseboom → kerseboom.
'karsepit, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Kersepit.  ♢  'n 

Slinger om 'e ‒, een lang, mager en slap 
persoon, slungel. Fries: kersepit.

karto'graaf, s. de [kɑrto:gra:f] ‐grafen. Car-
tograaf. Fries: kartograaf.

kar'ton, s.  't  [kə(r)ton]  [kɑ(r)ton].  Karton. 
Fries: karton.

karto'theek, s. de [kɑrto:te:k] ‐theken. Car-
totheek. Fries: kartoteek.

kas, s. de [kɑs] ‐sen; ‐sy.  1 Kast. ♢  De ir-
pels onder 't ‒sy hè, de aardappelen be-
spoten  hebben  (met  een  middel  tegen 
fytoftora). 2 Dorsmachine. Fries: kast.

kas, s. de [kɑs] ‐sen; ‐sy. Kas. Fries: kas. Zie 
ook: dorskas.

kas'bôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Kastplank. 
Fries: kastboerd.

kas'deur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Kastdeur.  Fries: 
kastdoar.

'kasfol, s.  de,  ‐len.  Een  kast  vol.  ♢  ‒len 
boeken. Fries: kastfol.

ka'sjêre, s. de [kɑsjε:rə] :‐s. Cassiêre. Fries: 
kasjêre.

ka'sjet, s. 't [kɑsjεt]. Cachet. Fries: kasjet.
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'kasplant, s. de, ‐en; ‐sy. Kasplant. ♢  Dat 
jongste kynd fan Ouwe en Krelissy is  'n  
echt ‒sy, gez. van een teer en zwak per-
soon. Fries: kasplant.

'kassa, s. de [kɑsɑ] ‐'s. Kassa. Fries: kassa.
kas'sasy, s.  de  [kɑsa:si].  Cassatie.  Fries: 

kassaasje.
kas'sier, s.  de  [kɑsi.ər]  ‐en,  ‐s.  Kassier. 

Fries: kassier.
kastan'jet, s.  de [kɑstɑⁿjεt] ‐ten.  Castang-

net. Fries: kastanjet.
kas'teel, s. 't [kəste:l] ‐telen; ‐tsy. Kasteel. 

Fries: kastiel.
ka'strasy, s.  de,  ‐s.  Castratie.  Fries:  kas-

traasje.
ka'strere, v.  [kɑstrɪ.ərə]  kastreerde;  kas-

treerd. Castreren. Fries: kastrearje.
kat, s. de [kɑt] ‐ten; ‐sy. Kat (bekend huis-

dier, poes (inz. wijfjeskat); katanker, een-
bladig anker). ♢  Soa linig, mislik, onwin-
nig as 'n ‒; d'rút sien as 'n fersopene ‒, er-
uitzien als een verzopene kat;  je foele as 
'n ‒ in 'n freemd pakhuus, zich ergens niet 
thuisvoelen; de ‒ út 'e boom kike, sien, de 
kat uit de boom kijken;  's kike, ôfwachte 
hoe't de ‒ út 'e boom fâlt,  komt; d'r kin 
gyn ‒ stropen worre, of hij mot de poat, 'n  
poatsy houwe, of  hij  mot d'r bij  te poat-
houwen, hij is overal bij aanwezig; 'n ‒sy, 
zekere bloeiwijze, bijv. van els, wilg, ook: 
vrouwelijke  kat,  ook:  een  polsmofje;  die 
Maartsy  is  'n  ‒, vinnig  vrouwspersoon. 
Fries: kat.

'kataai, s.  't;  'katte‐aai.  In:  Dat is gyn ‒, 
dat is geen kattenpis, geen peulenschille-
tje.  ♢  Kiestrekken  is  faak  gyn  ‒. Fries: 
kataai.

kata'kombe, s.  de  [kɑtɑkombə]  ‐s.  Cata-
combe. Fries: katakombe.

ka'talogus, s.  de [kɑta:lo:ɣəs]  ‐sen,  ‐logy. 
Catalogus. Fries: katalogus.

katege'sant, s. de, ‐en. Catechisant. Fries: 
kategisant.

katege'sasy, s.  de,  ‐s.  Catechisatie.  Fries: 
kategisaasje.

kate'geze, s. de [kɑtəge:zə] ‐s. Catechese. 
Fries: kategeze.

kate'gismus, s. de [kɑtəgɪsməs] ‐sen. Cate-
chismus. Fries: kategismus.

katego'ry, s.  de [kɑtəɡori]  ‐en.  Categorie. 
Fries: kategory.

kategori'aal, adj. Categoriaal. Fries:  kate-
goriaal.

kate'gorys, adv.,  ‐goriser;  ‐t.  Categorisch. 
Fries: kategoarysk.

ka'theder, s.  de  [kɑte:dər]  ‐s.  Katheder. 
Fries: kateder.

kathe'draal, s.  de  [kɑtədra:l]  ‐s.  Kathe-
draal. Fries: katedraal.

ka'theter, s. de [kɑte:tər] ‐s; ‐tsy. Katheter. 
Fries: kateter.

ka'thoade, s.  de  [kɑto.ədə]  ‐s.  Kathode. 
Fries: katoade.

katho'lyk, s. de [kɑto:lik] ‐liken. Katholiek. 
Fries: katolyk.

katho'lyk, adj.  [kɑto:lik].  Katholiek.  Fries: 
katolyk.

katkneppele → kattekneppele.
katre‐'mên, s.  de  [kɑtrəmεn].  Quatre‐

mains. Fries: katre‐mên.
katre‐'mên, adj. [kɑtrəmε:ⁿ]. Quatre‐mains. 

Fries: katre‐mên.
'katsydrop, s. de. Katjesdrop. Fries: katsje-

drop.
katte‐aai → kataai.
'kattebak, s. de, ‐ken; ‐ky. Kattenbak (bak 

met zand enz. waarin een kat zijn behoef-
te doet). Fries: kattebak.

'kattebroad, s.  't.  Speciaal  voedsel  voor 
katten. Fries: kattebrea.

'kattedagen, s. plur. Kattendagen, de drie 
eerstvolgende  dagen  na  de  hondsdagen. 
Fries: kattedagen.

'kattedoorn, s. de, ‐s. Kattendoorn.
'kattegat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Kattengat (opening 

in muur, schutting of deur om de kat door 
te laten). Fries: kattegat.

'kattehaar, s.  't,  ‐haren;  ‐tsy.  Kattenhaar. 
Fries: kattehier.

'katteklau, s.  de,  ‐wen;  ‐tsy.  Kattenklauw. 
♢  Dou hest 'n ‒ op 'e êrm, schram door 
een kattenklauw veroorzaakt. Fries: katte-
klau.

'kattekloat, s. de, ‐en. Vrucht van de egels-
kop. ♢ De jonges besnije en befike de ‒en 
en  make  d'r  dan  met  raidsys  pipys  fan. 
Fries: kattekloat.

'kattekneppele, v. -[knεpələ] kattekneppel-
de;  kattekneppeld;  'katkneppele, kat-
kneppelde;  katkneppeld.  1 Katknuppelen 
(oud  volksvermaak).  2 Katten  meppen. 
Fries: kattekneppelje.

'kattekop, s. de, ‐pen. Kattenkop (kop van 
een kat; vinnig meisje; dikkoppige pomp). 
Fries: kattekop.

'kattekwaad, s. 't. Kattenkwaad. ♢ ‒ útha-
le. Fries: kattekwea.

'kattemakkelaai, s. de -[mɑkəlɑ.i]̯. Katten-
stront. Fries: katteklameie.

'kattemezyk, s.  de.  Kattenmuziek  (gekrol 
van  katten;  disharmonische  geluiden). 
Fries: kattemuzyk.

'kattepan, s.  de,  ‐nen;  ‐pântsy.  Etensbord 
voor de kat. Fries: kattepanne.
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'kattepoel, s. de -[puəl] ‐en; ‐tsy. Kattepult. 
Fries: kattepûl.

'katterûg, s.  de,  ‐en;  ‐ruchy.  Gemetselde 
vensterboog. Zie ook: hanekam.

'kattesykte, s. de. Katteziekte. Fries: katte-
sykte.

'kattesteert, s.  de,  ‐en.  1 Kattenstaart 
(staart van kat; bep. plant).  2 Heermoes. 
3 Holpijp. Fries: kattesturt.

'kattestront, s. de. Kattenstront. Fries: kat-
testront.

'kattetong, s. de, ‐en; ‐tônchy. Kattentong 
(tong  van  een  kat;  dun  en  lang  choco-
laatje). Fries: kattetonge.

'kattig, adj.  & adv. [kɑtəx] ‐er;  ‐st.  1 Van 
katten houdend.  2 Kattig,  snibbig. Fries: 
kattich.

'katúl, s.  de,  ‐len;  ‐tsy.  Katuil,  kerkuil. 
Fries: katûle.

kau'saal, adj.  [kɔ.u̯sa:l].  Causaal.  Fries: 
kausaal.

kausali'teit, s. de. Causaliteit. Fries: kausa-
liteit.

'kauwe, v.  [kɔ.u̯ə]  kaude;  kaud;  'kooie, 
[ko.iə̯] kooide; kooid. Kauwen. ♢ De maai-
mesine kaut, maakt niet egaal werk. Fries: 
kôgje.

kavale'ry, s. de [kɑvɑləri] ‐s, ‐en. Cavalerie. 
Fries: kavalery.

kavale'rist, s. de, ‐en. Cavalerist. Fries: ka-
valerist.

'kavel, s.  de [ka:vəl] ‐s;  ‐tsy.  Kavel. Fries: 
kavel.

keakele → kêkele.
'keddingêg, s. de [kεdɪŋ]- ‐en; ‐echy;  'ket-

tingêg, ‐en;  ‐echy.  Kettingeg(ge).  ♢  Om 
de mis gelyk over 't lând te ferdelen, gaat  
men d'r met de ‒ over. Fries: keatlingeide.

'kêde, s. de [kε:də] ‐s;  kedsy.  1 Ket, kidde, 
klein soort van paard (dat de wagen van 
de bakker, kruidenier enz. trok). ♢  Altyd 
op 'e ‒ weze, steeds de hort op zijn, niet 
thuis  kunnen  zitten  (speciaal  van  vrou-
wen).  2 (Als  verkleinwoord)  hit,  klein 
soort van paard. 3 Kleine en dikke vrouw. 
♢ 'n Klain kedsy. Fries: kêde.

ke'do, s.  't  [kədo:]  ‐'s;  ‐otsy.  Cadeau.  ♢ 
Stiens gâf St.‐Jabik 't eerste spul ‒. Fries: 
kado.

Kee, eigennaam  [ke:].  Verkorting  van  de 
vrouwennaam Cornelisje.

keel, s.  de  [ke:l]  kelen;  ‐tsy.  Keel.  Fries: 
kiel.

'keelsgat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Keelsgat. ♢ 't Fer-
keerde,  't  sundegse  ‒, het  verkeerde 
keelsgat,  opening  van  de  luchtpijp;  ik 
kreeg de thee in 't ferkeerde, sundegse ‒. 

Fries: kielsgat.
keep, s. de [ke:p] kepen; kepy. Cape. Fries: 

keep.
keep, s. de [ke:p] kepen; kepy. Keep, insnij-

ding, kerf. Fries: keep.
keer, s.  de  [kɪ.ər]  keren.  Kaar,  viskaar, 

beun. Fries: kear.
keer, s. de [kɪ.ər] keren; ‐tsy. Keer. ♢ De ‒s, 

de  keer;  deuze  ‒, deze  keer;  'n  ‒, een 
keer, eens;  'n ‒ of wat, een paar keer; ‒ 
op ‒, keer op keer;  die man is nou een ‒ 
niet te fertrouwen; alle keren, elke, iedere 
keer. Fries: kear.

'keerminnig, s. 't. (Alleen met lidwoord 'n) 
enige keren, malen. Fries: kearmannich.

keern(O), s. de [kɪ.ən];  kirn(W), [kɪrn] ‐s. 
Karn. Fries: tsjerne.

'keerne(O), v.  [kɪ.ənə]  keernde;  keernd; 
'kirne(W), [kɪrnə]  kirnde;  kirnd. Karnen. 
Fries: tsjernje.

'keernhoedsy(O), s.  't;  'kirnhoedsy(W), 
‐s.  Kap  voor  karnpaard.  Fries:  tsjern-
huodsje.

'keernhoek(O), s.  de;  'kirnhoek(W), ‐en. 
Karnhuis,  vertrek  waar  de  karn  stond. 
Fries: tsjernhoeke.

'keernhônd(O), s.  de;  'kirnhônd(W), 
‐honnen; ‐hondsy. Karnhond. Fries: tsjern-
hûn.

'keernmoln(O), s.  de;  'kirnmoln(W), ‐s; 
‐tsy. Karnmolen. Fries: tsjernmole.

'keernmolner(O), s. de;  'kirnmolner(W), 
‐s. Degene die de karnmolen bedient.

'keernpâd(O), s.  't;  'kirnpâd(W), ‐en; 
‐padsy.  Pad  rond  karnmolen,  waarlangs 
het karnpaard liep. Fries: tsjernpaad.

'keernpeerd(O), s. 't;  'kirnpeerd(W), ‐en; 
‐sy. Karnpaard.

'keernplak(O), s.  de;  'kirnplak(W), ‐ken. 
Karnhuis,  vertrek  waar  de  karn  stond. 
Fries: tsjernplak.

'keernpols(O), s.  de;  'kirnpols(W), ‐en. 
Karnpols. Fries: tsjernpols.

'keernrâd(O), s.  't,  ‐ed;  ‐radsy;  'kirn-
râd(W), ‐en; ‐radsy. Treerad (in beweging 
gebracht door een hond) van een karnmo-
len.

'keernton(O), s.  de;  'kirnton(W), ‐nen; 
‐tsy. Karnton, karn.

keers, s.  de  [kɪ.əs]  ‐en;  ‐y.  Kaars.  Fries: 
kers.

'keersfet, s. 't. Kaarsvet. Fries: kersfet.
'keersrecht, adj.  Kaarsrecht.  Fries:  kers-

rjocht.
kees, s. de [ke:s] kezen; kesy. Kaas. ♢ Gele 

‒, kaas  zonder  komijn  of  kruidnagelen; 
grauwe ‒, nagelkaas;  je  de ‒ niet  fan 't 
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broad, fan 'e bôl ete late, zich de kaas niet 
van het brood laten eten. Fries: tsiis.

'keeskoopman, s.  de,  ‐loi.  Kaashandelaar. 
Fries: tsiiskeapman.

'keeskorst, s.  de,  ‐en;  ‐korsy.  Kaaskorst. 
Fries: tsiiskoarste.

keesmake'rij, s.  de, ‐en.  Kaasmakerij,  het 
maken van kaas. Fries: tsiismakkerij.

'keespars, s. de, ‐en. Kaaspers. Fries: tsiis-
parse.

'keesskaaf, s.  de,  ‐skaven;  ‐skafy.  Kaas-
schaaf. Fries: tsiisskaaf.

keet, s.  de  [ke:t]  keten;  ‐sy.  Keet,  loods. 
Fries: keet.

keet, s. de [ke:t]. Keet, pret, lol. Fries: keet.
ke'fet, s. 't [kəfεt] ‐ten; ‐sy. Couvert, brief-

omslag, enveloppe. Fries: kefert.
'keffe, v.  [kεfə]  kefte;  keft.  Keffen.  ♢  't 

Hondsy keft. Fries: keffe.
'keffer, s. de, ‐s; ‐tsy. Keffer. Fries: keffer.
ke'foor, s.  't  [kəfo.ər]  keforen;  ‐tsy;  kom-

'foor, [komfo.ər]  ‐foren;  ‐tsy.  Komfoor. 
Fries: komfoar.

'kegel, s. de [ke:ɣəl] ‐s; ‐tsy. Kegel. Fries: 
kegel.

kegel'formig, adj. Kegelvormig. Fries:  ke-
gelfoarmich.

ke'jút, s.  de  [kəjüt]  ‐ten;  ‐sy.  1 Kajuit.  2 
Dakkapel. Fries: kajút.

'kêkele, v. [kε:kələ] kêkelde; kêkeld; 'kake-
le, [ka:kələ]  kakelde;  kakeld;  'keakele, 
[kɪ.əkələ]  keakelde;  keakeld.  Kakelen.  ♢ 
De hinnen ‒; de frôly kêkelden foor 't fa-
derland weg, snaterden. Fries: keakelje.

kel, adj. [kεl] ‐ler; ‐st. Verschrikt. ♢ ‒ wor-
re, schrikken; ‒ make, doen, laten schrik-
ken. Fries: kjel.

'kelder, s. de [kεldər] ‐s; ‐tsy. Kelder. ♢ Wa-
ter in 'e ‒ hewwe, altijd geldgebrek heb-
ben. Fries: kelder.

'keldere, v., kelderde; kelderd. Kelderen. ♢ 
De prizen fan 'e wait binne kelderd. Fries: 
kelderje.

kelders'bôrd, s. 't, ‐en; ‐bordsy. Plank in de 
kelder. Fries: keldersboerd.

kelders'deur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Kelderdeur. 
Fries: keldersdoar.

kelders'fînster, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Kelderraam. 
Fries: keldersfinster.

kelders'floer, s. de, ‐en. Keldervloer. Fries: 
keldersflier.

kelders'kas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Kelderkast. 
Fries: kelderskast.

kelders'raam, s.  't,  ‐ramen;  ‐tsy,  ‐py.  Kel-
derraam.

kelders'rút, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Kelderraam. 
Fries: keldersrút.

kelders'trap, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Keldertrap. 
Fries: kelderstrep.

'kellens, s. de. Schrik. Fries: kjellens.
'kelner, s. de [kεlnər] ‐s. Kelner. Fries: kel-

ner.
ke'medy, s. de [kəme:di] ‐s. Komedie. ♢ Na 

de ‒ gaan, naar de komedie gaan, naar de 
toneeluitvoering gaan. Fries: komeedzje.

ke'medyspeule, v.,  kemedyspeulde;  keme-
dyspeuld.  Komedie  spelen,  toneelspelen. 
Fries: komeedzjespylje.

ke'medyspeuler, s.  de,  ‐s.  Komediespeler. 
Fries: komeedzjespiler.

ke'meet, s.  de  [kəme:t]  ‐meten;  ‐sy.  Ko-
meet. Fries: komeet.

ke'myk, s.  de  [kəmik]  ‐miken.  Komiek. 
Fries: komyk.

ke'myk, adj. & adv. [kəmik] ‐miker; ‐st. Ko-
miek. Fries: komyk.

kemmissy → kommissy.
'kemping, s.  de  [kεmpɪŋ]  ‐s;  ‐inky.  Cam-

ping. Fries: kemping.
ke'nary, s. de [kəna:ri];  ka'nary, [kɑna:ri]; 

ke'narry, [kənɑri] ‐s. Kanarie. ♢ Dat wiif 
is 'n (ouwe) kenarry, gez. van een vinnig, 
bazig vrouwspersoon. Fries: kanarje.

ke'narysaad, s.  't.  Kanariezaad. Fries:  ka-
narjesied.

kenarry → kenary.
ke'non, s.  't  [kənon]  ‐nen;  ‐tsy.  Kanon. 

Fries: kanon.
'keper, s.  't  [ke:pər].  Keper,  bep.  weefsel. 

Fries: keper.
'keperflanel, s. 't. Keperflanel. ♢ Deuze pi-

ama is fan ‒. Fries: keperflanel.
kera'myk, s.  de  [kɪ.ərɑmik].  Ceramiek. 

Fries: keramyk.
ke'ramys, adj. Ceramisch. Fries: keramysk.
ker'bintig, adj.  [kərbɪntəx]  ‐er;  ‐st.  Stijf, 

stram van leden (en daardoor gebrekkig 
lopend). Fries: kerbintich.

ker'boest, s.  de  [kərbust]  ‐en.  Woest  uit-
ziend persoon. Fries: karbûst.

kerboestig → kreboestig.
ker'does, s.  de  [kərdus].  Slordige  vrouw, 

slons. Fries: kardoes.
'kere, v. [kɪ.ərə]  keerde;  keerd. Keren. ♢ 't  

Hooi ‒, het gemaaide en al iets gedroogde 
gras keren;  'n jas ‒, de keerzijde van de 
jas naar buiten brengen. Fries: keare.

kerel → kirl.
ke'rel, s. de [kərεl] ‐len. Opschudding, con-

sternatie. Fries: kerel.
kerf, s. de [kεrf] kerven; ‐y. Kerf (insnijding, 

keep; door het billen ontstane rib op een 
molensteen).  ♢  As de maalstenen fan 'n  
graanmoln skerp maakt worre, haal je de 
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‒  d'r op, hele stelsel van groeven en rib-
ben. Fries: kerf.

'kerfizer, s. 't, ‐s. IJzer dat in het aambeeld 
wordt  geplaatst  om er  gloeiend ijzer  op 
stuk te slaan. Fries: kerfizer.

kerk, s.  de  [kεrk]  ‐en;  ‐y.  Kerk.  ♢  Na  ‒ 
gaan, de godsdienstoefening gaan bijwo-
nen, ook: gewoon zijn die te bezoeken; in 
('e) ‒, in de kerk; út 'e ‒ weg, na de kerk-
dienst; de ‒ gaat in, de kerk gaat aan; de 
‒  is  in, de  godsdienstoefening  is  begon-
nen; in 'e ‒ geboren weze, steeds de deur 
open laten staan; de Groate Kerk, de Gro-
te Kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk; 
de Klaine Kerk, de Gereformeerde Kerk. 
Fries: tsjerke.

'kerkbank, s. de, ‐en; ‐y. Kerkbank. Fries: 
tsjerkebank.

'kerkboek, s.  't,  ‐en;  ‐y.  Kerkboek.  Fries: 
tsjerkboek.

'kerkdienst, s.  de,  ‐en.  Kerkdienst.  Fries: 
tsjerketsjinst.

'kerkeloi, s. plur. Kerkgangers. Fries: tsjer-
kelju.

'kerkepâd, s. 't, ‐en; ‐padsy. Kerkpad. Fries: 
tsjerkpaad.

'kerkeraad, s. de, ‐raden. Kerkeraad. Fries: 
tsjerkeried.

'kerkeraadslid, s. 't, ‐leden. Kerkeraadslid. 
Fries: tsjerkeriedslid.

'kerkfoogd, s.  de,  ‐en.  Kerkvoogd.  Fries: 
tsjerkfâd.

'kerkganger, s.  de,  ‐s.  Kerkganger.  Fries: 
tsjerkgonger.

'kerkgebou, s. 't, ‐wen. Kerkgebouw. Fries: 
tsjerkgebou.

kerkhof → kerkhôf.
'kerkhôf, s. 't, ‐en; ‐hoffy; 'kerkhof, ‐hôven; 

‐fy. Kerkhof. Fries: tsjerkhôf.
'kerkkâ, s. de, ‐en. Torenkraai.
'kerkklok, s.  de,  ‐ken.  Kerkklok.  Fries: 

tsjerkeklok.
'kerklik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Kerkelijk. 

Fries: tsjerklik.
'kerktiid, s. de, ‐tiden. Kerktijd. ♢ Foor, na 

‒. Fries: tsjerktiid.
'kerktoren, s. de, ‐s; ‐tsy. Kerktoren. Fries: 

tsjerketoer.
kern, s. de [kεrn] ‐en. Kern. Fries: kearn.
'kernenerzy, s.  de.  Kernenergie.  Fries: 

kearnenerzjy.
'kernfysika, s. de. Kernfysica. Fries: kearn-

fysika.
'kernfúzzy, s.  de,  ‐s.  Kernfusie.  Fries: 

kearnfúzje.
'kernreaksy, s.  de,  ‐s.  Kernreactie.  Fries: 

kearnreaksje.

'kernwapen, s.  't,  ‐s.  Kernwapen.  Fries: 
kearnwapen.

kero'sine, s.  de  [kɪ.əro:sinə].  Kerosine. 
Fries: kerosine.

'kerreven, s. de [kεrəvεn] ‐s; ‐tsy. Caravan. 
Fries: karavan.

kers, s. de [kεrs]; kars, [kɑⁱs] ‐en; ‐y. Kers. 
Fries: kers.

'kerseboom, s.  de;  'karseboom, ‐bomen; 
‐py, ‐tsy. Kersenboom. Fries: kersebeam.

'kerstboom, s. de [kεrst]- ‐bomen; ‐tsy, ‐py. 
Kerstboom. Fries: krystbeam.

'kerstfeest, s.  't,  ‐en.  Kerstfeest.  Fries: 
krystfeest. Zie ook: Korsttyd.

'kerstfekânsy, s.  de,  ‐s.  Kerstvakantie. 
Fries: krystfakânsje.

'kerstkaart, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Kerstkaart. 
Fries: krystkaart.

'kerstroas, s.  de,  ‐roazen;  ‐y.  Kerstroos. 
Fries: krystroas.

'kerststeur, s.  de  -[stö.ər] ‐en; ‐tsy.  Kerst-
stol. Fries: kryststeur.

ker'tier, s. 't [kətiər] ‐en; ‐tsy. Kwartier. ♢ 
Eerste en leste ‒. Fries: kertier.

ker'tiers, adj.  Een  kwart  duim  dik  (van 
hout). Fries: kertiers.

ker'waai, s.  't  [kərwɑ.i]̯  ‐en;  ‐tsy.  Karwei. 
Fries: karwei.

ker'waaisaad, s. 't. Karwijzaad. Fries:  kar-
weisied.

ker'waitsybaas, s.  de  [kərwɑit̯si]- ‐bazen. 
Aannemer van karweitjes.

ke'serne, s. de [kəsεrnə] ‐s. Kazerne. Fries: 
kazerne.

'kesys, s. plur. [ke:sis]. Kaasjeskruid. Fries: 
tsyske.

ke'sjet, s. 't [kəsjεt] ‐ten. Korset. Fries: kor-
set.

ke'sjot, s.  't  [kəsjɔt]  ‐ten.  Cachot.  Fries: 
kasjot.

ke'slain, s.  de [kəslɑin̯]  ‐s.  Kastelein,  her-
bergier. Fries: kastlein.

kes'lainskaatsen, s.  't.  Kaatspartij  uitge-
schreven door de plaatselijke herbergier. 
Fries: kastleinskeatsen.

kes'son, s. 't [kεson] ‐s. Caisson. Fries: kês-
son.

kes'tanje, s.  de  [kəstɑⁿjə]  ‐s.  Kastanje. 
Fries: kastanje.

kes'tanjeboom, s.  de,  ‐bomen;  ‐py,  ‐tsy. 
Kastanjeboom. Fries: kastanjebeam.

'ketel, s.  de  [ke:təl]  ‐s;  ‐tsy.  Ketel.  Fries: 
tsjettel.

'ketelkoek, s. de, ‐en. Ketelkoek, trommel-
koek. Zie ook: trommelkoek.

'ketering, s. de [ke:tərɪŋ]. Catering. Fries: 
catering.
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'ketjap, s. de [kεtjɑp]. Ketjap. Fries: ketjap.
ke'toen, s.  't  [kətu.ən].  Katoen.  ♢  Wit  ‒; 

skier ‒, ongebleekt katoen. Fries: katoen.
ke'toen, adv. [kətu.ən]. In: Je ‒ houwe, zich 

katoen, stil, koest houden. Fries: katoen.
ke'toenen, adj. Katoenen. Fries: katoenen.
ke'toenend, adj.  [kətu.ənənt].  In:  ‒  werk, 

secuur,  veel  zorg  en  aandacht  vragend 
werk. ♢ Bytferdunne is wat ‒ werk, at se 
nag wat klain binne.

ke'trôl, s. 't [kətrɔ:l] ‐en; ‐tsy. Katrol. Fries: 
katrolle.

'ketting, s.  't  [kεtɪŋ] ‐s;  ‐inky,  ‐inchy.  Ket-
ting. ♢  't Wort 'n izeren of 'n gouden ‒, 
het wordt een ongelukkig of een gelukkig 
huwelijk  (gez.  bij  een  trouwerij).  Fries: 
keatling.

kettingêg → keddingêg.
'keuken, s.  de  [kö.ü̯kən]  ‐s;  ‐tsy.  Keuken. 

Fries: koken.
'keukenkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Keukenka-

mer. Fries: kokenkeamer.
'keukenkas, s. de;  keukens'kas, ‐sen; ‐sy. 

Keukenkast. Fries: kokenkast.
'keukenmaid, s. de, ‐en. Keukenmeid.
keukens'deur, s. de, ‐en; ‐tsy. Keukendeur. 

Fries: kokensdoar.
keukens'fînster, s. 't,  ‐s; ‐tsy.  Keukenven-

ster. Fries: kokensfinster.
keukenskas → keukenkas.
'keukensout, s.  't.  Keukenzout.  Fries:  ko-

kensâlt.
keukens'raam, s. 't, ‐ramen; ‐tsy, ‐py. Keu-

kenraam.
'Keulen, eigennaam  [kö.ü̯lən].  Keulen.  ♢ 

Aken en ‒  binne niet  op  een dâg boud, 
Aken en Keulen zijn niet op één dag ge-
bouwd, alles kan niet ineens, voor alles is 
tijd nodig;  Aken en ‒ op kinne, onverza-
digbaar zijn.

Keuls, adj. [kö.ü̯ls]. Keuls. ♢ 'n ‒e pot, een 
Keulse pot. Fries: Keulsk.

keuning → koaning.
keuningin → koaningin.
keuninginnedâg → koaninginnedâg.
keuningshuus → koaningshuus.
'keuningsspil, s. 't, ‐len. Koningsspil, cen-

trale hoofdspil van een molen. Fries:  ke-
ningsspil.

keuninklik → koaninklik.
keuninkryk → koaninkryk.
keur, s. de [kö.ər]. In: Te kust en te ‒ gaan 

kinne, te  kust  en  te  keur  kunnen  gaan. 
Fries: keur.

'keure, v.  [kö.ərə]  keurde;  keurd.  Keuren. 
Fries: keure.

'keurig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Keurig.

'keurmeester, s.  de [kö.ər]- ‐s.  Keurmees-
ter. ♢ De ‒s assistere de skaidsrechter bij  
'n kaatspartij. Fries: karmaster.

keus, s. de [kö.ü̯s]. Keus. ♢ 'n ‒ doen mot-
te, een keuze moeten doen.

'keuterboer, s. de [kö.ü̯tər]- ‐en; ‐tsy. Keu-
terboer. Fries: keutelboer.

ke'zyn, s.  't  [kəzin]  ‐zinen;  ‐tsy.  Kozijn. 
Fries: kezyn.

'kidele, v. [kidələ] kidelde;  kideld. Kittelen. 
Fries: kidelje.

'kidelig, adj. [kidələx] ‐er; ‐st. Kittelig, ge-
voelig voor kittelen. ♢  Dat maisy is  och 
soa ‒; hij worde ‒, hij was geraakt, gepi-
keerd. Fries: kidelich.

kiep, interj.  [ki.əp].  Roepwoord  voor  kip-
pen. Fries: kyp.

kier, s. de [ki.ər] ‐en; ‐tsy. Kier. ♢ De deur 
staat op 'n ‒, op een kier. Fries: kier.

kies, s. de [ki.əs] kiezen; ‐y. Kies. ♢ Dat kin 
wel in 'n hôle ‒, dat is slechts een klein 
hapje eten. Fries: kies.

'kieskauwe, v.  [ki(.)əs]- kieskaude;  kies-
kaud.  Kieskauwen.  ♢  Ergens wel  ‒n  an 
hè, wel  werk  aan  iets  hebben,  een  hele 
kluif ergens aan hebben. Fries: kieskauje.

'kiesrecht, s.  't.  Kiesrecht.  Fries:  kies-
rjocht.

'kiestrekke, v.,  kiestrok;  kiestrokken.  Een 
kies, kiezen (laten) trekken.

kieuw, s. de [kiu̯] ‐en. Kieuw. Fries: kiuw.
'kiewyt, s. de [ki.əvit]  kiewiten; ‐sy. Kievit. 

Fries: kiwyt.
'kiewytsaai, s. 't, ‐es, ‐en; ‐aitsy. Kievitsei.
'kiewytskop, s. de, ‐pen. Oostindische kers.
'kieze, v. [ki.əzə]  koas [ko.əs];  koazen. Kie-

zen. Fries: kieze.
'kiezer, s. de, ‐s. Kiezer. Fries: kiezer.
'kiezetrekker, s. de, ‐s. Kiezentrekker.
kiins, adj. [ki:ⁿs]. Kinds, seniel. ♢ Die oud-

man is ‒.
'kiinsens, s. de; 'kiinshyd. Kindsheid, seni-

liteit. ♢ De oudman is in syn ‒, is kinds.
kiinshyd → kiinsens.
'kiinskyn, s. 't, ‐kines. Kleinkind.
kijk, s. de [kεik̯]. Kijk. ♢  Arig ‒ op 'e bâl,  

bâlen  hewwe, goed  kunnen  beoordelen 
wanneer en hoe een opgeslagen bal terug 
geslagen moet worden. Fries: kyk.

kik, s. de [kɪk]. Kik. ♢ Gyn ‒ geve, geen kik 
geven. Fries: kik.

'kike, v. [kikə] keek [ke:k]; keken. Kijken. ♢ 
Tot, ant ‒ns!, tot kijk, tot ziens! Fries: kyk-
je.

'kiker, s. de [kikər] ‐s; ‐tsy. Kijker. ♢ De ‒s 
open hewwe, de ogen. Fries: kiker.

'kiky, s. 't [kiki] ‐s. Kiekje. ♢ 'n ‒ nimme fan 
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een. Fries: kykje.
'kykkas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Kijkkast.  Fries: 

kykkast.
'kikke, v. [kɪkə]  kikte;  kikt.  Kikken. ♢  D'r 

met gyn woord over ‒, er met geen woord 
over spreken. Fries: kikke.

'kikkert, s.  de [kɪkərt] ‐s;  ‐sy.  1 Kikker.  2 
Arbeider  die  de  schoven  in  het 
(draag)kleed deed (bij het vroegere kool-
zaaddorsen). Fries: kikkert.

'kikkertdril, s.  't  [kɪkədrɪl].  Kikkerdril. 
Fries: kikkertsdril.

'kikkertsblom, s. de, ‐men; ‐tsy, ‐py.  1 Ka-
mille. 2 Fluitekruid. Fries: kikkertsblom.

'kikkertsyjage, v.,  kikkertsyjoeg;  kikkert-
syjoegen.  Voortdurend  hinderlijk  drang 
uitoefenen, aansporen. Fries: kikkertjeie.

kil, adj. & adv. [kɪl] ‐ler; ‐st. Kil. Fries: kil.
kyl, s. de [kil]  kilen; ‐tsy. De steel van een 

gaffel (hooivork), zeis.
kyl, s. de [kil] kilen; ‐tsy. Kiel (kledingstuk). 

♢ 'n Blauwe ‒, een blauwe werkiel. Fries: 
kile. Zie ook: blaukyl.

kyl, s. de [kil] kilen; ‐tsy. Kiel, onderste deel 
van scheepsgeraamte. Fries: kyl.

kyl, s.  de [kil]  kilen;  ‐tsy.  Wig, keg. Fries: 
kyl.

'kylhale, v.,  kylhaalde;  kylhaald.  1 Kielha-
len.  2 Eén  steek  grond  uit  de  voor  bij 
aardappelland op akkers halen, ook:  één 
steek grond van het koolzaad, als het te 
dik staat, om het wat dunner te krijgen.

'kilo, s. de [kilo:] ‐'s. Kilo. ♢ 't Geldt € 1,20 
de ‒. Fries: kilo.

'kilofolt, s. de. Kilovolt. Fries: kilofolt.
'kilogram, s. de, ‐men. Kilogram. Fries:  ki-

logram.
'kilohertz, s. de. Kilohertz. Fries: kilohertz.
'kilokalory, s. de, ‐en. Kilocalorie. Fries: ki-

lokalory.
'kilometer, s. de, ‐s. Kilometer. Fries:  kilo-

meter.
'kilowatt, s. de. Kilowatt. Fries: kilowatt.
kin, s. 't [kɪn] ‐nen; ‐tsy, ‐nechy. Kin. Fries: 

kin.
kyn → kynd.
kynd, s.  't  [kint]  kines [kinəs];  ‐sy;  kyn, 

[kin] kines [kinəs]; kinechy. Kind (kynd in 
de spreektaal in gebruik bij meisjes, ook 
van jongens tegen meisjes en heeft vaak 
een ongunstige gevoelswaarde. Kyn alleen 
in gebruik als aanspreekvorm). ♢  Gyn ‒ 
an een hewwe, geen kind aan iemand heb-
ben; ‒  nach kúk hewwe, kind noch kraai 
hebben;  at  men  kines  (fort)stuurt,  krijt  
men (ok) kines werom, weer thús, gez. als 
kinderen,  die men om een boodschap te 

doen, ergens naar toe had gestuurd, half 
werk hebben geleverd;  at kines klain bin-
ne trappe se je op 'e rokken, at se groat  
binne, op 't  hart; och kyn, most 's hore. 
Fries: kyn.

'kynderachtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Kinder-
achtig.

'kynderachtigens, s.  de;  'kynderachtig-
hyd. Kinderachtigheid.

kynderachtighyd → kynderachtigens.
'kynderarts, s. de -[ɑrts] ‐en. Kinderarts.
'kynderbibel, s. de, ‐s. Kinderbijbel.
'kynderboek, s. 't, ‐en. Kinderboek.
'kynderfeest, s. 't, ‐en; ‐fesy. Kinderfeest.
'kynderjaren, s. plur. Kinderjaren.
'kynderkleren, s. plur. Kinderkleren.
'kynderlik, adj. & adv., ‐er. Kinderlijk.
'kyndermaid, s. de, ‐en. Kindermeisje.
'kyndermeel, s. 't. Kindermeel.
'kynderôftrek, s. de. Kinderaftrek.
'kynderpraat, s. 't. Kinderpraat.
'kynderskoen, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Kinder-

schoen. ♢ Nag in 'e ‒en staan, nog in de 
kinderschoenen steken, lopen.

'kynderspeulgoed, s. 't. Kinderspeelgoed.
'kynderspul, s. 't. Kinderspel. ♢ 't Is maar 

soa'n ‒, 't is maar wat 'n ‒tsy, het heeft 
weinig te betekenen, het is een dilettantis-
tisch zaakje.

'kynderstim, s.  de,  ‐men;  ‐mechy.  Kinder-
stem.

'kynderstorfte, s. de. Kindersterfte.
'kyndertaal, s. de, ‐tsy. Kindertaal.
'kyndertal, s. 't. Kindertal.
'kynderwagen, s. de, ‐s; ‐tsy. Kinderwagen.
'kynderwerk, s. 't. Kinderwerk.
'kine, v. [kinə]  kynde;  kynd. Kienen. Fries: 

kine.
'kinespul, s.  't.  Kienspel.  ♢  't  ‒  speule. 

Fries: kynspul.
'kinkhoest, s.  de  [kɪŋkhuəst].  Kinkhoest. 

Fries: kinkhoast.
'kinkhoorn, s. de [kɪŋk]- ‐s; ‐tsy. Kinkhoorn. 

♢ Altyd in 'e ‒ sitte, altijd thuis zitten; dat 
mîns komt nooit tun 'e ‒ út, zit altijd thuis. 
Fries: kinkhoarn.

'kinmerk, s. 't, ‐en; ‐y. Kenmerk. Fries: ken-
merk.

'kinmerke, v.,  kinmerkte;  kinmerkt.  Ken-
merken. Fries: kenmerke.

kin'merkend, adj., ‐er; ‐st. Kenmerkend.
'kinne, v. [kɪnə] kon [kon]; kinnen. Kennen. 

♢ Een, wat (an wat) d'r út ‒, iemand, iets 
(ergens aan) herkennen. Fries: kenne.

'kinne, v. [kɪnə] kon [kon]; kinnen. Kunnen. 
♢ Dou kist, kînst dat wel doen; goed (met-
nander) ‒, goed met elkaar overweg kun-
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nen; d'r wat met ‒, geestige invallen heb-
ben, een grappenmaker zijn; at 't niet kin 
soa't 't mot, dan mot 't maar soa't 't kin, 
men moet zich schikken naar de omstan-
digheden. Fries: kinne.

'kinnis, s. de. Kennis. ♢ ‒ nimme fan, ken-
nis nemen van; feul ‒ opdoen, veel kennis 
opdoen. Fries: kennis.

kino'loog, s.  de  [kino:lo:x]  ‐logen.  Kyno-
loog. Fries: kynolooch.

'kinteken, s.  't,  ‐s.  Kinteken. Fries:  kinte-
ken.

'kyntsy, s. 't [kintsi] ‐s. Inhoudsmaat (½ ton 
= 35 pond (aardappelen)). Fries: kynsen.

'kyntsybak, s.  de,  ‐ken.  Bak,  waarin  de 
aardappelen na het rooien worden verza-
meld (inhoud van de bak was een kyntsy). 
Fries:  kynsenbak.  Zie  ook:  irpelsoekers-
bak, soekersbak.

ki'osk, s. de [kiɔsk] ‐en; ‐y. Kiosk. Fries: ki-
osk.

'kiper, s. de [kipər] ‐s. Keeper. Fries:  kee-
per.

'kipploeg, s.  de,  ‐en;  ‐ploechy.  Kipploeg. 
Fries: kypploege. Zie ook: wipploeg.

kirl, s. de [kɪrl]; 'kerel, [kɪ.ərəl] ‐s; ‐tsy. Ke-
rel. ♢ 'n ‒ as 'n boom, een groot, fors per-
soon;  'n  ‒  as  'n  ônderdeur, een  stevig, 
klein persoon;  'n  ‒ útmake, zich als  een 
man gedragen. Fries: keardel.

kirn → keern.
kirne → keerne.
kirnhoedsy → keernhoedsy.
kirnhoek → keernhoek.
kirnhônd → keernhônd.
kirnmoln → keernmoln.
kirnmolner → keernmolner.
kirnpâd → keernpâd.
kirnpeerd → keernpeerd.
kirnplak → keernplak.
kirnpols → keernpols.
kirnrâd → keernrâd.
kirnton → keernton.
kist, s. de [kɪst] ‐en;  kissy. Kist. ♢ 'n Kissy 

met  hinnegebitten, gez.  van  een  doosje, 
bakje enz. met allerlei prullen. Fries:  kis-
te.

'kistauto, s. de, ‐'s. Lijkauto.
'kistbeklede, v.,  kistbekleedde;  kistbe-

kleed.  Doodkisten  bekleden  (voorheen 
werkzaamheid van een timmerman).

'kyste, s. de [kistə] ‐s. Cyste. Fries: kyste.
'kistmake, v., kistmaakte; kistmaakt. Dood-

kisten  maken  (voorheen  werkzaamheid 
van een timmerman).

kyt, adj.  [kit].  Quitte.  ♢  (Weer)  ‒  weze. 
Fries: kyt.

'kive, v.  [ki:və]  kiifde;  kiifd.  Kibbelen,  kij-
ven. ♢ ‒n krije, berispt worden.

ki‐'vive, s. 't [kifi:və]. In: Op syn ‒ weze op 
zijn qui‐vive zijn.

'klaagliet, s.  't,  ‐en;  ‐sy.  Klaaglied.  Fries: 
kleiliet.

'klaaglik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Klaaglijk. 
Fries: kleierich.

klaai, s. de [klɑ.i]̯. Klauw, gespleten hoef of 
deel  daarvan  (bijv.  van  een  koe).  Fries: 
klei.

klaai, s. de [klɑ.i]̯. Klei. Fries: klaai.
'klaaigrônd, s. de, ‐en; ‐grondsy. Kleigrond. 

Fries: klaaigrûn.
'klaaiig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Kleiig,  kleiachtig. 

Fries: klaaiïch.
'klaaipoat, s.  de, ‐en.  Koe die een ontste-

king in de klauw, hoef heeft.  Fries:  klei-
poat.

klaar, adj. & adv. [kla:r] ‐der; ‐st. Klaar. ♢ 't 
Eten is ‒, toebereid, gekookt; ik weet 't ‒, 
ik weet het zeker;  wat ‒ sien, iets duide-
lijk zien; dat is wel ‒, dat is wel in orde; 't 
komt niet ‒, het komt niet goed; ergens ‒ 
foor weze, ergens voor berekend zijn;  er-
gens op ‒ weze, ergens op voorbereid zijn; 
‒!, (spr.  ook:  [klar])  afgesproken!,  in 
orde!, o.k.!;  't is weer ‒, het probleem is 
weer opgelost; hij is weer helendal ‒, her-
steld, genezen; de lucht is ‒, helder. Fries: 
klear.

'klaarmake, v.,  maakte klaar;  klaarmaakt. 
Klaarmaken. Fries: klearmeitsje.

'klaarspeule, v.,  speulde  klaar;  klaar-
speuld. Klaarspelen. Fries: klearspylje.

'klaarstaan, v.,  ston  klaar;  klaarstaan. 
Klaarstaan. Fries: klearstean.

Klaas, eigennaam  [kla:s].  1 Klaas.  ♢  'n 
Hout(e)ne ‒, een houten klaas, een onbe-
holpen, stijf persoon.  2 Bijnaam voor een 
bonte kraai.

klacht, s.  de  [klɑxt]  ‐en.  Klacht.  Fries: 
klacht.

klad, s. 't [klɑt]. Klad, eerste ontwerp. ♢ 'n 
Brief in 't ‒ make, in het klad. Fries: klad.

klad, s.  de  [klɑt].  Bekladding,  belastering 
(alleen in zegswijze). ♢  'n ‒ in 'e hielen 
krije, beklad, belasterd worden.

'kladpepier, s. 't. Kladpapier. Fries: kladpa-
pier.

'klage, v. [kla:ɣə]  klaagde;  klaagd. Klagen. 
♢  Niet te ‒n, gyn ‒n hewwe, niet te kla-
gen hebben. Fries: kleie.

'klagerig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Klagerig. ♢ 't  
‒e balten fan 'n koe. Fries: kleierich.

klain, adj. & adv. [klɑin̯] ‐(d)er; ‐st. Klein. ♢ 
'n ‒en‐een, een kleintje (iets kleins in zijn 
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soort; een baby);  de wereld is ‒ fandaag, 
gez. als het erg mistig is; ‒ krije kinne, de 
baas worden, ook: tegen kleingeld kunnen 
inwisselen. Fries: klien.

klain'burgerlik, adj., ‐er; ‐st. Kleinburger-
lijk.

klain'deurtsy, s. 't, ‐s. Extra deur in grote 
schuurdeuren. Zie ook: loopdeurtsy.

'klaine, s.  't,  ‐n.  1 Kleine (baby;  jongetje, 
meisje).  2 Kleine, het geringe, onaanzien-
lijke.

'klainens, s. de; 'klainhyd. Kleinheid.
klain'flard, s.  't,  ‐en.  Klein  (vaak:  ondeu-

gend) kind. ♢ Wel, dat ‒! Zie ook: flard.
klain'geestig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Klein-

geestig. Fries: kliengeastich.
klainhyd → klainens.
'klainighyd, s. de, ‐heden; ‐sy. Kleinigheid. 

♢  't  Is  gyn ‒:  100 jaar  en dan nag soa  
flink.

klain'jongetsy, s. de. Jongen tot een jaar of 
zes.

klain'kynd, s. 't, ‐kines. Kind tot 8 à 10 jaar 
(vaak een meisje). Zie ook: klainmaisy.

klain'krôb, s.  de.  1 Dreumes,  kleuter.  2 
Kleintje, klein persoon.

klain'maisy, s. 't, ‐s. Meisje tot 8 à 10 jaar. 
Zie ook: klainkynd.

klain'ort, s. 't. Kleine jongen, klein meisje.
klain'poppy, s. 't, ‐s. Baby, klein kindje. ♢ 

Wij hè 'n ‒ kregen.
klain'serig, adj.  -[sɪ.ərəx] ‐er; ‐st.  Kleinze-

rig. ♢ Die jonge is sóá ‒, dat‐y jankt al, at‐
y him an 'n broeinegel broeit. Fries: klien-
searich.

'klaintsyt, s.  't,  ‐s.  Kleintje  (iemand  van 
kleine,  korte,  nietige  gestalte;  iets  dat 
klein is in zijn soort).

'klakson, s. de [klɑkson] ‐s. Claxon. Fries: 
klakson.

klam, s. de [klɑm] ‐men. Span, afstand tus-
sen de toppen van duim en pink, zo ver 
mogelijk uit elkaar gespreid. Fries: klam.

klam, adj. [klɑm] ‐mer; ‐st. Klam. ♢ 't Is 'n 
‒ wereldsy, gez. wanneer het erg mistig is. 
Fries: klam.

klamp, s. de [klɑmp] ‐en. Schot dat aan de 
buitenkant  tegen  een  sijberry  van  een 
hooiwagen werd geplaatst. Fries: klampe.

klamp, s. de [klɑmp] ‐en; ‐y. Kantige stapel, 
hoop. ♢ 'n ‒ hooi, steen. Fries: klampe.

klande'styn, adj. & adv. [klɑndəstin]. Clan-
destien. Fries: klandestyn.

klan'dizy, s. de [klɑndizi]. Klandizie. ♢  De 
winkelman het wel arig ‒, klanten; de ‒ is 
út 'e saak. Fries: klandyzje.

klank, s. de [klɑŋk] ‐en. Klank. Fries: klank.

klant, s. de [klɑnt] ‐en. Klant. Fries: klant.
klap, s. de [klɑp] ‐pen; ‐py. Klap. ♢ Hij foert 

gyn ‒ út, geen snars. Fries: klap.
'klaphingst, s.  de,  ‐en.  Klophengst.  Fries: 

klaphynst.
'klapkoord, s. 't, ‐en; ‐sy. Klapkoord. Fries: 

klapkoarde.
'klaploper, s. de, ‐s. Klaploper.
'klappe, v. [klɑpə] klapte; klapt. Klappen. ♢ 

In 'e hannen ‒. Fries: klappe.
'klappere, v.,  klapperde;  klapperd. Klappe-

ren. ♢ De deuren ‒. Fries: klapperje.
'klappergeweer, s. 't, ‐geweren; ‐tsy. Klap-

pertjespistool  (kinderspeelgoed).  Fries: 
klappergewear.

'klappertsy, s.  't  [klɑpətsi]  ‐s.  Klappertje, 
papiertje  met  slagsas  voor  een kinderpi-
stool. Fries: klapperke.

'klaproas, s.  de,  ‐roazen;  ‐y.  Klaproos. 
Fries: klaproas.

'klapstoel, s. de, ‐en; ‐tsy. Klapstoel. Fries: 
klapstoel.

'klaptafel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Klaptafel.  Fries: 
klaptafel.

'klarebare, adj. Klaar, zuiver, onvermengd. 
♢ ‒ aarmoede, winter. Fries: klearebare.

'klarighyd, s. de. Klarigheid, helderheid. ♢ 
Tot ‒ komme, tot klaarheid komen. Fries: 
klearrichheid.

klas, s. de [klɑs] ‐sen; ‐sy. Klas. ♢ Hij sit al  
in 'e fierde ‒. Fries: klasse.

'klassejustisy, s.  de.  Klassejustitie.  Fries: 
klassejustysje.

'klassestriid, s.  de.  Klassenstrijd.  Fries: 
klassestriid.

klas'syk, adj. [klɑsik] ‐siker. Klassiek. Fries: 
klassyk.

klassi'kaal, adj.  & adv.  [klɑsika:l].  Klassi-
kaal. Fries: klassikaal.

klassi'nere, v.  [klɑsinɪ.ərə]  klassineerde; 
klassineerd.  Klassineren.  Fries:  klassi-
nearje.

klassi'sisme, s. 't [klɑsisɪsmə]. Classicisme. 
Fries: klassisisme.

klassi'sistys, adj.  &  adv.  Classicistisch. 
Fries: klassisistysk.

klau, s. de [klɔ.u̯] ‐wen; ‐tsy. 1 Klauw (nagel 
van roofdieren en roofvogels; ruwe bena-
ming voor hand; krab met een klauw; al-
lerlei zaken die op een klauw lijken, bijv. 
tuinhark;  gaffel,  draaiend  om  mast  of 
paal). ♢ 'n ‒ fan 'e kat krije. 2 Inspanning, 
moeite (in vaste verbinding). ♢ Ergens 'n 
hele ‒ an hè, ergens zeer veel moeite mee 
hebben,  iets  nauwelijks  kunnen  doen. 
Fries: klau.

'klauhamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Klauwhamer. 
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Fries: klauhammer.
klau'súlle, s.  de  [klɔ.ṷsülə]  ‐s.  Clausule. 

Fries: klausule.
'klautere, v. [klɔ.u̯tərə] klauterde; klauterd. 

Klauteren. Fries: kladderje.
'klauwe, v.  [klɔ.u̯ə]  klaude;  klaud.  1 Klau-

wen (krabben;  met  vlugge korte  streken 
en gebrekkig schaatsenrijden;  harken. ♢ 
De kat klaut; in de neus om ‒, neuspeute-
ren;  die jonge klaut, (bij het schaatsenrij-
den);  de blâden bijnander ‒. 2 Klauteren. 
♢  Ergens bij  op ‒, ergens op klauteren, 
klimmen; bij de wâl op ‒, er weer bovenop 
komen.  3 Zijn best  doen om mee te  ko-
men. ♢ Ergens (wel) ‒n an hewwe, ergens 
zeer veel  moeite mee hebben,  iets  maar 
nauwelijks kunnen doen. Fries: klauwe.

'klauwer, s. de, ‐s; ‐tsy. 1 Klauwer, persoon 
die klauwt. ♢ Die jonge kin nag niet goed 
reedrije:  't  is  nag  soa'n  ‒. 2 Schraper, 
vrek.  3 Persoon  die  steeds  druk  in  de 
weer is.  4 Arbeider die het koolzaad met 
de  klau in  het  roekenêst bracht  (bij  het 
vroegere  koolzaaddorsen).  5 Allerlei  za-
ken  die  op  een  klauw  lijken,  bijv.  Tuin-
hark. Fries: klauwer.

klau'wier, s. de [klɔ.u̯wi.ər] ‐en. Ruwe be-
naming voor hand. Fries: klauwier.

'klaver, s.  de  [kla:vər]  ‐s;  ‐tsy.  Klaver.  ♢ 
Rooie, spaanse ‒, rode klaver; witte ‒, wit-
te klaver. Fries: klaver.

'klaversaad, s. 't. Klaverzaad. Fries: klaver-
sied.

'klaverwaaie, s. de, ‐s. Klaverland, klaver-
akker  land  waarop  hoofdzakelijk  klaver 
groeit. Fries: klaverlân.

klavier → klevier.
'klederdracht, s. de, ‐en. Klederdracht.
kleed, s. 't [kle:t] kleden; ‐sy. 1 Kleed. ♢ Bij 

'n floerkleed hore drie klaine ‒sys. 2 Over-
gordijn. ♢  Avens at 'e lamp op is, motte  
de kleden wat dicht. Fries: kleed.

'kleedbaas, s. de, ‐bazen. Aannemer‐werk-
gever  bij  het  vroegere  koolzaaddorsen. 
Fries: kleedbaas.

'kleedkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Kleedkamer. 
Fries: klaaikeamer.

'kleefkruud, s.  't.  Kleefkruid. Fries:  kleef-
krûd.

'kleerkas, s. de, ‐sen; ‐sy. Kleerkast. Fries: 
kleankast.

'kleerstok, s.  de;  'klerestok, ‐ken;  ‐ky. 
Kleerhanger. Fries: kleanstokje.

'kleertsys, s. plur. Kleertjes, kleine kleding-
stukken. Fries: kleantsjes.

kle'mînsy, s.  de  [kləmɪ.ⁿsi].  Clementie. 
Fries: kleminsje.

kle'mint, adj. & adv. [kləmɪnt] ‐er; ‐st. Cle-
ment. Fries: klemint.

klep, s. de [klεp] ‐pen; ‐py. Klep. ♢ De ‒pen 
fan 'n molnwyk; niks met een an 'e ‒ hè, 
niets met iemand te maken hebben. Fries: 
klep. Zie ook: louloene, selsswichterij.

'klepel, s. de [kle:pəl] ‐s; ‐tsy. Klepel.
'klepper, s.  de  [klεpər]  ‐s;  ‐tsy.  Klepper, 

klapperhoutje.  ♢ ‒s worre maakt fan ai-
kenhout. Fries: klepper.

'kleppere, v.,  klepperde;  klepperd. Kleppe-
ren.  ♢  De  kines  ‒  met  klepperhoutsys. 
Fries: klepperje.

'klepperhoutsy, s.  't,  ‐s.  Klapperhoutje. 
Fries: klepperhoutsje.

'kleren, s.  plur.  [klɪ.ərən].  Kleren.  ♢  Niet 
eerder de ‒ útdoen as at je op bêd gaan, 
(fig.) je geld tijdens je leven niet gebrui-
ken of verdelen, bijv. onder de kinderen. 
Fries: klean.

klerestok → kleerstok.
'klerewinkel, s. de, ‐s; ‐tsy. Kledingwinkel. 

Fries: kleanwinkel.
klerk, s.  de  [klεrk]  ‐en;  ‐y.  Klerk.  Fries: 

klerk.
klets, s. de [klεts] ‐en. Klets (klap, slag; on-

betaalde schuld). ♢  Een 'n ‒ tun 't hood  
geve; dat is ‒ in 'e raiden, gez. wanneer 
iemand een rake opmerking maakt,  ook: 
gez. bij een onverwachte donderslag; in 'e 
‒ sitte, in de schuld zitten. Fries: klets.

klets, interj. [klεts]. Klets. ♢ ‒, der fiel de 
steen del. Fries: klets.

'kletsdeurnat, adj.  Kletsnat.  Fries:  klets-
trochwiet.

'kletse, v.  [klεtsə]  kletste;  kletst.  Kletsen 
(een kletsend geluid doen horen; met klet-
send  geluid  slaan  of  werpen;  met  een 
klets vallen). Fries: kletse.

'kletsend, adj. Klets.  ♢ ‒e deurnat, klets-
nat. Fries: kletsend.

kletse'rij, s. de, ‐en. Kletserij. Fries: kletse-
rij.

'kletskop, s.  de,  ‐pen.  Kletskop.  Fries: 
kletskop.

'kletter, s.  de [klεtər].  In:  Op 'e ‒, op de 
loop. Fries: kletter.

'klettere, v.  [klεtərə]  kletterde;  kletterd. 
Kletteren. ♢ 't ‒n fan 'e regen. Fries: klet-
terje.

'kleume, v.  [klö.ü̯mə]  kleumde;  kleumd. 
Kleumen. Fries: klomje.

kleur, s. de [klö.ər] ‐en; ‐tsy. Kleur. ♢ 'n ‒ 
as 'n bellefleur, as fuur; 'n ‒ as 'n skitel-
doek hewwe, er flets uit zien;  'n stikky ‒, 
een kleurkrijtje. Fries: kleur.

'kleurboek, s. 't, ‐en; ‐y. Kleurboek. Fries: 
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kleurboek.
'kleure, v.  [klö.ərə]  kleurde;  kleurd.  Kleu-

ren. Fries: kleurje.
'kleureblind, adj. Kleurenblind. Fries: kleu-

reblyn.
'kleurefoto, s.  de,  ‐'s.  Kleurenfoto.  Fries: 

kleurefoto.
'kleurig, adj., ‐er; ‐st. Kleurig. Fries:  kleu-

rich.
'kleurkryt, s. 't, ‐sy. Kleurkrijt. Fries: kleur-

kryt.
'kleurloas, adj.,  ‐loazer.  Kleurloos.  Fries: 

kleurleas.
'kleurpotload, s. 't, ‐en; ‐sy. Kleurpotlood. 

Fries: kleurpoatlead.
'kleuter, s. de [klö.ü̯tər] ‐s; ‐tsy. Kleuter.
'kleuterskoal, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Kleuter-

school. Zie ook: bewaarskoal.
'kleverig, adj., ‐er; ‐st. Kleverig. Fries:  kle-

verich.
kle'vier, s. de [kləvi.ər];  kla'vier, [klɑvi.ər] 

‐en; ‐tsy. Klauwier. ♢ ‒en in 'e muur slaan 
om d'r wat an op te hangen of d'r roedsys  
foor de gerdinen op te lêgen. Fries:  kle-
wier.

'klieme, v.  [kli.əmə]  kliemde;  kliemd.  1 
Smeren (kleverig maken). 2 Kleven (kleve-
rig  zijn,  plakken).  3 Kneden  (bijv.  van 
modder,  deeg  enz.).  4 Slordig  werken 
(met verf enz.). Fries: klieme.

kliems, adj. & adv., ‐er; ‐t. 1 Klef, nog deeg-
achtig, niet goed doorbakken.  2 Temerig, 
zeurderig. Fries: kliemsk.

klier, s.  de  [kli.ər]  ‐en;  ‐tsy.  Klier.  Fries: 
klier.

'klierig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Klierig. Fries: 
klierich.

klif, s. 't [klɪf] ‐fen; ‐fy. Klif. Fries: klif.
kli'ïnt, s. de [kliɪnt] ‐en. Cliënt. Fries: kliïnt.
kliïn'têle, s. de. Cliëntèle. Fries: kliïntêle.
klik, s. de, ‐ken; ‐ky. Click. Fries: klik.
klyk, s.  de,  kliken.  Kliek,  gesloten  groep. 

Fries: klyk.
'kliky, s. 't [kliki] ‐s. Kliekje, prakje, overge-

bleven  deel  van  (warme)  maaltijd.  ♢  'n 
Overhouwen ‒, een kliekje van de vorige 
dag. Fries: klikje.

'klikydâg, s. de, ‐dagen. Kliekjesdag. Fries: 
klikjedei.

'klikke, v. [klɪkə] klikte; klikt. Klikken. ♢ De 
priemen fan mim ‒, geven een klikkend 
geluid;  dou most  niet  soa  ‒, verklikken. 
Fries: klikke.

klim, s. de [klɪm] ‐men; ‐tsy, ‐py. Klem. ♢ 
Wat met ‒ frage, met aandrang, nadruk. 
Fries: klim.

kli'maat, s.  't  [klima:t]  ‐maten.  Klimaat. 

Fries: klimaat.
'klimaks, s. de [klimɑks] ‐en. Climax. Fries: 

klimaks.
'klimme, v. [klɪmə]  klom [klom];  klommen. 

Klimmen. Fries: klimme.
'klimmer, s. de, ‐s.  1 Klimmer, iemand die 

klimt. 2 Haagwinde. 3 Akkerwinde. Fries: 
klimmer. Zie ook: saadklimmer.

klim'op, s. de -[ɔp]. Klimop. Fries: klimop.
'klimplant, s.  de,  ‐en.  Klimplant.  Fries: 

klimplant.
'klimtoan, s. de, ‐en. Klemtoon. Fries: klim-

toan.
'klinys, adj. & adv. [klinis]. Klinisch.
klink, s. de [klɪŋk] ‐en; ‐y. Klink, deurklink. 

♢ D'r binne 'n soad halen an 'e ‒, het kost 
veel moeite, het geeft veel drukte. Fries: 
klink.

'klinkbout, s. de, ‐en; ‐sy. Klinkbout. Fries: 
klinkbout.

'klinke, v.  [klɪŋkə]  klonk [kloŋk];  klonken. 
Klinken. ♢  't  Klinkt as 'n  klok, gez.  van 
een mooi, zuiver geluid. Fries: klinke.

'klinkebaitsy*, s. 't, ‐s. Buis, kiel met klin-
ken. ♢  Woudsys met heur ‒s. Fries:  klin-
kebaitsje.

'klinker, s.  de,  ‐s.  Klinker,  soort  spraak-
klank. Fries: klinker.

'klinkert, s.  de  [klɪŋkət]  ‐s;  ‐sy.  Klinker, 
baksteen van grote hardheid. Fries:  klin-
kert.

'klinkhamer, s.  de,  ‐s.  Klinkhamer.  Fries: 
klinkhammer.

'klinknagel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Klinknagel. 
Fries: klinkneil.

klip, s. de [klɪp] ‐pen; ‐py. Clip.
klip, s. de [klɪp] ‐pen; ‐py. Klip, gemetseld 

voetstuk.  ♢  ‒pen  onder  'n  moln. Fries: 
klippe.

'kliphout, s. 't, ‐en. Bord tussen voetstuk en 
gebintstijl. Fries: kliphout.

kli'sjee, s.  't  [klisje:]  ‐s.  Cliché.  Fries:  kli-
sjee.

'klitoris, s.  de  [klito.ərəs]  ‐sen.  Clitoris. 
Fries: klitoris.

'klivia, s. de [kliviɑ] ‐'s; ‐atsy. Clivia. Fries: 
klivia.

kloany → kloanje.
'kloanyblomtsy, s. 't, ‐s. Hondsdraf (kinde-

ren deden de blaadjes wel in flesjes met 
water. Zo dachten ze  ouwekloany te kun-
nen maken). Zie ook: donderblomtsy.

'kloanje, s. de [klo.əⁿjə];  'kloany, [klo.əni]. 
Eau de cologne. Fries: klonje.

'kloaster, s. 't [klo.əstər] ‐s. Klooster. Fries: 
kleaster.

kloat, s. de [klo.ət] ‐en; ‐sy. Kloot. ♢ Met 'e 
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‒en foor 't blok sitte, in verlegenheid zit-
ten. Fries: kloat.

'kloate, v., kloatte; kloat. Sullig, sukkelig lo-
pen.

'kloatsak, s.  de,  ‐ken.  Klootzak.  Fries: 
kloatsek.

kloe, s. de [klu]. Clou. Fries: klû.
kloek, s.  de  [kluk]  ‐en.  Kloek,  klokhen. 

Fries: klok.
kloek, adj.  &  adv.  [kluk]  ‐er;  ‐st.  Zuinig, 

spaarzaam. ♢ Dat binne ‒e en oppassen-
de loi; ‒ om 'e hoek motte, zuinig moeten 
leven, niet veel geld te besteden hebben; 
al te ‒ dan knapt (skeurt) de broek, te zui-
nig zijn geeft schade. Fries: kloek.

kloet, s.  de  [klu.ət]  ‐en;  ‐sy.  Kloet,  vaar-
boom. ♢ D'r is, sit modder an 'e ‒, daar is, 
zit veel geld. Fries: kloet.

'kloete, v. [klu.ətə]  kloette;  kloet.  Kloeten, 
bomen. Fries: kloetsje.

klok, s. de [klɔk] ‐ken; ‐ky. Klok. ♢ 't Klinkt 
as 'n ‒, gez. van een mooi, zuiver geluid. 
Fries: klok.

klok‐en‐'hamere, v.,  klok‐en‐hamerde; 
klok‐en‐hamerd.  Klok‐en‐hameren,  het 
spelen van het  klok‐en‐hamerspel.  ♢  Bij 
ouds  waren  de  loi  faak  an  't  ‒n. Fries: 
klok‐en‐hammerje.

klok‐en‐'hamerspul, s. 't,  ‐len;  ‐tsy.  Klok‐
en‐hamerspel.  ♢  't  Huus  is  een  fan  'e 
kaarten  fan  't  ‒. Fries:  klok‐en‐hammer-
spul.

'klokkedief, s. de. Klokkendief. ♢ Franeker 
klokkedieven, bijnaam voor  de  inwoners 
van Franeker. Fries: klokkedieven.

'klokkespul, s. 't, ‐len. Klokkenspel. Fries: 
klokkespul.

'klokloie, v., klokloide; klokloid. De klok lui-
den. ♢ De hele offen staan te ‒n, tot ver-
velens toe roepen (om iemand uit zijn bed 
te krijgen). Fries: klokliede.

'klokloien, s.  't.  Het  luiden  van  de  klok. 
Fries: kloklieden.

'klokslag, s.  de,  ‐en.  Klokslag.  ♢  Met  ‒ 
twaalf, met  klokslag  van  twaalf.  Fries: 
klokslach.

klomkachel → klompkachel.
klomp, s. de [klomp] ‐en; ‐y. Klomp. ♢ Wat 

met de ‒ en anfoele kinne, gez. van iets 
dat erg voor de hand ligt; met 'e ‒en in 't 
spul komme, raar uit de hoek komen, ook: 
plomp zijn mening zeggen. Fries: klomp.

'klompkachel, s. de, ‐s; ‐tsy; 'klomkachel, 
[klom]- ‐s; ‐tsy. Kolomkachel. Fries:  klom-
kachel.

'klompkramme, v.  [klom(p)kramə]  klomp-
kramde;  klompkramd.  Een  klomp  kram-

men,  ijzerdraad  over  een  klomp  zetten. 
Fries: klompkramje.

'klompkrammersdraad, s.  't.  IJzerdraad 
voor  het  klompkrammen.  Fries:  klomp-
krammerstried.

'klompmake, v.,  klompmaakte;  klomp-
maakt.  Klompen  vervaardigen.  Fries: 
klompmeitsje.

'klonterig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Klonterig.  Fries: 
klonterich.

'klontsy, s.  't  [klontsi]  ‐s.  Klontje,  blokje 
(kandij)suiker.  ♢  Witte,  brúnne,  swarte 
‒s. Fries: klûntsje.

kloof, s. de [klo:f]  kloven;  klofy.  1 Kloof.  2 
Dubbele  ploegstrook,  de  laatste  twee  te 
ploegen voren. Fries: kleau.

'kloofbalkjage, v., kloofbalkjoeg; kloofbalk-
joegen.  Overblijvende rand van de  kloof-
feur bij de  stryk(feur)  (laatste ploegvoor) 
brengen.

'klooffeur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Eén der voren 
van de kloof.

kloon, s.  de  [klo:n]  klonen.  Kloon.  Fries: 
kloon.

'kloppe, v. [klɔpə] klopte; klopt. Kloppen. ♢ 
Een geld tun 'e bús út ‒, iemand geld uit 
zijn zak kloppen;  'n aai ‒, een ei klutsen; 
at  d'r  wat  komt  fannacht,  klop  mij  dan 
maar, wek mij dan maar. Fries: klopje.

klos, s. de [klɔs] ‐sen; ‐sy. Klos, blok(je) van 
hout.  ♢  'n  ‒sy  geren, een  klosje  garen. 
Fries: klos.

klo'set, s. 't [klo:sεt] ‐ten. Closet. Fries: klo-
set.

klo'sjaar, s. de [klɔsja:r] ‐s. Clochard. Fries: 
klosjaar.

'klosse, v. [klɔsə] kloste; klost. Klossen, een 
klossend  geluid  maken  bij  het  lopen. 
Fries: kloskje.

klots, s. de [klɔts] ‐en; ‐y. Muts. Fries: klots.
'klotse, v. [klɔtsə] klotste; klotst. Klotsen. ♢ 

De golven klotsten teugen de romp fan 't  
skip. Fries: klotse.

'klouwen, s. 't [klɔ.u̯ən] ‐s; ‐tsy. Kluwen. ♢ 
'n ‒ geren, tou. Fries: kleaune.

'klove, v. [klo:və] kloofde; kloofd. 1 Kloven, 
klieven, (doen) splijten. ♢ Hout ‒. 2 De op 
één na laatste voor ploegen. 3 Bep. vorm 
van het tolspel  spelen waarbij  settoppen 
gebruikt werden (de settoppen, die uitge-
draaid waren, kwamen in een cirkel te lig-
gen  en  degene,  wiens  tol  door  de  worp 
van  een  andere  speler  buiten  de  kring 
kwam  te  liggen,  mocht  weer  meedoen. 
Fries: kleauwe. Zie ook: potsyklove.

klucht, s. de [klöxt] ‐en;  kluchy. Klucht. ♢ 
Núvvere,  wondere  ‒en, vreemde  kuren. 
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Fries: klucht.
'kluchtig, adj.  &  adv.  [klöxtəx];  'kluftig, 

[klöftəx]  ‐er;  ‐st.  Kluchtig,  grappig,  ko-
miek. Fries: kluchtich.

kluftig → kluchtig.
klup, s. de [klöp] ‐s; ‐py. Club. Fries: klup.
'klussy, s. 't [klösi] ‐s. Klusje, klein karwei-

tje.
klút, s. de [klüt] ‐ten; ‐sy. Kluit, klomp. ♢ 

Fan skoal ôf en dan op 'e ‒ten, landarbei-
der worden; hij is deur de handel weer op  
'e ‒ten kommen, er  weer bovenop geko-
men. Fries: klute.

klút, s. de [klüt] ‐ten; ‐sy. Kluut. Fries: klút.
'klútte, v., klútte; klút. 1 Met kluitjes aarde 

gooien. ♢ De jonges waren an 't ‒n; d'r op 
‒, (iemand)  de  waarheid  zeggen,  geen 
blad voor  de mond nemen.  2 Klonteren, 
kluiten vormen. Fries: klútsje.

'klútterig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Kluiterig.  Fries: 
kluterich.

kluus, s.  de  [klü:s]  kluzen;  klússy.  Kluis. 
Fries: klûs.

'knaagdier, s. 't, ‐en; ‐tsy. Knaagdier.
knaap, s. de [kna:p] knapen; knapy. Knaap. 

♢  Die jonge fan Dirk‐en‐Pytsy is 'n ‒, ie-
mand die wat durft en kan. Fries: knaap.

'knage, v. [kna:ɣə]  knaagde;  knaagd. Kna-
gen.

knal, s.  de  [knɑl]  ‐len;  ‐tsy.  Knal.  Fries: 
knal.

'knalle, v.  [knɑlə]  knalde;  knald.  Knallen. 
Fries: knalle.

knap, adj. & adv. [knɑp] ‐per; ‐st. Knap. ♢ 
Dat maisy het 'n ‒ gesicht; 't is ‒ weer; sij 
is 'n ‒pe leerlinge; d'r ‒ útsien, ‒ in 'e kle-
ren weze, netjes gekleed zijn. Fries: knap.

'knappe, v.,  knapte;  knapt.  Knappen. ♢  't  
Knapt as 'n wuttel; 'n muntsy ‒, met een 
knap stukbijten. Fries: knappe.

'knarse, v.  [knɑⁱsə]  knarste;  knarst.  Knar-
sen.  ♢  Op  'e  tannen  ‒, knarsetanden. 
Fries: knarse.

knart, s. 't [knɑⁱt] ‐en. In: Oud ‒, oude knar, 
oud mens.

knau, s.  de  [knɔ.u̯]  ‐wen.  Knauw.  Fries: 
knau.

'knauwe, v. [knɔ.u̯ə]  knaude;  knaud. Knau-
wen. ♢ De hônd knaut op 'n bonk. Fries: 
knauwe.

knecht, s. de [knεxt] ‐en;  knechy. Knecht. 
Fries: knecht.

'knede, v. [kne:də] kneedde; kneden, kneed. 
Kneden. ♢ 't Deeg ‒. Fries: knetsje.

kneep, s. de [kne:p]  knepen;  knepy. Kneep 
(kunstgreep;  sluwe  trek).  ♢  Hij  kin  de 
knepen fan 't fak, hij kent de knepen van 

het  vak;  der sit  'm de ‒, daar zit  'm de 
kneep. Fries: kneep.

'kneppel, s. de [knεpəl] ‐s; ‐tsy. 1 Knuppel. 
2 Dorsvlegel; het zware stuk aan het eind 
van de stok van een dorsvlegel dat op de 
aren neerploft. Fries: kneppel.

'knettere, v. [knεtərə]  knetterde;  knetterd. 
Knetteren. Fries: knetterje.

'kneuze, v.  [knö.ü̯zə]  kneusde;  kneusd. 
Kneuzen. Fries: knieze.

'kneuzing, s. de, ‐s. Kneuzing. Fries:  knie-
zing.

knie, s.  de [kni.ə]  ‐ën;  ‐tsy.  Knie.  ♢  Nou, 
maar even op 'e ‒ën foor 't bêd, gez. wan-
neer men een korte nachtrust zal krijgen. 
Fries: knibbel.

'kniekous, s. de [kniəkɔ.u̯s] ‐kousen. Knie-
kous.

knier, s. de [kni.ər] ‐en; ‐tsy. Knier, schar-
nier. Fries: knier.

'knieskiif, s. de, ‐skiven; ‐skify. Knieschijf.
knyft, s. 't [knift] ‐en; knify. (Groot) zakmes. 

Fries: knyft.
knik, s. de [knɪk] ‐ken; ‐ky. Knik (hoofdknik; 

knak, lichte breuk; hoek, bocht). ♢ 'n ‒ky 
met 't hood geve; 'n ‒ in 'e rûg krije, een 
schok  in  de  rug  krijgen  (bijv.  bij  het 
schaatsenrijden);  'n  ‒  in  'e  dyk, bocht. 
Fries: knik.

'knikke, v.  [knɪkə]  knikte;  knikt.  Knikken. 
Fries: knikke.

'knikke, v. [knɪkə] knikte; knikt. Knikkeren. 
♢  't  Is  ‒n achter 'e  meet, dat is moeite 
voor niets, vergeefse moeite. Fries:  knik-
ke.

'knikkel, s. de [knɪkəl] ‐s. Gedraaide knoop 
(bijv.  in  de band van een schoof).  Fries: 
knekkel.

'knikkert, s. de [knɪkət] ‐s; ‐sy. Knikker. ♢ 
't Waar ('n) ‒ op 'e kant, de toestand was 
kritiek. Fries: knikkert.

'knikkertsbuel, s. de, ‐en, ‐tsy; 'knikkerts-
bueltsy, s. 't, ‐s. Knikkerzak.

knikkertsbueltsy → knikkertsbuel.
Knil, eigennaam [knɪl].  Verkorting  van  de 

vrouwennaam Cornelisje.
knyn, s.  de  [knin]  kninen;  ‐tsy.  Konijn.  ♢ 

Soa bang as 'n ‒; 't is 'n ‒, een schijterd; 't 
is soa'n lief ‒tsy, gez. van een klein kind. 
Fries: knyn.

'knine‐eten, s. 't. Konijnenvoer. ♢ Sugedis-
sels en wat koal is goed ‒. Fries:  knine‐
iten.

'kninehok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Konijnenhok. 
Fries: kninehok.

'kninehôl, s. 't, ‐en; ‐tsy. Konijnenhol. Fries: 
kninehoale.
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'kninekeutel, s. de, ‐s; ‐tsy. Konijnenkeutel. 
Fries: kninekeutel.

knip, s. de [knɪp] ‐pen; ‐py. 1 Knip (grendel-
tje, schuif, sluiting met veer). ♢ De ‒ fan 
'n  deur. 2 Knip,  geldbeurs  met  knipslui-
ting. ♢ Hest 'n ‒ bij dij?; arig wat in 'e ‒,  
in 't ‒py hè, goed bij kas zijn. 3 Knip, vin-
gerbeweging die het geluid 'knip' maakt. 
♢ Hij is gyn knip foor de neus werig, hij is 
geen knip voor de neus waard. 4 Bak met 
aardappelen waaruit men bij het afwegen 
van aardappelen het tekort in de zakken 
aanvult. Fries: knip. Zie ook: beurs.

knyp, s. de [knip]  knipen;  knipy.  1 Kneep, 
neep. ♢ Een 'n ‒ geve. 2 Knijpkracht. ♢ ‒ 
in 'e hannen hewwe. Fries: knyp.

'knipbôl, s. de, ‐en; ‐tsy. Knipbrood. Fries: 
knipbôle.

'knypbril, s.  de,  ‐len;  ‐tsy.  Knijpbril,  lorg-
net. Fries: knypbril.

'knipe, v.  [knipə]  kneep [kne:p];  knepen. 
Knijpen. ♢ Een in 'e êrm ‒; 't begint te ‒n, 
het komt er op aan; de butter ‒, vroegere 
handeling  bij  de  bereiding  van  boter;  't  
knypt (nagal arig), het vriest hard, hevig. 
Fries: knipe.

'kniper, s.  de  [knipər]  ‐s;  ‐tsy.  Knijper. 
Fries: kniper.

'knypgat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Ruimte tussen de 
lotstok en de eerstvolgende  skutstok (bij 
het uitzetten van fuiken). Fries: knypgat.

'knypoge, v.  -[o:ɣə]  knypoogde;  knypoogd. 
Knipogen. Fries: knypeagje.

'knippe, v.  [knɪpə]  knipte;  knipt.  Knippe. 
Fries: knippe.

'knippere, v.,  knipperde;  knipperd.  1 Knip-
peren. 2 Een middagdutje doen. ♢ Hij had 
even knipperd. Fries: knipperje.

'knipperlicht, s. 't, ‐en; ‐lichy. Knipperlicht. 
Fries: knipperljocht.

'knippertsy, s.  't,  ‐s.  Middagdutje.  Fries: 
knipperke.

'knypsel*, s. 't [knipsəl] ‐s. In: 'n ‒ thee, zo-
veel thee als men tussen duim en vingers 
in één keer kan pakken.

'knypstok, s. de, ‐ken. Dunne paal naast de 
wykstok. ♢ De ‒ worde tun de wykstok an 
trokken.

'kniptang, s. de, ‐en; ‐tânchy, ‐tanky. Knip-
tang. Fries: kniptange.

'knyptang, s.  de,  ‐en;  ‐tânchy,  ‐tanky. 
(K)nijptang. Fries: knyptange.

'knyptou, s.  't,  ‐wen.  Touw  waarmee  de 
twee  skudstokken aan  het  eind  van  de 
skudding aan  elkaar  vast  zitten.  Fries: 
knyptou.

'knisbak, s. de, ‐ken; ‐ky. Verstekbak.

'knisblok, s.  't,  ‐ken.  Verstekblok.  Fries: 
knisblok.

'knishoek, s.  de,  ‐en.  Hoek  van lijst  enz. 
waar twee lijstdelen in verstek elkaar ont-
moeten. Fries: knishoeke.

'knissaag, s.  de,  ‐sagen;  ‐saachy.  Kleine 
zaag zonder stijve rug, gebruikt voor knis-
sen m.b.v. knisblok. Fries: knisseage.

'knisse, v.  [knɪsə]  kniste;  knist.  Lijsten  in 
een  haakse  hoek  om  iets  heen  zeten. 
Fries: knisse.

'knobbel, s.  de  [knobəl]  ‐s;  ‐tsy.  Knobbel. 
Fries: knobbel.

'knoeie, v. [knuiə̯]  knoeide;  knoeid.  Knoei-
en. ♢ Hij het knoeid met 't infullen fan 't  
belastingpepier; hij  het  mij  knoeid, hij 
heeft mij pijnlijk geknepen. Fries: knoeie.

'knoestmof, s.  de,  ‐fen;  ‐fy.  Want,  vuist-
handschoen. Fries: knûstmof.

'knoffele, v.,  knoffelde;  knoffeld.  Struike-
lend  lopen.  ♢  Hij  knoffelde  gusteraven 
raar in donker. Fries: knoffelje.

'knoffelig, adj.  &  adv.  [knofələx]  ‐er;  ‐st. 
Stuntelig.  ♢  ‒e  hannen  hè, handen  die 
stijf  zijn  van  de  kou,  zodat  men  er  niet 
mee kan werken. Fries: knoffelich.

'knoflook, s. de [knɔflo:k]. Knoflook. Fries: 
knyflok.

'knokkel, s.  de  [knɔkəl]  ‐s;  ‐tsy.  Knokkel. 
Fries: knokkel.

knol, s. de [knɔl] ‐len; ‐tsy. Knol (wortel‐ of 
stengeldeel; vlezige wortel van raapsoor-
ten). Fries: knol.

'knollefoet, s.  de;  'knollepoat, ‐en;  ‐sy. 
Horrelvoet. Fries: knollefoet.

knollepoat → knollefoet.
knoop, s. de [kno:p] knopen; knopy. Knoop. 

♢  Hij kin om mij  in 'e ‒ waaie, gez. als 
verwensing. Fries: knoop.

'knoopsgat, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Knoopsgat. 
Fries: knoopsgat.

'knoopsgatsskeer, s.  de,  ‐skeren;  ‐tsy. 
Knoopsgatenschaar. Fries: knoopsgatskjir-
re.

knop, s.  de [knɔp] ‐pen;  ‐py.  Knop.  Fries: 
knop.

'knopbreke, v., knopbrak; knopbroken. Met 
een  machine  de  vlasknoppen  breken  ter 
verkrijging van het zaad. Fries: knopbrek-
ke.

'knopbreker, s.  de,  ‐s.  Machine  die  de 
knoppen van het  vlas  breekt ter  verkrij-
ging van het zaad. Fries: knopbrekker.

'knope, v.  [kno:pə]  knoopte;  knoopt.  Kno-
pen. Fries: knoopje.

'knopydrop, s.  de.  Knoopjesdrop,  drop  in 
de vorm van dikke knoopjes.
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'knorhaan, s.  de,  ‐hanen.  Zeedonderpad. 
Fries: knoarhoanne. Zie ook: potskop.

'knorre, v. [knɔrə] knorde;  knord. Knorren. 
♢ 't Ferken knort. Fries: gnoarje.

'knuffel, s. de [knöfəl] ‐s; ‐tsy. Fors, zwaar-
gebouwd persoon. Fries:  knoffel. Zie ook: 
hufter.

'knutsele, v. [knötsələ] knutselde; knutseld. 
Knutselen. Fries: knutselje.

'koade, s. de [ko.ədə] ‐s. Code. Fries:  koa-
de.

koal, s. de [ko.əl] ‐en; ‐tsy. Kool. ♢ Groene, 
witte, rooie ‒. Fries: koal.

koal, s. de [ko.əl]. Kool, verkoold organisch 
materiaal. ♢ 'n ‒tsy in 'e stoof, een kool-
tje. Fries: koal.

'koaldorse, v., koaldorste; koaldorst; 'koal-
saaddorse, [koəl]- koalsaaddordte;  koal-
saaddorst.  Koolzaaddorsen.  Fries:  koal-
terskje.

'koalefuur, s.  't,  ‐furen;  ‐tsy.  Kolenvuur. 
Fries: koalfjoer.

'koalegat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Kolenhok, ruimte 
voor het bewaren van smidskolen (in sme-
derij).

'koalemyn, s. de, ‐minen. Kolenmijn. Fries: 
koalemyn.

'koaleskep, s. de, ‐pen; ‐py. Kolenschep, ko-
lenschop. Fries: koaleskeppe.

koaleskop → koalskop.
'koalhouwer, s.  de [ko.əl]- [koəl]- ‐s;  ‐tsy. 

Hak, werktuig om de grond los te maken 
of om te wieden. Fries: koalhouwer.

koä'lisy, s.  de [ko:ɑlisi]  ‐s.  Coalitie.  Fries: 
koälysje.

'koalkleed, s.  't,  ‐kleden;  ‐sy;  'koalsaad-
kleed, [koəl]- ‐kleden;  ‐sy.  Kleed waarop 
vroeger  koolzaad  werd  gedorst.  Fries: 
koalkleed.

'koalmees, s. de, ‐mezen; ‐mesy;  'koalme-
sy, s. 't, ‐s. Koolmees. Zie ook: mesy.

koalmesy → koalmees.
'koalraap, s.  de,  ‐rapen;  ‐rapy.  Koolraap. 

Fries: koalraap.
'koalsaad, s. 't. Koolzaad. Fries: koalsied.
koalsaaddorse → koaldorse.
koalsaadkleed → koalkleed.
'koalskop, s. de; 'koaleskop, ‐pen; ‐py. Ko-

lenschop. ♢ De ‒ fan 'e smid. Fries:  koa-
leskeppe.

'koaning, s. de [ko.ənɪŋ]; 'keuning*, [kö.ü̯-
nɪŋ] ‐s;  ‐inchy,  ‐inky.  Koning. ♢  Syn kop 
mot altyd ‒ kraaie, hij  wil  altijd zijn zin 
doordrijven;  de  kaatser  die't  de  meeste 
punten  maakt,  wort  koaning  (fan  'e 
partij). Fries: kening.

koaning'in, s. de;  'keuningin*, ‐nen; ‐tsy. 

Koningin. Fries: keninginne.
koaning'innedâg, s.  de,  ‐dâgen,  ‐dagen; 

keuninginne'dâg*, ‐dagen.  Koninginne-
dag. Fries: keninginnedei.

'koaningshuus, s.  't;  'keuningshuus*, 
‐húzzen. Koningshuis. Fries: keningshûs.

'koaningspriis, s. de, ‐prizen. Prijs voor de 
beste speler van het winnende partuur (bij 
het kaatsen). Fries: keningspriis.

'koaninklik, adj. & adv.; 'keuninklik*, ‐er; 
‐st. Koninklijk. Fries: keninklik.

'koaninkryk, s.  't;  'keuninkryk*, ‐riken; 
‐riky. Koninkrijk. Fries: keninkryk.

'koanys, adj.  &  adv.  [ko.ənis].  Conisch. 
Fries: koanysk.

koat, s. de [ko.ət] ‐en; ‐sy. Schalm, schakel. 
♢ 'n Ketting bestaat út ‒en. Fries: keat.

kôb, s. de [ko.p] ‐en. Kub(be), achtereinde 
van palingfuikje. Fries:  kob. Zie ook:  see-
feugel.

kôb, s. de [kɔ:p] ‐en. Meeuw. Fries: kob.
'kochele, v.  [koxələ]  kochelde;  kocheld. 

Aanhoudend kuchen. Fries: kochelje.
ko'dere, v.  [ko.dɪ.ərə]  kodeerde;  kodeerd. 

Coderen. Fries: kodearje.
ko'dering, s.  de,  ‐s.  Codering.  Fries:  ko-

dearring.
kodi'syl, s. 't [ko:disil] ‐silen. Codicil. Fries: 

kodisyl.
koe, s.  de  [ku(.)ə]  koeien,  koien* [kɔ.iə̯n], 

koies* [kɔ.iə̯s]; koetsy [kuətsi]. Koe. ♢ Soa 
dom as 'n ‒, aartsdom; fan 'e ‒, rundvlees; 
't is mij 't selde, at ik 'n ‒ deur 't uur melk  
of deur de steert, het is mij om het even. 
Fries: ko.

'koebarte, s. de, ‐s. Koebrug. Fries:  kowe-
barte.

'koebeest, s. 't, ‐en; ‐besy. Koebeest. ♢ Dat 
is 'n mooi ‒. Fries: kobist.

'koedrinken, s. 't. In:  In 't ‒ fâle, een nat 
pak halen. Fries: kowedrinken.

'koedrive, v.,  koedreef;  koedreven.  Koeien 
drijven. Fries: kowedriuwe.

'koedriver, s.  de,  ‐s.  Koeiendrijver.  Fries: 
kowedriuwer.

'koefet, s. 't. Rundvet. Fries: kofet.
koëffi'sjint, s. de [ko:ɛfisjɪnt] ‐en. Coëffici-

ënt. Fries: koëffisjint.
'koeflais, s. 't. Rundvlees. Fries: kowefleis.
'koefoet, s. de, ‐en. Koevoet. Fries: koefoet.
'koegel, s. de [kuɣəl] ‐s; ‐tsy. Kogel. ♢ De 

opslaner  stuurde  'n  ‒  na  't  perk, harde 
slag (kaatsen). Fries: kûgel.

'koegelflessy, s.  't,  ‐s.  Kogelflesje.  Fries: 
kûgelfleske.

'koegels, adj. & adv. Zeer boos, woedend. 
Fries: kûgelsk.
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'koegelsfaart, s.  de. In:  Met ‒, met grote 
vaart, snelheid. Fries: kûgelsfeart.

'koegeltsybier, s. 't. Limonade gazeuse. ♢ 
'n Flessy met ‒. Fries: kûgeltsjebier.

'koehús, s.  't  [kui(̯ə)s].  Koehuis,  veestal, 
koestal. Fries: kowehûs.

koehús'balk, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Dwarsbalk  in 
een koestal waarop de zolder rust.

koehús'bank, s. de, ‐en; ‐y. Houten bank in 
een koestal.

koehús'bed, s.  't,  ‐en;  ‐bedsy.  Bedstee  in 
een koestal.

koehús'bynt, s. 't, ‐en. Stijl in koehuis on-
der  hoofdbalk,  tussen  twee  koestanden. 
Zie ook: koestyl.

koehús'deur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Deur  van, 
naar een koestal.

koehús'floer, s.  de,  ‐en.  Looppad  in  een 
koestal.

koehús'muur, s.  de,  ‐muren.  Buitenmuur 
van een koestal.

koehúspâd → koepâd.
koehúsrútsy → koerútsy.
'koehússkrôbe, v., koehússkrôbde; koehús-

skrôbd. De koestal schoonmaken.
koehús'sôlder, s. de, ‐s. Zolder boven een 

koestal.
koehús'til, s.  de,  ‐len.  Zolder  boven  een 

koestal.
koeiemet → koemet.
'koeiesteert, s.  de;  'koesteert, ‐en;  ‐sy. 

Koeienstaart. ♢  Fan skoal ôf en dan ach-
ter 'e ‒en, direct van school (met een jaar 
of twaalf) bij de boer in loondienst. Fries: 
kowesturt.

'koeiestront, s.  de;  'koestront.  Koeien-
stront. Fries: kowestront.

koeietong → koetong.
koek, s. de [kuk] ‐en; ‐y. Koek. ♢  Witte ‒. 

Fries: koeke.
'koekalf, s. 't, ‐kalves; ‐y. Koekalf. Fries: ko-

keal. Zie ook: kússy.
'koeketers, s. plur. In: Hâlumer ‒, bijnaam 

voor de inwoners van Hallum.
'koeky, s. 't, ‐s. Koekje. ♢ 'n ‒ bij de thee. 

Fries: koekje.
'koekoek, s.  de [kukuk] ‐en;  ‐y;  'koekút*, 

[kuküt]  ‐ten;  ‐sy.  Koekoek  (bep.  vogel). 
Fries: koekoek.

'koekoek, interj.  [kukuk].  Koekoek.  Fries: 
koekoek.

'koekoeke, v., koekoekte; koekoekt. Het ge-
luid maken van een koekoek of een koe-
koeksklok.

koekoekklok → koekoeksklok.
'koekoeksblom, s. de, ‐men; ‐tsy; ‐py. Koe-

koeksbloem. Fries: koekoeksblom.

'koekoeksklok, s. de; 'koekoekklok, ‐ken; 
‐ky. Koekoeksklok. Fries: koekoekklok.

ko‐eksis'tînsy, s.  de [ko:ɛksistɪ.ⁿsi]  ‐s.  Co‐
existentie. Fries: ko‐eksistinsje.

'koekslingere, v.,  koekslingerde;  koekslin-
gerd.  Een  volksspel  spelen,  waarbij  een 
koek, die men aan een der uiteinden in de 
volle vuist vasthoudt, zover mogelijk moet 
worden  weggeslingerd.  Fries:  koekeslin-
gerje.

koekút → koekoek.
koel, adj. & adv. [kuəl] ‐er; ‐st. Koel. ♢ 'n ‒e 

wyn. Fries: koel.
koe'lant, adj. & adv. [kulɑnt] ‐er; ‐st. Cou-

lant. Fries: kûlant.
'koelbak, s. de, ‐ken; ‐y. Koelbak. ♢ De ‒ in 

'n smidte. Fries: kuolbak.
koel'bloedig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Koelbloe-

dig. Fries: koelbloedich.
'koele, v. [kuələ] koelde; koeld. Koelen. ♢ 't  

Izer mot ‒. Fries: kuolje.
koe'lise, s. de [kulizə]. Coulisse. Fries: kûli-

ze.
'koeltsy, s.  't,  ‐s.  Koeltje,  zachte,  lichte 

wind. ♢ 'n Lekker ‒. Fries: koeltsje.
koem, s. de [kum] ‐en. Samenstel van net-

ten (voor de ansjovisvangst). Fries: kom.
koem, s.  de  [kum]  ‐en;  ‐py,  koemechy*; 

kom, [kom]  ‐men;  ‐py,  ‐mechy.  Kom. 
Fries: kom. Zie ook: ansjofiskoem.

'koemelk, s. de. Koemelk. Fries:  kowemol-
ke.

'koemelke, v.,  koemolk;  koemolken.  Een 
klein veehoudersbedrijf hebben. Fries: ko-
melke.

'koemelker, s. de, ‐s; ‐tsy. Koemelker, klei-
ne veehouder. Fries: komelker.

koemelke'rij, s. de, ‐en. Koemelkerij, klein 
veehoudersbedrijf. Fries: komelkerij.

'koemet, s.  de;  'koeiemet, ‐ten.  Koeien-
markt,  veemarkt.  Fries:  kowemerk.  Zie 
ook: merk.

'koemfol, s. de; 'komfol, ‐len. Een kom vol. 
♢ 'n ‒ melk. Fries: komfol.

'koepâd, s.  't;  koehús'pâd, ‐en;  ‐padsy. 
Looppad in koehuis. Fries: kowepaad.

koe'pee, s. de [kupe:] ‐s; ‐tsy. Coupé. Fries: 
kûpee.

'koepel, s. de [kupəl] ‐s; ‐tsy. Koepel. Fries: 
koepel.

koe'pere, v.  [kupɪ.ərə]  koepeerde;  koe-
peerd. Couperen. Fries: kûpearje.

koe'peuze, s.  de [kupö.ü̯zə]  ‐s.  Coupeuse. 
Fries: kûpeuze.

koe'plet, s.  't  [kuəplεt]  ‐ten;  ‐sy.  Couplet. 
Fries: kûplet.

koe'pon, s. de [kupon] [kəpon] ‐s; ‐tsy. Cou-
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pon.  ♢ ‒tsys  knippe, couponnetjes  knip-
pen (rentenier zijn). Fries: kûpon.

koe'pure, s.  de  [kupü.ərə]  ‐s.  Coupure. 
Fries: kûpuere.

koeraamtsy → koerútsy.
koe'razy, s.  de  [ku.əra:zi]  ‐s.  Courage. 

Fries: koeraazje.
'koere, v. [ku.ərə] koerde; koerd. Koeren. ♢ 

'n Duuf koert. Fries: koere.
koe'reur, s.  de  [ku.ərö.ər]  ‐s.  Coureur. 

Fries: koereur.
koers, s. de [ku.ərs] ‐en. Koers. ♢  De ‒en 

fan andelen, effekten. Fries: koers.
'koerse, v. [ku.ərsə]  koerste;  koerst.  Koer-

sen. Fries: koerse.
koer'tazy, s.  de  [ku.ərta:zi]  ‐s.  Courtage. 

Fries: koertaazje.
'koerútsy, s.  't;  koehús'rútsy, 'koeraam-

tsy, ‐s. Stalvenster. Fries: kowerútsje.
koer'zjette, s. de [ku.ərzjεtə] ‐s. Courgette. 

Fries: koerzjette.
'koeseten, s. 't. Zoveel hooi als een koe in 

één winter nodig heeft. Fries: koositen.
'koeskut, s.  't,  ‐ten.  Afscheiding  tussen 

twee koeien in koestal. Fries: kowesket.
'koestâl, s. de, ‐en; ‐tsy. Koestal. Fries: ko-

westâl.
koesteert → koeiesteert.
'koestyl, s. de, ‐stilen; ‐tsy. Stijl in koehuis 

onder hoofdbalk, tussen twee koestanden. 
Fries: kowestile. Zie ook: koehúsbynt.

koestront → koeiestront.
'koeter, s. 't [kutər] ‐s. Kouter, ploegkouter. 

Fries: koeter.
'koetong, s.  de;  'koeietong, ‐en;  ‐tônchy. 

Koeientong. Fries: kowetonge.
koets, s. de [kuəts] ‐en; ‐y. Koets, overdekt 

rijtuig. Fries: koets.
koe'veuze, s.  de  [kuvö.ü̯zə]  ‐s.  Couveuse. 

Fries: kûveuze.
'koffy, s. de [kofi]. Koffie. Fries: kofje.
'koffybyt, s. de. Een stuk koek of een boter-

ham die  men  bij  de  koffie  krijgt.  Fries: 
kofjebyt.

'koffyboan, s. de, ‐en; ‐tsy. 1 Koffieboon. 2 
Smalle  weegbree.  Fries:  kofjebean.  Zie 
ook: honneblâd, honnetong.

'koffydik, s.  't;  'koffygrom.  Koffiedik. 
Fries: kofjetsjok.

'koffydrinke, v.,  koffydronk;  koffydronken. 
Koffiedrinken. Fries: kofjedrinke.

'koffydrinker, s. de, ‐s. Koffiedrinker. Fries: 
kofjedrinker.

'koffydrinkerstiid, s.  de.  Koffietijd.  Fries: 
kofjedrinkerstiid.

koffygrom → koffydik.
'koffykan, s. de, ‐nen; ‐tsy. Koffiekan. Fries: 

kofjekanne.
'koffyketel, s. de, ‐s; ‐tsy. Koffieketel. Fries: 

kofjetsjettel.
'koffymelk, s. de. Koffiemelk. Fries:  kofje-

molke.
koffymôln → koffymoln.
'koffymoln, s. de; 'koffymôln, ‐s. Koffiemo-

len. Fries: kofjemole.
'koffypot, s. de, ‐ten; ‐sy. Koffiepot. Fries: 

kofjepot.
'koffyroom, s. de. Koffieroom. Fries:  kofje-

rjemme.
'koffysefy, s. 't, ‐s. Koffiezeefje. Fries:  kof-

jeseefke.
'koffysette, v.,  sette koffy;  koffyset. Koffie-

zetten. Fries: kofjesette.
'koffywater, s. 't. Koffiewater. Fries:  kofje-

wetter.
kohe'rînsy, s. de [ko:hɪrɪ.ⁿsi] ‐s. Coherentie. 

Fries: koherinsje.
kohe'rint, adj. & adv. [ko:hɪrɪnt] ‐er; ‐st. Co-

herent. Fries: koherint.
ko'hezy, s. de [kohe:zi]. Cohesie. Fries:  ko-

heezje.
'koier, s.  de [kɔiə̯r]  ‐s;  ‐tsy.  Kuier,  wande-

ling.  ♢  'n  Mooie  ‒; op 'e  ‒, op,  aan de 
wandel. Fries: kuier.

'koiere, v. [kɔiə̯rə] koierde; koierd. Kuieren. 
Fries: kuierje.

koierster → koister.
koïnsi'dînsy, s. de [ko:ɪⁿsidɪ.ⁿsi]. Coinciden-

tie. Fries: koynsidinsje.
'koister, s.  de;  'koierster, ‐s.  Iemand om 

samen mee te wandelen.
koit*, s.  de [kɔit̯].  In:  't  Is maar ‒, het  is 

maar gekheid. ♢ En derom kin 't met die 
soneklips ok wel weer allegaar ‒ weze, al-
lemaal onzin.

'koïtus, s. de [ko:itəs]. Coïtus. Fries: koïtus.
koka'ïne, s.  de  [kokɑinə].  Cocaïne.  Fries: 

kokaïne.
'koke, v. [ko:kə] kookte; kookt. Koken. ♢ Ir-

pels, aaien ‒. Fries: kôkje.
'kôkele, v. [kɔ:kələ] kôkelde; kôkeld. Kokke-

len (van kip). ♢ Hinnen kinne soa gesellig 
‒. Fries: kokkelje. Zie ook: kêkele.

'koker, s. de [ko:kər] ‐s; ‐tsy. Koker. ♢  De 
‒s fan 'n geraid. Fries: koker.

koke'rij, s. de. 1 Kokerij, het koken, spijzen 
bereiden.  2 De gezamenlijke kooktoestel-
len in een keuken. Fries: kôkerij.

'kokerjuffer, s.  de,  ‐s.  Kokerjuffer.  Fries: 
kokerjuffer.

'kokesloper, s. de [ko:kəs]- ‐s; ‐tsy. Kokos-
loper. Fries: kokosloper.

'kokesmat, s. de, ‐ten; ‐sy. Kokosmat. Fries: 
kokosmatte.
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'kokesneut, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Kokosnoot. 
Fries: kokosnút.

kokhâlze → kokhalze.
'kokhalze, v.  -[hɑlzə]  kokhalsde;  kokhalsd; 

'kokhâlze, -[hɑ.lzə]  kokhâlsde;  kokhâlsd. 
Kokhalzen. Fries: kokhalzje.

'kokkel, s. de [kɔkəl] ‐s. Kokkel. ♢ De kines 
maakten fan ‒s wel lepeltsys (der worden 
gatsys  in  draaid,  der't  dan  'n  raidsy  of  
stokky in kwam). Fries: kokkel.

'kokkert, s. de [kɔkərt] ‐s. Kokker(d), kan-
jer. ♢ Hij het 'n hele ‒, kokker(d) van een 
neus. Fries: kokkert.

ko'kon, s. de [ko:kon] ‐s; ‐tsy. Cocon. Fries: 
kokon.

'kolbêr, s. 't [kɔlbε:r] ‐s. Colbert. Fries: kol-
bert.

kolf, s. de [kɔlf] kolven; ‐y. Kolf. ♢ De ‒ fan 
'n geweer. Fries: kolf.

'kolibry, s.  de [ko:libri]  ‐s.  Kolibrie.  Fries: 
kolibry.

ko'lyk, s.  de  [ko:lik]  ‐liken.  Koliek.  Fries: 
kolyk.

kol'jee, s. 't [kɔlje:] ‐s. Collier. Fries: kollier.
kolk, s. de [kɔlk] ‐en; ‐y. Kolk. ♢  'n ‒ met 

gier, de gier‐. Fries: kolk.
'kolke, v.  [kɔlkə]  kolkte;  kolkt.  Kolken.  ♢ 

De ‒nde see. Fries: kolkje.
kollabe'rasy, s. de [kolɑbəra:si]. Collabora-

tie. Fries: kollaboraasje.
kollabera'teur, s.  de,  ‐s.  Collaborateur. 

Fries: kollaborateur.
kol'lazy, s.  de  [kola:zi]  ‐s.  Collage.  Fries: 

kollaazje.
'kolle, s. Vleinaam voor een jongetje.
kol'lega, s. de [kɔle:ɣɑ] ‐'s. Collega. Fries: 

kollega.
kollegi'aal, adj.  & adv.,  ‐aler;  ‐st.  Collegi-

aal. Fries: kollegiaal.
kol'leksy, s. de [kolεksi] ‐s. Collectie. Fries: 

kolleksje.
kollek'tant, s.  de  [kɔlεktɑnt]  ‐en.  Collec-

tant. Fries: kollektant.
kol'lekte, s. de, ‐s. Collecte. Fries: kollekte.
kollek'tyf, s.  't  [kolɛktif]  ‐tiven.  Collectief. 

Fries: kollektyf.
kollek'tyf, adj. & adv. [kolɛktif]. Collectief. 

Fries: kollektyf.
kollektivi'teit, s.  de.  Collectiviteit.  Fries: 

kollektiviteit.
kol'lektor, s.  de [kolɛktɔr]  ‐s kollek'toren. 

Collector. Fries: kollektor.
kollek'trise, s.  de,  ‐s.  Collectrice.  Fries: 

kollektrise.
kolle'piere, v. [kɔləpi.ərə]  kollepierde;  kol-

lepierd. Galopperen. ♢ ‒ as 'n jong peerd, 
hard lopen van personen, meestal kinde-

ren, die opgewonden, wild, overstuur zijn. 
Fries: gallopearje.

kol'lezy, s. 't [kole:zi] ‐s. College. Fries: kol-
leezje.

kol'lokwium, s. 't [kolo:kwiəm] ‐s. Colloqui-
um. Fries: kollokwium.

kolo'fon, s. de & 't [ko:lo:fon] ‐s. Colofon. 
Fries: kolofon.

ko'lom, s.  de  [kəlom]  ‐men;  ‐tsy.  Kolom. 
Fries: kolom.

koloni'sasy, s. de, ‐s. Kolonisatie. Fries: ko-
lonisaasje.

kolo'nist, s.  de,  ‐en.  Kolonist.  Fries:  kolo-
nist.

ko'lonne, s. de [ko:lonə] ‐s. Colonne. Fries: 
kolonne.

kolo'radokever, s. de [ko:lo:ra:do:]- ‐s. Co-
loradokever.

kolos'saal, adj. & adv. [kɔləsa:l] ‐saler; ‐st. 
Kolossaal. Fries: kolossaal.

kolpor'tazy, s. de [kɔlpɔrta:zi] ‐s. Colporta-
ge. Fries: kolportaazje.

kom → koem.
'koma, s. 't [ko:mɑ] ‐'s. Coma. Fries: koma.
kom'bain, s.  de  [kombɑin̯]  ‐en.  Combine. 

Fries: kombine.
kom'baine, v. [kombɑin̯ə] kombainde; kom-

baind. Met de combine maaien en dorsen. 
♢ Wij sille fandaag ‒.

kombi'nasy, s. de [kombina:si] ‐s. Combina-
tie. Fries: kombinaasje.

kombi'nasytang, s. de, ‐en; ‐tânchy, ‐tanky. 
Combinatietang. Fries: kombinaasjetange.

kombi'nere, v.,  kombineerde;  kombineerd. 
Combineren. Fries: kombinearje.

'kombo, s.  de  &  't  [kombo:]  ‐'s.  Combo. 
Fries: kombo.

ko'meet, s.  de  [kome:t]  ‐meten.  Komeet. 
Fries: komeet.

komfol → koemfol.
komfoor → kefoor.
kom'fôr, s.  't  [komfɔ:r].  Comfort.  Fries: 

komfort.
komfor'tabel, adj. & adv., ‐er; ‐st. Comfor-

tabel. Fries: komfortabel.
ko'mijn, s. de [ko:mεin̯]. Komijn. Fries:  ko-

myn.
'komys, adj. & adv. [ko:mis] ‐miser; ‐t. Ko-

misch. Fries: komysk.
komi'tee, s.  't  [komite:]  ‐s.  Comité.  Fries: 

komitee.
kom'kommer, s.  de  [komkomər]  ‐s;  ‐tsy. 

Komkommer. Fries: komkommer.
komman'dant, s.  de  [koməndɑnt]  ‐en. 

Commandant. Fries: kommandant.
komman'dere, v.,  kommandeerde;  kom-

mandeerd.  Commanderen.  ♢  ‒  as  baas 
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Krelis, opdragen, bevelen. Fries: komman-
dearje.

kom'mando, s. 't [komɑndo:] ‐'s. Comman-
do. Fries: kommando.

'komme, v.  [komə]  kwam [kwɑm],  kam* 
[kɑm];  kommen. Komen. ♢  De bâl kwam 
d'r  lang  niet  (an  toe), de  uitgeslagen 
kaatsbal  kwam niet  tot  de kaats;  de bâl 
kin  d'r  (lang)  niet,  niet  eerlik  ‒. Fries: 
komme.

kom'mersy, s.  de  [komεrsi].  Commercie. 
Fries: kommersy.

kommer'sjeel, adj. & adv., ‐sjeler; ‐st. Com-
mercieel. Fries: kommersjeel.

kommin'taar, s. 't [komInta:r] ‐taren. Com-
mentaar. Fries: kommentaar.

kommintari'ëre, v.,  kommentariëerde; 
kommentariëerd.  Commentariëren.  Fries: 
kommentariearje.

kom'mys, s.  de  [komis]  [kəmis]  ‐mizen. 
Commies. Fries: kommiis.

kommissari'aat, s.  't,  ‐aten.  Commissari-
aat. Fries: kommissariaat.

kommis'saris, s.  de  [koməsa:rəs]  ‐sen. 
Commissaris. Fries: kommissaris.

kom'missy, s. de [kəmɪsi]; kem'missy, [kə-
mɪsi] ‐s. Commissie. Fries: kommisje.

kommissy'koopman, s. de, ‐loi. Commissi-
onair. ♢ 'n ‒ in eerappels. Fries: kommis-
jekeapman.

kommissio'nêr, s.  de,  ‐s.  Commissionair. 
Fries: kommisjonêr.

kommi'teerde, s. de [komitɪ.ədə] ‐s, ‐n. Ge-
committeerde. Fries: kommittearde.

kom'moade, s.  de [komo.ədə] ‐s.  Commo-
de. Fries: kommoade.

kommuni'kasy, s. de. Communicatie. Fries: 
kommunikaasje.

kommuni'kee, s. 't, ‐s. Communiqué. Fries: 
kommunikee.

kommuni'sere, v. [komünisɪ.ərə] kommuni-
seerde;  kommuniseerd.  Communiceren. 
Fries: kommunisearje.

kommu'nisme, s. 't [komənɪsmə]. Commu-
nisme. Fries: kommunisme.

kommu'nist, s. de, ‐en. Communist. Fries: 
kommunist.

kommu'nistys, adj. & adv. Communistisch. 
Fries: kommunistysk.

kom'múnne, s. de [komünə] ‐s. Commune. 
Fries: kommune.

kom'múnny, s.  de [komïni] ‐s.  Communie. 
Fries: kommuny.

kommuta'tyf, adj. & adv. [komütatif]. Com-
mutatief. Fries: kommutatyf.

kom'ôf, s. de. Afkomst. Fries: komôf.
kompan'jy, s. de [kompɑⁿji] ‐s. Compagnie. 

Fries: kompanjy.
kom'pas, s. 't [kompɑs] ‐sen; ‐sy. Kompas. 

Fries: kompas.
kompa'tibel, adj.  [kompɑtibəl].  Compati-

bel. Fries: kompatibel.
kompen'jon, s. de [kompəⁿjon] ‐s. Compag-

non. Fries: kompanjon.
kompetînsy, s.  de,  ‐s.  Competentie. Fries: 

kompetinsje.
kompe'tint, adj. & adv. [kompətɪnt] ‐er; ‐st. 

Competent. Fries: kompetint.
kompe'tisy, s.  de [kompətisi]  ‐s.  Competi-

tie. Fries: kompetysje.
kompin'sasy, s.  de  [kompIⁿsa:si]  ‐s.  Com-

pensatie. Fries: kompensaasje.
kompin'sere, v. [kompIⁿsɪ.ərə] kompinseer-

de;  kompinseerd.  Compenseren.  Fries: 
kompensearje.

kom'pjoeter, s. de [kompju:tər] ‐s. Compu-
ter. Fries: kompjûter.

kom'pleet, adj.  &  adv.  [komple:t]  ‐pleter. 
Compleet. Fries: kompleet.

kom'pleks, s.  't  [komplεks]  ‐en.  Complex. 
Fries: kompleks.

kom'pleks, adj.  [komplεks]  ‐er.  Complex. 
Fries: kompleks.

komple'mint, s.  't  [kompləmɪnt]  ‐en;  ‐sy. 
Complement. Fries: komplemint.

kompli'kasy, s. de [komplika:si] ‐s. Compli-
catie. Fries: komplikaasje.

kompli'mint, s.  't  [kompləmɪnt]  ‐en;  ‐sy. 
Compliment. Fries: komplimint.

komplimin'teus, adj.  &  adv.  Complimen-
teus. Fries: kompliminteus.

kompli'seerd, adj. [komplisɪ.ət] ‐er; ‐st. Ge-
compliceerd. Fries: komplisearre.

kom'plot, s.  't  [komplɔt]  ‐ten.  Komplot. 
Fries: komplot.

kompo'nere, v.  [komponɪ.ərə]  komponeer-
de;  komponeerd.  Componeren.  Fries: 
komponearje.

kompo'nint, s.  de [kompo:nɪnt]  ‐en.  Com-
ponent. Fries: komponint.

kompo'nist, s. de [komponɪst] ‐en. Compo-
nist. Fries: komponist.

kompo'sisy, s.  de,  ‐s.  Compositie.  Fries: 
komposysje.

kom'post, s. de [kompɔst]. Compost. Fries: 
kompost.

kompos'tere, v.,  komposteerde;  kompos-
teerd. Composteren. Fries: kompostearje.

kom'pressy, s. de [komprεsi]]. Compressie. 
Fries: kompresje.

kom'pressor, s.  de  [komprεsɔr]  ‐s.  Com-
pressor. Fries: kompressor.

kompro'mis, s.  't  [kompromɪs]  ‐sen.  Com-
promis. Fries: kompromis.
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komst, s. de, ‐en. Komst. Fries: komst.
konde'lasy, s. de [kondəla:si];  kondo'lasy, 

[kondo:la:si] ‐s.  Condoleantie. Fries:  kon-
doleânsje.

konde'lere, v.  [kondəlɪ.ərə];  kondo'lere, 
[kondo.lɪ.ərə]  kondoleerde;  kondoleerd. 
Condoleren. Fries: kondolearje.

kondin'saat, s.  't,  ‐saten.  Condensaat. 
Fries: kondinsaat.

kondin'sasy, s.  de.  Condensatie.  Fries: 
kondinsaasje.

kondin'sere, v. [kondɪⁿsɪ.ərə] kondinseerde; 
kondinseerd. Condenseren. Fries:  kondin-
searje.

kon'disy, s. de [kondisi] ‐s. Conditie. Fries: 
kondysje.

kondolasy → kondelasy.
kondolere → kondelere.
kon'doom, s.  't  [kondo:m]  ‐s.  Condoom. 

Fries: kondoom.
konduk'teur, s.  de  [kondöktö.ər]  ‐s.  Con-

ducteur. Fries: kondukteur.
konduk'trise, s. de -[trisə] ‐s. Conductrice. 

Fries: konduktrise.
kon'feksy, s. de [koⁿfεksi]. Confectie. Fries: 

konfeksje.
kon'ferânse, s.  de  [koⁿfərɑ.ⁿsə]  ‐s.  Confé-

rence. Fries: konferense.
konferân'sjee, s.  de,  ‐s.  Conférencier. 

Fries: konferensier.
konfe'rere, v.  [koⁿfərɪ.ərə]  konfereerde; 

konfereerd. Confereren. Fries:  konferear-
je.

konfe'rînsy, s. de [koⁿfərɪ.ⁿsi] ‐s. Conferen-
tie. Fries: konferinsje.

konfesjo'neel, adj.  &  adv.  Confessioneel. 
Fries: konfesjoneel.

kon'fessy, s.  de  [koⁿfεsi]  ‐s.  Confessie. 
Fries: konfesje.

konfis'kasy, s.  de,  ‐s.  Confiscatie.  Fries: 
konfiskaasje.

konfis'kere, v.  [koⁿfɪskɪ.ərə]  konfiskeerde; 
konfiskeerd.  Confisqueren.  Fries:  konfis-
kearje.

kon'flikt, s. 't [koⁿflɪkt] ‐en. Conflict. Fries: 
konflikt.

kon'frater, s.  de [koⁿfra:tər]  ‐s.  Confrater. 
Fries: konfrater.

konfron'tasy, s. de, ‐s. Confrontatie. Fries: 
konfrontaasje.

konfron'tere, v.  [koⁿfrontɪ.ərə]  konfron-
teerde; konfronteerd. Confronteren. Fries: 
konfrontearje.

kon'fús, adj. & adv. [koⁿfüs] ‐fúzzer; ‐t. Con-
fuus. Fries: konfús.

kon'fúzzy, s. de, ‐s. Confusie. Fries: konfúz-
je.

kon'gres, s. 't [koŋɡrεs] ‐sen; ‐sy. Congres. 
Fries: kongres.

kongru'însy, s.  de,  ‐s.  Congruentie. Fries: 
kongruïnsje.

kongru'ïnt, adj.  [koŋgrüɪnt].  Congruent. 
Fries: kongruïnt.

konju'gasy, s. de [koⁿjüga:si] ‐s. Conjugatie. 
Fries: konjugaasje.

kon'junksy, s. de [koⁿjöŋksi] ‐s. Conjunctie. 
Fries: konjunksje.

'konjunktyf, s.  de,  ‐tiven.  Conjunctief. 
Fries: konjunktyf.

konkelefoeze → konkelfoeze.
konkel'foeze, v. [koŋkəlfuzə] konkelfoesde; 

konkelfoesd;  konkele'foeze, [koŋkələfu-
zə]  konkelefoesde;  konkelefoesd.  Konkel-
foezen,  smoezen,  heimelijk  (be)praten. 
Fries: konkelfoezje.

konklu'dere, v.  [koŋklüdɪ.ərə]  konkludeer-
de; konkludeerd. Concluderen. Fries: kon-
kludearje.

kon'klúzzy, s.  de  [koŋklüzi]  ‐s.  Conclusie. 
Fries: konklúzje.

kon'kreet, adj. [koŋkre:t] ‐kreter; ‐st. Con-
creet. Fries: konkreet.

konkreti'sere, v.,  konkretseerde;  konkreti-
seerd. Concretiseren. Fries:  konkretisear-
je.

konkur'rere, v. [koŋkərɪ.ərə] konkurreerde; 
konkurreerd. Concurreren. Fries:  konkur-
rearje.

konkur'rînsy, s.  de  [koŋkərɪ.ⁿsi].  Concur-
rentie. Fries: konkurrinsje.

konkur'rint, s. de [koŋkərɪnt] ‐en. Concur-
rent. Fries: konkurrint.

kon'neksy, s.  de  [konεksi]  ‐s.  Connectie. 
Fries: konneksje.

'konrektor, s. de, ‐s,  konrek'toren. Conrec-
tor. Fries: konrektor.

konse'kwînsy, s. de [koⁿsəkwɪ.əⁿsi] ‐s. Con-
sequentie. Fries: konsekwinsje.

konse'kwint, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Conse-
quent. Fries: konsekwint.

kon'sepsy, s.  de  [koⁿsεpsi]  ‐s.  Conceptie. 
Fries: konsepsje.

kon'sept, s. 't [koⁿsεpt] ‐en. Concept. Fries: 
konsept.

konserva'tyf, adj.  &  adv.  [koⁿsərvɑtif]  ‐ti-
ver; ‐st. Conservatief. Fries: konservatyf.

konserva'torium, s.  't  [koⁿsεrvɑto.əriəm] 
‐s,  konservatoria.  Conservatorium.  Fries: 
konservatoarium.

konser'vere, v. [koⁿsɛrvɪ.ərə] konserveerde; 
konserverd.  Conserveren.  Fries:  konser-
vearje.

kon'sessy, s.  de  [koⁿsεsi]  ‐s.  Concessie. 
Fries: konsesje.
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konside'rasy, s. de [koⁿsidəra:si]. Conside-
ratie. Fries: konsideraasje.

kon'sily, s.  't  [koⁿsili]  ‐s.  Concilie.  Fries: 
konsylje.

konsin'jasy, s. de [koⁿsɪⁿja:si]. Consignatie. 
Fries: konsinjaasje.

konsin'trasy, s.  de [koⁿsəntra:si].  Concen-
tratie. Fries: konsintraasje.

konsin'trasykamp, s. 't, ‐en. Concentratie-
kamp. Fries: konsintraasjekamp.

kon'sintrys, adj.  &  adv.  [koⁿsɪntris].  Con-
centrisch. Fries: konsintrysk.

konsi'stînsy, s.  de.  Consistentie.  Fries: 
konsistinsje.

konsis'tint, adj. & adv. [koⁿsistɪnt] ‐er; ‐st. 
Consistent. Fries: konsistint.

konsis'tory, s. de [koⁿsisto.əri] ‐s. Consisto-
rie. Fries: konsistoarje.

kon'sjerzje, s. de [koⁿsjεrzjə] ‐s. Conciërge. 
Fries: konsjerzje.

konsoli'dasy, s.  de.  Consolidatie.  Fries: 
konsolidaasje.

konsoli'dere, v.  [koⁿso:lidɪ.ərə]  konsoli-
deerde; konsolideerd. Consolideren. Fries: 
konsolidearje.

kon'stant, adj.  &  adv.  [koⁿstɑnt]  ‐er;  ‐st. 
Constant. Fries: konstant.

konsta'tere, v. [koⁿstɑtɪ.ərə]  konstateerde; 
konstateerd.  Constateren.  Fries:  konsta-
tearje.

konster'nasy, s. de [koⁿstərna:si]. Conster-
natie. Fries: konsternaasje.

konsti'pasy, s. de [koⁿstipa:si] ‐s. Constipa-
tie. Fries: konstipaasje.

konstitúsjo'neel, adj.  &  adv.  Constitutio-
neel. Fries: konstitúsjoneel.

konsti'tússy, s. de [koⁿstitüsi] ‐s. Constitu-
tie. Fries: konstitúsje.

konstru'ëre, v. [koⁿstrüɪ.ərə] konstrueerde; 
konstrueerd.  Construeren.  Fries:  kon-
struearje.

kon'struksy, s. de [koⁿströksi] ‐s. Construc-
tie. Fries: konstruksje.

konstruk'teur, s.  de,  ‐s.  Constructeur. 
Fries: konstrukteur.

konstruk'tyf, adj.  & adv.,  ‐tiver;  ‐st.  Con-
structief. Fries: konstruktyf.

'konsul, s.  de  [koⁿsöl]  ‐s.  Consul.  Fries: 
konsul.

konsu'laat, s.  't,  ‐laten.  Consulaat.  Fries: 
konsulaat.

konsu'lêr, adj. Consulair. Fries: konsulêr.
konsu'lint, s. de [koⁿsülɪnt] ‐en. Consulent. 

Fries: konsulint.
kon'sult, s. 't [koⁿsölt] ‐en. Consult. Fries: 

konsult.
konsul'tasy, s.  de,  ‐s.  Consultatie.  Fries: 

konsultaasje.
konsul'tasybero, s.  't,  ‐'s.  Consultatiebu-

reau. Fries: konsultaasjeburo.
konsul'tere, v.,  konsulteerde;  konsulteerd. 

Consulteren. Fries: konsultearje.
konsu'mere, v. [koⁿsümɪ.ərə] konsumeerde; 

konsumeerd.  Consumeren.  Fries:  konsu-
mearje.

konsu'mint, s.  de [koⁿsümɪnt] ‐en.  Consu-
ment. Fries: konsumint.

kon'sumpsy, s. de [koⁿsömsi] ‐s. Consump-
tie. Fries: konsumpsje.

kon'sumpsy‐irpel, s.  de,  ‐s.  Consumptie-
aardappel. Fries: konsumpsje‐ierappel.

kont, s. de [kont] ‐en; ‐sy. Kont. ♢ 'n ‒ as 'n 
wastôbe; de ‒ d'rút  draaie,  skeure, zich 
aan iets onttrekken; 'n ânder de ‒ liene en  
sels deur de ribben skite, iemand iets le-
nen en daar zelf het ongerief van onder-
vinden;  een syn aigen ‒ klauwe late, ie-
mand in de steek laten, aan zijn lot overla-
ten;  de ‒ is út 'e broek, dat deel van de 
broek  waar  het  achterwerk  zit,  is  stuk. 
Fries: kont.

kon'takt, s. 't [kontɑkt] ‐en. Contact. Fries: 
kontakt.

kon'tant, adj. & adv. [kontɑnt]. Contant. ♢ 
‒ geld; ‒ betale. Fries: kontant.

kon'tanten, s. plur. Contanten. Fries:  kon-
tanten.

'kontbús, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Kontzak.  Fries: 
kontbûse.

'kontekst, s.  de  [kontεkst]  ‐en.  Context. 
Fries: kontekst.

kon'tener, s. de [konte:nər] ‐s; ‐tsy. Contai-
ner. Fries: kontener.

kontin'gint, s.  't  [kontɪŋgɪnt]  ‐en.  Contin-
gent. Fries: kontingint.

konti'nint, s.  't  [kontinɪnt] ‐en.  Continent. 
Fries: kontinint.

kontinin'taal, adj.  Continentaal.  Fries: 
kontinintaal.

kon'tint, adj. & adv. [kontɪnt] ‐er; ‐st. Con-
tent. Fries: kontint.

konti'nú, adj.  &  adv.  [kontinü].  Continu. 
Fries: kontinu.

kontinu'ëre, v., kontinueerde; kontinueerd. 
Continueren. Fries: kontinuearje.

kontinuï'teit, s.  de.  Continuïteit.  Fries: 
kontinuïteit.

'konto, s. 't [konto:] ‐'s. Conto. Fries: konto.
kon'toer, s.  de  [kontu.ər]  ‐en.  Contour. 

Fries: kontoer.
'kontra, s. 't [kontrɑ]. Contra. Fries: kontra.
'kontra, prep.  &  adv.  [kontrɑ].  Contra. 

Fries: kontra.
kontra'diksy, s. de [kontrɑdɪksi] ‐s. Contra-
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dictie. Fries: kontradiksje.
kon'traksy, s. de [kontrɑksi] ‐s. Contractie. 

Fries: kontraksje.
kon'trakt, s.  't  [kontrɑkt]  ‐en.  Contract. 

Fries: kontrakt.
kontrak'tere, v.,  kontrakteerde;  kontrak-

teerd. Contracteren. Fries: kontraktearje.
kontraktu'eel, adj.  &  adv.  Contractueel. 

Fries: kontraktueel.
'kontramine, s. de [kontrɑminə]. Contrami-

ne. Fries: kontramine.
kon'trast, s.  't  [kontrɑst]  ‐en.  Contrast. 

Fries: kontrast.
kontribu'ant, s. de [kontribüɑnt] ‐en. Con-

tribuant. Fries: kontribuant.
kontri'bússy, s. de [kontrəbüsi] ‐s. Contri-

butie. Fries: kontribúsje.
kon'trôle, s.  de  [kontrɔ:lə]  ‐s.  Controle. 

Fries: kontrôle.
kontro'lere, v.  [kontrolɪ.ərə]  [kontrəlɪ.ərə] 

kontroleerde;  kontroleerd.  Controleren. 
Fries: kontrolearje.

konver'gere, v.,  konvergeerde;  konver-
geerd. Convergeren. Fries: konvergearje.

konver'gînsy, s.  de.  Convergentie.  Fries: 
konverginsje.

konver'gint, adj.  [koⁿfərgɪnt].  Convergent. 
Fries: konvergint.

konver'sasy, s. de [konvərsa:si] ‐s. Conver-
satie. Fries: konversaasje.

konver'sere, v. [koⁿfɛrsɪ.ərə] konverseerde; 
konverseerd.  Converseren. Fries:  konver-
searje.

konver'tere, v. [koⁿfɛrtɪ.ərə]  konverteerde; 
konverteerd.  Converteren.  Fries:  konver-
tearje.

kon'vînsy, s.  de  [koⁿfɪ.ⁿsi]  ‐s.  Conventie. 
Fries: konvinsje.

konvinsjo'neel, adj. & adv., ‐neler; ‐st. Con-
ventioneel. Fries: konvinsjoneel.

kon'vint, s. 't [koⁿfɪnt] ‐en. Convent. Fries: 
konvint.

konvo'kasy, s. de [koⁿfo:ka:si] ‐s. Convoca-
tie. Fries: konvokaasje.

kon'zjee, s.  't  [koⁿzje:]  ‐s.  Congé.  Fries: 
konzjee.

kooi, s. de [ko.i]̯ ‐en; ‐tsy. 1 Kunstei. 2 Hou-
ten balletje,  gebruikt  bij  het  kooitsytipe-
len en  bij  het  (vroegere)  tippen.  Fries: 
koai.

kooi, s. de [ko.i]̯ ‐en; ‐tsy. Kooi (vogelkooi; 
slaapplaats;  hok  voor  wilde  dieren;  een-
denkooi). ♢ Op 'e ‒ gaan, naar bed gaan; 
hij lait op 'e ‒, in bed; fan 'e ‒ (ôf), uit bed. 
Fries: kouwe.

kooie → kauwe.
kooitsytipeldersstok →  kooitsytipe-

lersstok.
'kooitsytipele, v.,  kooitsytipelde;  kooitsyti-

peld.  Een  bep.  volksspel  spelen,  waarbij 
een  kooi  (houten  balletje)  moet  worden 
weggeslagen (het  wordt  alleen  beoefend 
aan de Oude‐Bildtdijk onder St.‐Jacobipa-
rochie). Fries: koaitsjetipelje.

'kooitsytipelersstok, s.  de;  'kooitsytipel-
dersstok, ‐ken;  ‐ky.  Stok  waarmee  de 
kooi moet  worden  weggeslagen  (bij  het 
(kooitsy)tipelen). Fries: koaitstôk. Zie ook: 
tipelstok.

'kookkachel, s. de, ‐s; ‐tsy. Kookkachel, for-
nuis. Fries: kôkkachel.

kooks, s. de [ko:ks]. Cokes. Fries: kooks.
koöpe'rasy, s. de [ko:(ɔ)pəra:si] ‐s. Coöpe-

ratie. Fries: koöperaasje.
koöpera'tyf, adj. & adv., ‐tive; ‐st. Coöpera-

tief. Fries: koöperatyf.
'koopfaarder, s. de, ‐s. Koopvaarder. Fries: 

keapfarder.
koopfaar'dij, s.  de.  Koopvaardij.  Fries: 

keapfardij.
'koophandel, s.  de.  Koophandel.  Fries: 

keaphannel.
'koopman, s. de, ‐loi. Koopman. ♢  Ik hew 

'n ‒ in de irpels, er worden aardappels fan 
het land gestolen. Fries: keapman.

koor, s. 't [ko.ər] koren; ‐tsy. Koor. ♢ Op 't ‒ 
weze, lid van een koor zijn;  in ‒, in koor. 
Fries: koar.

koord, s.  't  [ko.ərt]  ‐en;  ‐sy.  Koord. Fries: 
koarde.

koördi'naat, s. de [ko:ɔrdina:t] ‐naten. Co-
ördinaat. Fries: koördinaat.

koördi'nasy, s. de. Coördinatie. Fries: koör-
dinaasje.

koördi'nere, v.  [ko:ɔrdinɪ.ərə]  koördineer-
de; koördineerd. Coördineren. Fries: koör-
dinearje.

'koorhek, s. 't, ‐ken. Koorhek. Fries:  koar-
stek.

koorts, s. de [ko.ərts]. Koorts. ♢ 'n ‒ as 'n 
peerd; de kouwe ‒ met rinkelbeltsys hew-
we, (hum.)  (een  beetje)  ziek  zijn.  Fries: 
koarts.

'koortsig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Koortsig. 
Fries: koartsich.

kop*, s.  de  [kɔp]  ‐pen;  ‐py,  ‐pechy.  Kop 
(kom; liter (voor droge waren)). ♢ 'n ‒ or-
ten. Fries: kop.

kop, s. de [kɔp] ‐pen; ‐py. Kop (bovenste of 
voorste deel  van mens,  dier en verschil-
lende zaken). ♢  'n ‒ as 'n almenak, byt,  
boeier,  bolle,  fuur,  'n  kalkoen; de  ‒  d'r 
fóór!, niet wijken, moed gevat!;  de ‒ d'r-
foor houwe, niet wijken, zich niet gewon-
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nen  geven;  je  over  de  ‒  skreppe, zich 
overwerken;  'n  peerd  over  de  ‒  minne, 
een  paard  boven  zijn  kracht  aandrijven; 
over de ‒ gaan, failliet gaan, ook: honderd 
procent  meer  aan  geld  opbrengen  of  in 
waarde toenemen; een bij de ‒ hè, over ie-
mand  praten,  iemand  bekletsen;  ergens 
op ‒ en oren bij staan, ergens met de neus 
bovenop  staan;  an  ‒  en  oren  toe  in  'e 
skuld sitte, tot over de oren in de schuld 
zitten;  wat over de ‒ sien, iets  over het 
hoofd zien; op 'e ‒ (om 't) ôf, op de kop af, 
precies (genoeg);  wat in 'e ‒ hewwe, iets 
in het hoofd hebben, (vast) van plan zijn; 
an 'e ‒ toe fol, boordevol; de ‒ fan 'n boor,  
hamer, herk, moln, steen; d'r sit 'n ‒ op 
(him), hij is koppig; d'r sit 'n (goeie) ‒ op 
(him), hij heeft een goed verstand; met 'e 
lilke ‒, in boosheid;  met 'e dwarse, stive 
‒, uit koppigheid; 't is syn ‒ (niet), hij wil 
het (niet); de ‒ is him gyn ellen lang, hij is 
tamelijk gauw kwaad. Fries: kop. Zie ook: 
hood, hoofd.

'kope, v. [ko:pə] kocht [kɔxt]; kocht. Kopen. 
Fries: keapje.

'kopeand, s.  't,  ‐en.  Boveneinde  van  riet-
stengel. ♢ 't ‒ en 't wroteand. Fries: kop-
ein.

kop‐en‐'pântsy, s. 't. Kop‐en‐schotel. Fries: 
kop‐en‐pantsje.

kop‐en'skuddeltsy, s. 't. Kop‐en‐schotel.
'koper, s.  't  [ko:pər].  Koper (bep. metaal). 

Fries: koper.
'koper, s. de [ko:pər] ‐s. Koper, wie koopt. 

Fries: keaper.
'koperen, adj. Koperen, van koper. ♢ De ‒, 

koperne brulloft. Fries: koperen.
'kopergoed, s. 't. Koperwerk. Fries:  koper-

guod.
'kopfol, s.  de,  ‐len;  koppyfol,  koppechyfol. 

Een kop vol, een kom vol. ♢  'n ‒ water. 
Fries: kopfol.

kop‐hals‐'rompplaats, s. de, ‐en. Kop‐hals‐
rompboerderij.  Fries:  kop‐hals‐romp-
pleats.

ko'py, s.  de [ko:pi]  ‐en;  ‐tsy.  Kopie.  Fries: 
kopy.

'kopy, s. 't [ko:pi] ‐s. Koopje. ♢  Foor 'n ‒, 
voor weinig geld. Fries: koopje.

kopi'eerwerk, s. 't. Kopieerwerk. Fries: ko-
piearwurk.

kopi'ëre, v., kopieerde; kopieerd. Kopiëren. 
Fries: kopiearje.

'koplaag, s.  de,  ‐lagen.  Koplaag, laag ste-
nen in een muur waarbij het kleinste vlak 
der  stenen  naar  voren  ligt.  Fries:  kop-
laach.

'koppel, s. de [kɔpəl] ‐s; ‐tsy. Koppel, groep 
(bij  elkaar  behorend).  ♢  'n  ‒  koeien; 'n 
(groate)  ‒  (mînsen), veel  mensen;  'n  ‒ 
lânderbaaiers, een  groep  veldarbeiders 
('uitgeleend' aan een boer door een kop-
pelbaas). Fries: keppel.

'koppelbaas, s.  de,  ‐bazen.  Koppelbaas. 
Fries: keppelbaas.

'koppele, v.  [kɔpələ]  koppelde;  koppeld. 
Koppelen. Fries: keppelje.

'koppydúkkele, v.,  koppydúkkelde;  koppy-
dúkkeld;  'koppytúmmele, koppytúmmel-
de;  koppytúmmeld.  Kopjeduikelen.  Fries: 
kopkedûkelje.

'koppig, adj. & adv. [kɔpəx] ‐er; ‐st. Koppig. 
Fries: koppich.

'koppig, adj. [kɔpəx] ‐er; ‐st. Met onweers-
koppen.  ♢  De  lucht  is  frijwat  ‒. Fries: 
koppich.

koppytúmmele → koppydúkkele.
'kopraid, s.  't.  Deklaag,  afdekkende  laag 

riet  van  een  aardappelhoop.  Fries:  kop-
reid.

'kopskoffel, s. de, ‐s. Werktuig met een lan-
ge steel om bieten te koppen. ♢ Met 'e ‒ 
eerst de kruden d'rôf steke, werna't de bi-
ten groeven worre. Fries: kopskoffel.

'kopspeld, s. de, ‐en. Kopspeld, speld met 
(grote) kop. Fries: kopspjelde.

'kopspikertsy, s.  't,  ‐s.  Kopspijker.  Fries: 
kopspiker.

'kopstik, s. 't, ‐ken. Kopstuk. Fries: kopstik.
kopu'lasy, s. de, ‐s. Copulatie. Fries:  kopu-

laasje.
kopu'lere, v. [kopülɪ.ərə] kopuleerde; kopu-

leerd. Copuleren. Fries: kopulearje.
ko'ran, s. de [ko.ərɑn] ‐s. Koran. Fries: Ko-

ran.
'kore, v.  [ko.ərə]  koorde;  koord.  Braken, 

overgeven. ♢ Súppenbrij lus ik niet, ik kin  
d'r wel fan ‒. Fries: koarje.

korf, s. de [kɔrf] korven; ‐y. 1 Korf. 2 Oude 
inhoudsmaat (½ hektoliter). ♢ 'n ‒ eerap-
pels  is  70 pônd, 35 kilo;  'n  ‒ rapen, 30 
kilo;  'n ‒ sipels, 25 kilo. Fries:  koer.  Zie 
ook: ton.

'korfbâl, s.  't.  Korfbal,  korfbalspel.  Fries: 
kuorbal.

'korfbâle, v.,  korfbâlde;  korfbâld.  Korfbal-
len. Fries: kuorbalje.

'korffol, s. 't,  ‐len. Mandvol. ♢  'n ‒ aaies. 
Fries: kuorfol.

'korfyloper, s. de, ‐s. Marskramer.
koridom → koridon.
'koridon, s. de,  (accent ook na de tweede 

lettergreep) [ko.əridon]  ‐nen;  ‐tsy;  'kori-
dom, (accent  ook  na  de  tweede  letter-
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greep) [ko.əridom] ‐men; ‐tsy. Consterna-
tie,  opschudding,  sensationele  gebeurte-
nis, gekke geschiedenis, lastige zaak. ♢ 'n 
Rare ‒. Fries: koaridom.

kori'fee, s. de [ko.ərife:] [kɔrife:] ‐ën. Cory-
fee. Fries: koryfee.

korl, s. de [kɔəl] ‐n; ‐tsy. Korrel. Fries: kerl.
kor'nedbyf, s.  't  [kɔrnεtbif].  Cornedbeef. 

Fries: kornedbyf.
'korner, s.  de  [kɔrnər]  ‐s.  Corner.  Fries: 

korner.
korpo'raal, s.  de [kɔrpəra:l] ‐s. Korporaal. 

Fries: korporaal.
korpo'rasy, s. de [kɔrpo.əra:si] ‐s. Corpora-

tie. Fries: korporaasje.
korps, s.  't [kɔrps] ‐en;  ‐y.  Korps, muziek-

korps. ♢ 't ‒ speulde mooie marsen bij 't  
kaatsen. Fries: korps.

korpu'lînsy, s. de [kɔrpülɪ.ⁿsi]. Corpulentie. 
Fries: korpulinsje.

'korpus, s.  't  [kɔrpəs]  ‐sen,  korpora [kɔr-
po.ərɑ]. Corpus. Fries: korpus.

kor'reksy, s.  de  [kɔrεksi]  ‐s.  Correctie. 
Fries: korreksje.

kor'rekt, adj. & adv. [kɔrεkt] ‐er; ‐st. Cor-
rect. Fries: korrekt.

korrespon'dere, v. [kɔrəspondɪ.ərə] korres-
pondeerde; korrespondeerd. Corresponde-
ren. Fries: korrespondearje.

korrespon'dînsy, s.  de,  ‐s.  Corresponden-
tie. Fries: korrespondinsje.

korrespon'dint, s. de, ‐en. Correspondent. 
Fries: korrespondint.

korri'dôr, s. de [kɔridɔ:r] ‐s. Corridor. Fries: 
korridor.

korri'zjere, v.  [kɔrizjɪ.ərə]  korrizjeerde; 
korrizjeerd.  Corrigeren. Fries:  korrizjear-
je.

kor'roazy, s. de [kɔro.əzi]. Corrosie. Fries: 
korroazje.

korro'dere, v.  [kɔro:dɪ.ərə]  korrodeerde; 
korrodeerd. Corroderen. Fries: korrodear-
je.

kor'rupsy, s. de [kɔrüpsi]. Corruptie. Fries: 
korrupsje.

kor'rupt, adj. & adv. [kɔröpt] ‐er; ‐st. Cor-
rupt. Fries: korrupt.

kor'sazy, s. de [kɔrsa:zi] ‐s. Corsage. Fries: 
korsaazje.

korst, s. de [kɔəst] ‐en;  korsy. Korst. ♢ Sij 
kinne hur (aigen) ‒en wel bite, zij hebben 
het niet ruim. Fries: koarste.

'korstekoek, s.  de,  ‐en.  Kantkoek.  Fries: 
koarstekoeke.

'korstig, adj. Korstig. Fries: koarstich.
'Korsttyd, s.  de  [kɔəstit].  Kerstmis.  Fries: 

Krysttiid.

'korsttyddâg, s. de, korsttyddagen; 'korst-
tydsdag, korsttydsdagen. Kerstdag. ♢ De 
baide korsttyd(s)dagen. Fries: krystdei.

korsttydsdag → korsttyddâg.
kort, s.  't  [kɔət]. Kort stro,  bij  het  dorsen 

ontstaan.
kort, adj. & adv. [kɔət] ‐er; ‐st. 1 Kort. ♢ 't  

Is ‒ dag, 't is kort dag, er is geen tijd te 
verliezen;  de foorînse is krekt even te ‒, 
slaat niet ver genoeg uit. 2 Kortaangebon-
den. 3 Binnenkort. ♢ Ik kom ‒ weer 's bij  
dij. Fries: koart.

kort'ademig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Kortademig. 
Fries: koartamich.

'korte, v. [kɔətə] kortte; kort. Korten. ♢ De 
tiid ‒, de tijd minder lang doen vallen; de 
dagen ‒, worden korter. Fries: koartsje.

'kortens, s. de. Kortheid. Fries: koartens.
'korthout, s. 't, ‐en. Onderdeel van onder-

stel van boerenwagen. Fries: koarthout.
'korting, s.  de  [kɔətɪŋ]  ‐s;  ‐inky.  Korting. 

Fries: koarting.
'kortleden, adv. Onlangs. Fries: koartlyn.
'kortling, s.  't  [kɔətlɪŋ]  ‐en.  Korteling, 

dwarsbalk in steigerwerk. Fries: koartling.
kort'malig, adj.,  ‐er.  In:  ‒  weze, voortdu-

rend moetende wateren. Fries:  koartmiel-
lich.

kort'om, adv. Kortom. Fries: koartom.
'kortswyl, s.  de  [kɔətswil].  Kortswijl, 

scherts. Fries: koartswyl.
korts'wilig, adj., ‐er; ‐st. Kortswijlig, grap-

pig. Fries: koartswilich.
'kortweg, adv. Kortweg. Fries: koartwei.
kor'vee, s. 't [kɔrfe:]. Corvee. Fries: korvee.
kos, s.  de  [kɔəs]  ‐sen;  ‐sy.  Vleinaam voor 

een varken. Fries: kuos.
kos, interj. [kɔəs]. Roepwoord voor varkens. 

Fries: kuos.
'kosinus, s.  de  [ko:sinəs]  ‐sen.  Cosinus. 

Fries: kosinus.
ko'sjint, s. 't [ko:sjɪnt] ‐en. Quotiënt. Fries: 

kosjint.
kos'metika, s. de [kɔsme:tikɑ]. Cosmetica. 

Fries: kosmetika.
kos'metys, adj.  & adv.  Cosmetisch.  Fries: 

kosmetysk.
kosmogra'fy, s.  de.  Kosmografie.  Fries: 

kosmografy.
'kosmos, s.  de  [kɔsmɔs].  Kosmos.  Fries: 

kosmos.
'kosse, v. [kɔsə]  koste;  kost. Kosten. ♢ Dat 

kost him de kraag, dat kost hem zijn le-
ven. Fries: kostje.

kost, s.  de  [kɔst].  Kost.  ♢  De ‒ ferdiene; 
een op, in de ‒ hè, iemand de kost geven. 
Fries: kost.
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'kostber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Kostbaar.  Fries: 
kostber.

'kosten, s.  plur.  [kɔstən].  Kosten.  ♢  Wat 
binne de ‒?, hoeveel kost het?;  d'r binne 
gyn ‒ an ferbonnen. Fries: kosten.

'koster, s. de [kɔstər] ‐s. Koster. Fries: kos-
ter.

'kostganger, s.  de, ‐s.  Kostganger. ♢  Ons 
Lieve  Heer  het  freemde  ‒s, Onze  Lieve 
Heer heeft rare kostgangers. Fries:  kost-
gonger.

'kostgeld, s. 't. Kostgeld. Fries: kostjild.
'kostlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Kostelijk. ♢ ‒ 

weer. Fries: kostlik.
'kostpriis, s.  de,  ‐prizen.  Kostprijs.  Fries: 

kostpriis.
'kostskoal, s.  de,  ‐en.  Kostschool.  Fries: 

kostskoalle.
kos'túm, s. 't [kɔstüm] ‐s. Kostuum. Fries: 

kostúm.
'kostwinning, s. de, ‐s. Kostwinning. Fries: 

kostwinning.
kote'let, s.  de  [ko:təlεt]  ‐ten;  ‐sy.  Kotelet. 

Fries: kotelet.
koubaitel → koudbaitel.
koud, adj.  &  adv.  [kɔ.u̯t]  kouwer;  koust. 

Koud. ♢ Soa ‒ as 'n bok, 'n hirring, iis, 'n  
kikkert, pekel, roet, 'n steen; deur en deur 
‒; 't  lait  mij ‒, het laat me koud, onver-
schillig;  op 'n ‒ steed bouwe, bouwen op 
een  plaats  waar  tevoren  geen  woning 
stond;  'n  kouwe  bakker, een  bakker  die 
zelf niet bakt, maar voor een andere bak-
ker het brood verkoopt;  kouwe omke‐ en 
moikesêgers, aangetrouwde  neven  en 
nichten; die koe is nag ‒, de drachtige koe 
vertoont  nog  geen  zwelling  van  de uier. 
Fries: kâld.

'koudbaitel, s.  de;  'koubaitel, ‐s. 
Kou(d)beitel. Fries: kâldbeitel.

'koudbloed, s.  de.  Koudbloed,  koudbloed-
paard. Fries: kâldbloed.

'koudfuur, s. 't. Koudvuur. Fries: kâldfjoer.
koud'water, s. 't. Drinkwater. ♢  'n Glâs ‒. 

Fries: kâldwetter.
'koudweg, adv. Koudweg. Fries: kâldwei.
'kounter, adj. [kɔ.u̯ntər] ‐s. Counter. Fries: 

kounter.
'kouwe, s. de [kɔ.u̯ə]. Kou(de). ♢ ‒ opdoen, 

fatte, kou  vatten;  ‒  lije, kou  lijden;  fol,  
stiiffol ‒ sitte, in ernstige mate kou gevat 
hebben. Fries: kjeld.

kraag, s. de [kra:x] kragen; kraachy. Kraag. 
♢  'n Stik in 'e ‒ hewwe, een stuk in zijn 
kraag hebben, dronken zijn; dat had dij de 
‒ hest kost, dat had je bijna de hals, het 
leven gekost. Fries: kraach.

'kraaie, v. [krɑ:iə̯] kraaide; kraaid. Kraaien. 
♢  De hanen  ‒; der  kraait  gyn haan na, 
daar kraait geen haan naar; hier kraait de 
hin, gez.  wanneer  in  huis  de  vrouw  de 
baas is. Fries: kraaie.

kraak, s.  de [kra:k]  kraken;  kraky.  Kraak, 
galerij in kerk. Fries: kreake.

'kraaloog, s. 't, ‐ogen; ‐oochy. Kraaloog. ♢ 
De  kraaloochys  fan  'n  ekster. Fries: 
kraaleach.

'kraalskaaf, s.  de,  ‐skaven;  ‐skafy.  Kraal-
schaaf. Fries: kraalskaaf.

'kraalskroat, s.  de, ‐en;  ‐sy.  Kraalschroot. 
Fries: kraalskroat.

'kraaltsyrige, v.,  kraaltsyreeg;  kraaltsyre-
gen;  kraaltsyrive, kraaltsyreef;  kraaltsy-
reven. Kralen rijgen. Fries: kraaltsjeriuwe.

kraaltsyrive → kraaltsyrige.
kraam, s. de [kra:m] kramen; ‐py. Kraam. ♢ 

Sij kin wel foor de kramen lâns, ze mag 
gezien worden; in 'e ‒ motte, in verwach-
ting zijn. Fries: kream.

'kraambêd, s.  't,  ‐en.  Kraambed.  Fries: 
kreambêd.

'kraambezite, s. de, ‐s. Kraamvisite. Fries: 
kreambesite.

'kraamfrou, s.  de,  ‐frôly.  Kraamvrouw. 
Fries: kreamfrou.

'kraamhaine, v.,  kraamhainde;  kraam-
haind. Bakeren. Fries: kreamheine.

'kraamhainster*, s.  de,  ‐s.  Baker.  Fries: 
kreamheinster.

'kraamkoorts, s.  de.  Kraamkoorts.  Fries: 
kreamkoarts.

'kraamskip, s. 't, ‐pen. Schip van kermisrei-
zigers. Fries: kreamskip.

kraan, s. de [kra:n] kranen; ‐tsy. Kraan (wa-
ter‐,  gaskraan  enz.;  hijswerktuig).  Fries: 
kraan.

krâb, s. de [krɑ.p] ‐en; krappy. Krab (kreeft-
achtige dier). Fries: kraab.

'krabbele, v. [krɑbələ] krabbelde; krabbeld. 
Krabbelen (slecht schrijven). Fries:  krab-
belje.

kracht, s.  de [krɑxt]  ‐en.  Kracht.  ♢  Ut ‒ 
fan, krachtens; 't fan ‒ worren fan 'n wet, 
de inwerkingtreding  van een  wet.  Fries: 
krêft.

'krachtig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Krachtig. 
Fries: krêftich.

'krake, v. [kra:kə]  kraakte;  kraakt. Kraken. 
♢ At nije skoenen bij 't lopen ‒, sait men 
wel, dat se (blykber) nag niet betaald bin-
ne. Fries: kreakje.

'krakel, s. de [kra:kəl] ‐s; ‐tsy;  'krakeling, 
[kra:kəlɪŋ]  ‐en;  ‐inky,  ‐închy.  Krakeling. 
Fries: kreakel.
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krakeling → krakel.
'krakeneut, s. de, ‐en; ‐sy. Walnoot.
kram, s. de [krɑm] ‐men; ‐tsy. Kram. ♢ 'n ‒ 

over de klomp. Fries: kram.
'kramdraad, s. 't, ‐en. IJzerdraad voor het 

krammen  van  verschillende  voorwerpen. 
Fries: kramtried. Zie ook: puntdraad.

'krame, v. [kra:mə]  kraamde;  kraamd. Kra-
men, in de kraam komen, bevallen. Fries: 
kreamje.

kramp, s. de [krɑmp] ‐en; ‐y. Kramp. Fries: 
kramp.

kramp'achtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Kramp-
achtig. Fries: krampeftich.

'krampig, adj., ‐er; ‐st. Stijf, stram (van po-
ten van bep. dieren). ♢  Stappe as 'n ‒e 
haan, stijf,  houterig  lopen.  Fries:  kram-
pich.

krank'sinnig, adj.  &  adv.  [krɑŋksɪnəx]. 
Krankzinnig. Fries: kranksinnich.

krant, s.  de [krɑnt]  ‐en;  ‐sy.  Krant.  Fries: 
krante.

'krante, v. [krɑntə] krantte; krant. De krant 
lezen. ♢ Metnander ‒, een collectief abon-
nement  op  een  krant  hebben.  Fries: 
krantsje.

'kranteartikel, s. 't, ‐s; ‐tsy. Krantenartikel. 
Fries: krante‐artikel.

'krantekiosk, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Krantenkiosk. 
Fries: krantekiosk.

'krantestik, s.  't,  ‐en;  ‐ky.  Krantenartikel. 
Fries: krantestik.

'krantleze, v.,  krantlâs;  krantlezen.  De 
krant lezen. Fries: krantlêze.

krap, adj. & adv. [krɑp] ‐per;  ‐st. Krap. ♢ 
Die loi hewwe 't ‒, hebben het niet breed; 
an 'e ‒pe kant, niet te ruim; ‒ meten; 't is 
‒ 50 meter, ternauwernood. Fries: krap.

'krapan, adv. Bijna (wel), net niet. ♢ ‒ 100 
jaar leden. Fries: krapoan.

krappens → krapte.
krapper'eand, s. 't. In:  Op 't ‒ komme, te 

weinig krijgen, te kort komen. Fries: krap-
perein.

'krapte, s. de; 'krappens. Krapte. ♢ Beter 
met 'e rúmte as met 'e ‒ te rêden, beter te 
veel geld dan te weinig. Fries: krapte.

kras, s. de [krɑs] ‐sen; ‐sy. Kras. Fries: kras.
kras, adj.  &  adv.  [krɑs]  ‐ser.  Kras.  Fries: 

kras.
'krasse, v.  [krɑsə]  kraste;  krast.  Krassen. 

Fries: krasse.
'krater, s. de [kra:tər] ‐s; ‐tsy. Krater. Fries: 

krater.
krats, s.  de  [krɑts].  Krats.  ♢  Foor  'n  ‒. 

Fries: krats.
kreas, adj.  [krɪ.əs]  kreazer;  ‐t.  1 Knap, 

mooi,  welgemaakt.  ♢  'n Kreaze jonge. 2 
Net, proper. ♢  Soa ‒ as 'n krúsbaai, gez. 
van iemand die netjes gekleed is; ‒  in 'e 
kleren  weze, netjes  gekleed  zijn.  Fries: 
kreas.

kre'äsy, s.  de  [kre:a:si]  ‐s.  Creatie.  Fries: 
kreaasje.

kreä'tyf, adj. [kre:ɑtif]  ‐tiver;  ‐st.  Creatief. 
Fries: kreatyf.

kreätivi'teit, s. de. Creativiteit. Fries: krea-
tiviteit.

kreä'tuur, s.  't  [kre:ɑtü.ər]  ‐turen.  Crea-
tuur. Fries: kreatuer.

'krêbe, s.  de  [krε:bə]  ‐s;  ‐chy,  kreppy. 
Krib(be) (voederbak voor paarden; kinder-
slaapplaats in bedstee). ♢  De ‒ hangt te 
hoog, schraalhans is daar keukenmeester. 
Fries: krêbe. Zie ook: krîb.

kre'boestig, adj. [krəbustəx] ‐er;  ker'boe-
stig, [kərbustəx]  ‐er;  ‐st.  Winderig.  ♢  ‒ 
weer. Fries: karbûstich.

kre'dyt, s. 't [krədit] ‐diten. Krediet. ♢  Er-
ryn  Wassenaar  het  wel  ‒  bij  de  graan-
koopman, want hij sit d'r werm bij, krijgt 
uitstel van betaling. Fries: kredyt.

kreeft, s. de [kre:ft] ‐en; ‐sy. Kreeft. Fries: 
kreeft.

kre'ëre, v.  [kre:ɪ.ərə]  kreëerde;  kreëerd. 
Creëren. Fries: kreëarje.

krekt, adj. & adv. [krεkt] ‐er; ‐st.  1 Nauw-
keurig, juist, precies. ♢ 'n Bra ‒ man; sij  
deen ‒ as wist se 't niet, net alsof.  2 Zo 
pas (m.b.t. de tijd). ♢ 't Waar nag maar ‒ 
ses uur. Fries: krekt.

'krekt‐en‐gelyk, adj. & adv. Precies gelijk. 
Fries: krekt‐en‐gelyk.

'krektens, s. de. Juistheid. Fries: krektens.
'krektsoa, adv.  Zo  pas,  zo‐even.  Fries: 

krektsa.
krêm, s. de [krε:m] ‐s. Crême. Fries: krêm.
kre'masy, s.  de  [krəma:si]  ‐s.  Crematie. 

Fries: kremaasje.
kre'mere, v.  [krəmɪ.ərə]  kremeerde;  kre-

meerd. Cremeren. Fries: kremearje.
kre'pere, v.  [krəpɪ.ərə]  krepeerde;  kre-

peerd. Creperen. Fries: krepearje.
kres, s. de [krεs] ‐sen. Crèche. Fries: kresj.
'kreupel, adj. & adv., ‐er; ‐st. Kreupel. ♢ 'n 

‒e hônd, koe. Fries: kreupel.
'kreupelbynt, s. 't. Kreupel gebint, stijl in 

kapgebint  die  rust  op  zolderbalk.  Fries: 
kreupelbynt. Zie ook: stânsioen.

'kreupele, s. de, ‐n. Kreupele. ♢ Súppe as 
'n ‒. Fries: kreupele.

'kreupelstyl, s. de, ‐stilen. Kreupel gebint, 
stijl  in kapgebint die rust  op zolderbalk. 
Zie ook: stânsioen.
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krîb, s.  de  [krɪ.p]  ‐en;  krippy,  kribbechy. 
Krib,  ledikant.  ♢  'n  Krippy, een  kribje, 
ook: een kleine krêbe. Fries: krêbe.

kriel, s.  't [kri.əl].  Kriel,  kleine aardappel-
tjes. ♢ Dat is ‒, dat kin bij 't feefoer. Fries: 
kriel.

'krielhintsy, s.  't,  ‐s. Krielkip. Fries:  kriel-
hin.

'krieltsys, s. plur. Krieltjes, kleine aardap-
peltjes. Fries: krieltsjes.

kriig, s.  de  [kri:x]  krigen.  1 Geestkracht, 
doorzettingsvermogen, fut, energie. ♢ Er-
baaiers,  der't  ‒  in  sat. 2 Krijg,  oorlog, 
strijd.  ♢  Metnander in 'e  ‒  weze. Fries: 
kriich.

'kriigsfolk, s.  't.  Krijgsvolk. Fries:  kriichs-
folk.

'kriigsgefangene, s. de, ‐n. Krijgsgevange-
ne. Fries: kriichsfinzene.

kriigs'haftig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Krijgshaftig. 
Fries: kriichshaftich.

'kriigsheld, s. de, ‐en. Krijgsheld. ♢ Floeke 
as  'n  ‒, vloeken  als  een  ketter,  ketters. 
Fries: kriichsheld.

'kriigsmacht, s.  de,  ‐en.  Krijgsmacht. 
Fries: kriichsmacht.

'kriigsman, s.  de,  ‐nen.  Krijgsman.  Fries: 
kriichsman.

'kriigsraad, s. de, ‐raden. Krijgsraad. Fries: 
kriichsried.

'kriigstucht, s.  de.  Krijgstucht.  Fries: 
kriichstucht.

'krije, v. [krεiə̯]  kreeg [kre:x];  kregen. Krij-
gen. ♢ Hewwen is hewwen en, maar ‒n is 
de kûnst; fan een ‒, op iemand beginnen 
te lijken; 't wort ‒n, het draait op vechten, 
handgemeen uit;  op ('t) ‒n om (ende) ôf, 
bijna handgemeen;  ergens met te ‒n hè, 
ergens moeite mee hebben, ergens onder 
lijden;  ergens niks met te ‒n hè, ergens 
geen  moeite  mee  hebben,  ook:  ergens 
niets mee te maken hebben; 't is overal te 
‒n, het is overal te koop, ook: er is overal 
drukte en beroering, er zijn overal moei-
lijkheden; 't met een te ‒n hè, het met ie-
mand aan de stok hebben; der is 't om te 
‒n, daar is het om begonnen. Fries: krije.

'kriky, s.  't  [kriki]  ‐s.  Huiskrekel.  ♢  ‒s 
kwammen in ouwe bakkerijen foor, achter 
'e oven. Fries: krykje.

krim, s. de [krɪm] ‐pen; ‐py; krimp, [krɪmp] 
‐en; ‐y. Krimp, plaats waar twee daken sa-
menkomen. Fries: krimpe. Zie ook: ois.

kriminali'teit, s.  de  [kriminɑlitεit̯].  Crimi-
naliteit. Fries: kriminaliteit.

krimi'neel, s. de, ‐nelen. Crimineel, misda-
diger. Fries: krimineel.

krimi'neel, adj.  & adv.,  ‐neler;  ‐st.  Crimi-
neel, betrekking hebbend op misdadigers, 
misdadigheid. Fries: krimineel.

kriminolo'gy, s. de [krimino:lo:gi]. Crimino-
logie. Fries: kriminology.

krimme'nere, v. [krɪmənɪ.ərə] krimmeneer-
de;  krimmeneerd. Klagen, zeuren. ♢  Wat 
doest ok altyd te ‒n. Fries: krimmenearje.

krimp → krim.
krimp, s. de [krɪmp]. In: ‒  geve, zwichten. 

Fries: krimp.
krimpe, v. [krɪmpə]  kromp [kromp];  krom-

pen. Krimpen. ♢ De wyn krimpt, de wind 
draait tegen de zon in. Fries: krimpe.

kring, s. 't [krɪŋ] ‐en; krînchy. Kreng (kada-
ver;  scheldwoord  voor  gemeen,  ondeu-
gend  persoon,  vinnig  persoon).  ♢  Soa 
smirg as 'n ‒; Ouwe is 'n klain ‒: at‐y met  
'e ândere jonges an 't knikken is, het‐y se  
soamaar  lúttes; stinke  as  'n  ‒. Fries: 
kring.

kring, s. de [krɪŋ] ‐en; krînchy. Kring. ♢ In 
'e ‒ speule. Fries: kring.

kringe*, v.  [krɪŋə]  krong [kroŋ];  krongen. 
Dringen. Fries: kringe.

'kringloop, s. de, ‐lopen. Kringloop.
krint, s. de [krɪnt] ‐en; ‐sy. Krent. ♢ 't Foor 

de ‒ hewwe, het (vermeend) moeilijk heb-
ben, het moeilijk hebben bij kleine tegen-
slagen, ook: ziek zijn. Fries: krint.

'krinteboffert, s.  de,  ‐s;  ‐sy.  Tulband met 
krenten. Fries: krinteboffert.

'krintebôl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Krentenbrood. 
Fries: krintebôle.

'krinteboomtsy, s.  't,  ‐s.  Krentenboompje. 
Fries: krintebeamke.

'krintebrij, s.  de;  'krintsybrij.  Watergru-
wel. Fries: krintsjebrij.

'krintekakker, s. de, ‐s. Krentenkakker (be-
krompen, benepen mens; krenterig mens). 
Fries: krintekakker.

'krintekoek, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Krentenkoek. 
Fries: krintekoeke.

'krintemik, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Krentenmik, 
langwerpig, klein brood met veel krenten. 
♢  'n  ‒  is  harder  bakt  as  'n  stút. Fries: 
krintemik.

'krintepoffy, s.  't,  ‐s.  Krentenbol.  Fries: 
krintepofke. Zie ook: poffy.

'krinterig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Krenterig,  gierig. 
Fries: krinterich.

'krintestút, s. de, ‐ten; ‐sy. Langwerpig en 
smal krentenbroodje. Fries: krintestút.

krintsybrij → krintebrij.
kri'oele, v. [kriu.ələ]  krioelde;  krioeld. Kri-

oelen. Fries: krioele.
'kriptys, adj.  &  adv.  [krɪptis]  ‐iser.  Cryp-
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tisch. Fries: kryptysk.
kripto'gram, s. 't [krɪpto:grɑm] ‐men. Cryp-

togram. Fries: kryptogram.
'krypton, s.  't  [krɪpton].  Krypton.  Fries: 

krypton.
kris, s.  de [krɪs]  ‐sen.  Kris,  Indische dolk. 

Fries: kris.
kri'sant, s. de [krisɑnt] ‐en; ‐sy. Chrysant. 

Fries: krysant.
'krisis, s. de [krizəs] ‐sen. Crisis. Fries: kri-

sis.
kris'tal, s.  't  [krɪstɑl]  ‐len;  ‐tsy.  Kristal. 

Fries: kristal.
'kristen, s. de [krɪstən] ‐en. Christen. Fries: 

kristen.
'kristendom, s. 't. Christendom. Fries: kris-

tendom.
'kristlik, adj.  &  adv.  [krɪstlək]  ‐er;  ‐st. 

Christelijk. ♢ 't Kin wel wat ‒er, niet?, je 
kunt wel wat beschaafder, netter doen, is 
't niet? Fries: kristlik.

'Kristus, s.  de  [krɪstəs].  Christus.  Fries: 
Kristus.

kryt, s. 't [krit]. Krijt. ♢ 'n ‒sy, pijpje school-
krijt;  'n stikky ‒, een stukje krijt;  hij ston 
nag bij mij in 't ‒, in de schuld. Fries: kryt.

'krite, v. [kritə]  krytte;  kriten. Krijsen. ♢ 't 
‒n fan 'e seefeugels en fissydieven. Fries: 
krite.

kri'tyk, s. de [kritik] kritiken. Kritiek. Fries: 
krityk.

kri'tyk, adj. [kritik] ‐iker; ‐st. Kritiek. Fries: 
krityk.

'kritikus, s. de, ‐tisy. Criticus. Fries:  kriti-
kus.

'kritys, adj. & adv., ‐iser; ‐t. Kritisch. Fries: 
kritysk.

'krytstreek, s. de, ‐streken; ‐streky;  'kryt-
streep, ‐strepen;  ‐strepy.  Krijtstreep. 
Fries: krytstreek.

krytstreep → krytstreek.
kroast, s. 't [kro.əst]. Kroost. Fries: kroas.
krôb, s. de [kro.p] ‐en; kroppy. 1 Tor, kever. 

2 Dreumes,  kleuter.  3 Klein  persoon. 
Fries: krobbe.

'krôbegoed, s. 't;  'kroppygoed, [kropi]-.  1 
Torren,  kevers.  2 Gezamenlijke  dreume-
sen, kleuters.  3 Kleine persoontjes. Fries: 
krobbeguod.

'krôde, s.  de [krɔ:də].  1 Krodde, herik.  ♢ 
Gele ‒, herik; witte ‒, witte krodde. 2 On-
kruid, inz. later opgekomen gele moster in 
een graanveld. Fries: krôde.

'krôde‐êg, s. de, ‐en; ‐echy. Lichte eg met 
houten balken. Fries: krôde‐eide.

kroeg, s.  de  [krux]  ‐en;  kroechy.  Kroeg. 
Fries: kroech.

kroe'pjee, s.  de  [krupje:]  ‐s.  Croupier. 
Fries: krûpier.

'kroie, v.  [krɔ.iə̯]  kroide;  kroid.  1 Kruien, 
met  een  kruiwagen rijden,  vervoeren.  ♢ 
At 'e slakken ‒, komt d'r regen, gez. als de 
slakken kruipen met modder op de rug. 2 
Kruien,  enigszins  gebogen,  met  zware 
tred  lopen,  sjokken.  3 Kruien,  naar  de 
wind zetten (van molen).  4 Kruien, losra-
ken en in schotsen over elkaar schuiven 
(van ijs). ♢ 't Iis kroit. Fries: kruie.

kroie'rij, s. de, ‐en. De benodigde onderde-
len om een molen te kruien. ♢ Kroihespel,  
kroirâd  en  pal  worre  metnander  de  ‒ 
noemd.

'kroihespel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Kruihaspel. 
Fries: kruihaspel.

'kroiketting, s. 't, ‐s; ‐închy, ‐inky. Kruiket-
ting. Fries: kruikeatling.

'kroipaaltsy, s. 't, ‐s. Kruipaal, één van de 
twee  palen  waarmee de  kruiketting  met 
het kruirad is verbonden. Fries: kruipeal.

'kroiplank, s.  de,  ‐en.  Kruiplank.  Fries: 
kroadeplanke.

'kroirâd, s.  't,  ‐en;  ‐radsy.  Kruirad.  Fries: 
kruirêd.

'kroiwagen, s.  de  [krɔi]̯- ‐s;  ‐tsy.  Kruiwa-
gen. ♢ 'n Platte ‒.

'kroiwagenfol, s.  't,  ‐len.  Een  kruiwagen 
vol. ♢  'n ‒ grint; die loi hewwe 'n beste 
saak: 't geld komt d'r bij 't ‒ in.

kroiwagens'wiel, s. 't, ‐en; ‐tsy.  1 Kruiwa-
genwiel. 2 Achterwiel, rijksdaalder (humo-
ristisch).

kroke'dil, s.  de  [kro:kədɪl];  krokke'dil, 
[krokədɪl] ‐len; ‐tsy. Krokodil. Fries:  krok-
kedil.

kroke'dilletranen, s.  plur.;  krokke'dille-
tranen. Krokodilletranen.

'krokesy, s. 't [kro:kəsi]; 'kroky, [kro:ki] ‐s. 
Krokus. Fries: krookje.

kro'ket, s.  de  [kro:kεt]  ‐ten;  ‐sy.  Croquet. 
Fries: kroket.

kroky → krokesy.
'krokke, v.  [krɔkə]  krokte;  krokt.  Licht 

sneeuwen. Fries: krôkje.
krokkedil → krokedil.
krokkedilletranen → krokedilletranen.
krom, adj. & adv. [krom] ‐mer; ‐st. Krom. ♢ 

Soa ‒ as 'n hespel; een recht, een ‒, een 
recht(s), een averecht(s). Fries: krom.

'kromdissel, s.  de,  ‐s.  Kromme wagendis-
sel. Fries: kromtiksel.

'krompanelen, adj.  Voorzien  van  kromme 
panelen. ♢  'n ‒ seas, sjees [met kromme 
panelen]. Fries: krompanielen.

kro'nyk, s.  de  [kronik]  ‐niken.  Kroniek. 
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Fries: kronyk.
'kronkel, s.  de [kroŋkəl]  ‐s;  ‐tsy.  Kronkel. 

Fries: kronkel.
'kronkele, v.,  kronkelde;  kronkeld. Kronke-

len. ♢  't Pâd kronkelt deur 't bos. Fries: 
kronkelje.

krono'loochys, adj.  &  adv.  [kro:no:lo:xis]. 
Chronologisch. Fries: kronologysk.

krop, s. 't [krɔp] ‐pen; ‐py.  1 Krop. ♢  't ‒ 
hoog hewwe, trots zijn; 't komt op 't ‒ fan 
'e blaas an, het komt er op aan, ook: het is 
een heel  karwei.  2 Wreef.  ♢  't  ‒  fan 'e 
foet. 3 Klompenkap, kap van klomp. ♢ 't ‒ 
fan 'e klomp. Fries: krop.

'kroppe, v. [krɔpə]  kropte;  kropt. Kroppen. 
♢ Hij houde eventsys op met eten, omdat 
't  him soa kropte, in zijn krop bleef ste-
ken;  wat  niet  ‒  kinne, iets  niet  kunnen 
(ver)kroppen. Fries: kropje.

kroppygoed → krôbegoed.
'kropsla, s. de [krɔp]-. Kropsla. Fries: krop-

slaad.
krot, s. 't [krɔt] ‐ten; ‐sy. Krot. Fries: krot.
krous, s. de [krɔ.u̯s].  1 Hoeveelheid. ♢  'n 

Hele ‒, een grote hoeveelheid. 2 (Als ver-
kleinwoord)  kliekje,  overgebleven  deel 
van (warme) maaltijd. Fries: krous.

'krouse, v.  [krɔ.u̯sə]  krouste;  kroust.  Met 
lome schreden lopen. Fries: kroaskje.

krú, adj. & adv. [krü]. Cru. Fries: krú.
krúdde'nier, s.  de [krüdəni.ər]  ‐s.  Kruide-

nier.
krúdde'nierswaren, s.  plur.  Kruideniers-

waren.
krúdde'nierswinkel, s. de, ‐s; ‐tsy. Kruide-

nierswinkel.
krude'rijen, s. plur. Kruiderijen. Fries: krû-

derijen.
'krúdnagel, s.  de;  'kruudnagel, ‐s;  ‐tsy. 

Kruidnagel. Fries: krûdnagel.
kruk, s. de [krök] ‐ken; ‐ky. Kruk. ♢  De ‒ 

fan 'e deur. Fries: kruk.
krúk, s.  de  [krük]  ‐ken;  ‐ky.  Kruik.  Fries: 

krûk.
krul, s. de [kröl] ‐len; ‐tsy. Krul. Fries: krol.
krul, adj. [kröl]. Krullig, krullend. ♢ ‒ haar. 

Fries: krol.
'krulhaar, s. 't. Krulhaar. Fries: krolhier.
'krulle, v. [krölə]  krulde;  kruld. Krullen. ♢ 

't Haar ‒. Fries: krolje.
'krullegat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Grote ruimte on-

der timmermanswerkplaats voor het tijde-
lijk  bewaren  van  krullen  en  houtspaan-
ders.

'krullig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Krullig.  Fries:  krol-
lich.

'krulspeld, s. de, ‐en; ‐sy. Krulspeld. Fries: 

krolspjelde.
'krúmmel, s. de [krüməl] ‐s; ‐tsy. Kruimel. 

♢  Geef him ok 'n ‒, gez. tegen kind, om 
hem een stukje te geven van hetgeen er 
gegeten wordt. Fries: krommel.

'krúmmele, v.,  krúmmelde;  krúmmeld. 
Kruimelen. Fries: krommelje.

'krúmmelig, adj., ‐er; ‐st. Kruimelig. Fries: 
krommelich.

krún, s.  de [krün] ‐nen;  ‐tsy. Kruin. Fries: 
krún.

'krúpmeld, s. de, ‐en; 'krúpmelde, ‐n. Kor-
relganzevoet. Fries: krûpmealje.

krúpmelde → krúpmeld.
'krúppe, v. [krüpə] kroop; kropen. Kruipen. 

Fries: krûpe.
'krúpper, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Dravik.  Fries: 

krûper.
'krúpperig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Kruiperig. 

Fries: krûperich.
krúppe'rij, s. de, ‐en. Kruiperij, slaafse ne-

derigheid. Fries: krûperij.
'krupsy, s.  de [kröpsi] ‐s.  Kwaal,  slepende 

ziekte. Fries: krupsje.
krús, s. 't [krüs] ‐sen; ‐sy. Kruis. ♢ 'n ‒ in 'n 

broek, plaats waar de twee pijpen van een 
broek samenkomen en de naden een kruis 
vormen;  de moln staat in 't  ‒, de molen 
staat  stil  met  de  wieken  in  X‐vorm;  de 
wiken stonnen drie dagen in 't ‒ as teken 
fan rou; 't sit foor 't ‒, het wil niet lukken. 
Fries: krús.

'krúsbaai, s. de, ‐en; ‐tsy. Kruisbes. Fries: 
krúsbei.

'krúsbaaiboomtsy, s.  't,  ‐s.  Kruisbessen-
boom. Fries: krúsbeibeamke.

'krúsdoorn*, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Kruisbesse-
struik. Fries: krúsdoarn.

'krúsferband, s.  't,  ‐en. Kruisverband (be-
paalde  schikking  van  de  stenen  in  een 
metselwerk). Fries: krúsferbân.

krúsge'wize, adv. Kruisgewijze.
'krúshout, s.  't,  ‐en.  Kruishout,  werktuig 

voor het afschrijven van het hout.  Fries: 
krúshout. Zie ook: ôfskrive.

'krúspunt, s. 't, ‐en. Kruispunt. Fries: krús-
punt.

'krússer, s. de, ‐s; ‐tsy. Kruiser. Fries:  kru-
ser.

'krússpin, s. de, ‐nen; ‐tsy. Kruisspin. Fries: 
krússpin.

'krúste, s. de, ‐n. Paard van gekruist ras.
krúswoordpúzzel → krúswoordpuzzel.
'krúswoordpuzzel, s. de;  'krúswoordpúz-

zel, ‐s;  ‐tsy.  Kruiswoordpuzzel.  Fries: 
krúswurdpuzzel.

'krúswoordraadsel, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Kruis-
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woordraadsel. Fries: krúswurdriedling.
'krúswuttel, s.  de,  ‐s.  Kruiskruid.  Fries: 

krúswoartel.
kruud, s.  't  [krü:t]  kruden;  ‐sy,  krúdsy. 

Kruid. Fries: krûd.
kruudnagel → krúdnagel.
ksan'tippe, s.  de  [ksɑntɪpə].  Xantippe. 

Fries: ksantippe.
'ksenon, s. 't [kse:non]. Xenon. Fries:  kse-

non.
Kuba'nezen, s. plur. Bijnaam voor de bewo-

ners van Nieuwe‐Bildtzijl.
'kubys, adj. [kübis]. Kubisch. Fries: kubysk.
'kubus, s.  de  [kübəs]  ‐sen;  ‐sy.  Kubus. 

Fries: kubus.
'kuche, v.  [köxə]  kuchte;  kucht.  Kuchen. 

Fries: kuche.
'kuchele, v.,  kuchelde;  kucheld.  Kuchelen. 

Fries: kochelje.
kúf → kuif.
kug, s.  de [köx].  Kuch, bruinbrood,  volko-

renbrood. Fries: kuch.
kuif, s. de [kɔ̈.if̯]  kuiven; ‐y;  kúf, [küf]  ku-

ven;  ‐fy;  kuuf, [kü:f]  kuven;  kúffy.  Kuif. 
Fries: kúf.

kuil, s. 't [kɔ̈.il̯]. Kuil, kuilvoer. Fries: kule.
'kuilbult, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Kuilhoop.  Fries: 

kulebult.
'kuilbultôfdekke, v.,  kuilbultôfdekte;  kuil-

bultôfdekt. Een deklaag aanbrengen op de 
kuilhoop.

'kuile, v., kuilde; kuild. Kuilen, inkuilen (inz. 
gras). ♢ Werm, koud, Fîns ‒. Fries: kúlje. 
Zie ook: inkuile.

'kuilsteed, s.  de,  ‐steden.  Plaats  voor  de 
kuilhoop of plaats waar de kuilhoop heeft 
gestaan.

kúk, s.  't  [kük].  In:  Kynd  nach  ‒  hewwe, 
kind noch kraai hebben. Fries: kúk.

kukele'ku, interj.  [kükələkü:].  Kukeleku. 
Fries: kukeleku.

kukele'kuë, v.,  kukelekude;  kukelekuud. 
Kukelekuen,  kraaien  van  of  zoals  een 
haan. ♢ De haan kukelekuut.

kul, s. de [köl] ‐len; ‐tsy. Kul. ♢ Dat is (flau-
we) ‒!, flauwe kul. Fries: kul.

kúl, s. de [kül] ‐len; ‐tsy. Kuil. ♢ Knikkerts 
in 'n ‒tsy pikke, skiete; 't ‒tsy fan 't aai, 
de luchtkamer. Fries: kûle.

kuli'nêr, adj. [külinε:r]. Culinair. Fries:  ku-
linêr.

kulmi'nere, v.  [kölminɪ.ərə]  kulmineerde; 
kulmineerd.  Culmineren.  Fries:  kulmi-
nearje.

'kultere, v. [költərə] kulterde; kulterd; kul-
ti'vatere, [költiva:tərə]  kultivaterde;  kul-
tivaterd. Met de cultivator werken.

kulti'vater, s. de [költifa:tər] ‐s. Cultivator.
kultivatere → kultere.
'kultsybreke, v.,  kultsybrak;kultsybroken. 

Schrijlings  polsstokspringen.  Fries:  kul-
tsjebrekke.

'kúltsyknikke, v., kúltsyknikte; kúltsyknikt; 
'kúltsyknikkere, kúltsyknikkerde; kúltsy-
knikkerd. Bep. knikkerspel spelen waarbij 
gebruik  wordt  gemaakt  van  een  kuiltje. 
Fries: kûltsjeknikke. Zie ook: potsyknikke.

kúltsyknikkere → kúltsyknikke.
kultu'reel, adj. & adv. [költüre:l]. Cultureel. 

Fries: kultureel.
kul'tuur, s.  de  [költü.ər]  ‐turen.  Cultuur. 

Fries: kultuer.
kul'tuurfolk, s.  't,  ‐en.  Cultuurvolk. Fries: 

kultuerfolk.
'kunde, s. de [köndə] ‐n.  1 Kennis, een be-

kende.  ♢  'n  Goeie,  ouwe  ‒, een  goede, 
oude  kennis.  2 Persoonlijke  betrekking 
met iemand, ook: bekendheid. ♢ Met een 
in 'e ‒ komme, met iemand in kennis ko-
men, kennis met iemand maken; ‒ an een 
hewwe, iemand kennen. Fries: kunde.

'kundig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Kundig,  bedreven, 
knap. ♢ 'n ‒ man. Fries: kundich.

kûnst, s.  de [kö.ⁿst]  ‐en;  kûnsy [kö.ⁿsi].  1 
Kunst. 2 (Als verkleinwoord) kunstje (han-
digheid;  truc).  ♢  'n  Koud  ‒, een  koud 
kunstje; 'n ‒ met lússifers. Fries: keunst.

'kûnstblom, s.  de,  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Kunst-
bloem. Fries: keunstblom.

'kûnstemaker, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Kunstenma-
ker. Fries: keunstemakker.

'kûnstgebit, s.  't,  ‐ten.  Kunstgebit.  Fries: 
keunstgebit.

'kûnstheuning, s.  de. Kunsthoning. Fries: 
keunsthuning.

'kûnstig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Kunstig. Fries: 
keunstich.

kûnst'matig, adj. & adv., ‐er.  Kunstmatig. 
Fries: keunstmjittich.

'kûnstmest, s. de, ‐st. Kunstmest.
'kûnstmeststrooie, v.,  kûnstmeststrooide; 

kûnstmeststrooid. Kunstmest strooien.
'kûnstmeststrooier, s.  de,  ‐s.  Kunstmest-

strooier.
'kûnstner, s.  de,  ‐s.  Kunstenaar.  Fries: 

keunstner.
'kûnstsij, s. de. Kunstzij(de). Fries: keunst-

side.
'kûnstskilder, s.  de,  ‐s.  Kunstschilder. 

Fries: keunstskilder.
'kûnstwaaie, s.  de,  ‐s.  Kunstweide,  op-

nieuw ingezaaid land.
'kûnstwerk, s. 't, ‐en; ‐y. Kunstwerk. Fries: 

keunstwurk.
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kúp, s. de [küp] ‐pen; ‐py. Kuip. Fries: kûpe.
kura'tele, s. de [kurɑte:lə]. Curatele. Fries: 

kuratele.
ku'rator, s.  de [küra:tɔr] [küra:tər] ‐s,  ku-

ra'toren. Curator. Fries: kurator.
'kure, v. [kü.ərə] kuurde; kuurd. Kuren, een 

kuur doen. ♢ ‒ motte. Fries: kuere.
kurk, s.  de  [körk]  ‐en;  ‐y.  Kurk.  Fries: 

koark.
'kurkdroog, adj.  Kurkdroog.  Fries:  koark-

droech.
'kurkybraaie, v., kurkybraaide; kurkybraid. 

Kurkje  breien,  punniken.  Fries:  koark-
breidzje.

'kursus, s. de [körsəs] ‐sen. Cursus. Fries: 
kursus.

'kurve, s. de [körvə] ‐s. Curve. Fries: kurve.
'kussen, s. 't [kösən] ‐s; ‐tsy. Kussen. Fries: 

kjessen.
'kussensloop, s. 't, ‐slopen; ‐slopy. Kussen-

sloop. Fries: kessensloop.
'kússy, s. 't [küsi] ‐s. Koekalf.
kust, s.  de [köst] ‐en. Kust. ♢  'n Staile ‒. 

Fries: kust.
kust, s. de [köst]. In: Te ‒ en te keur gaan 

kinne, te  kust  en  te  keur  kunnen  gaan. 
Fries: kust.

'kuststreek, s.  de,  ‐streken.  Kuststreek. 
Fries: kuststreek.

'kustwacht, s.  de.  Kustwacht.  Fries:  kust-
wacht.

kút, s.  't  [küt]  ‐ten;  ‐sy.  Kuit  (aan  been). 
Fries: kût.

kút, s. 't [küt]. Kuit (van vis). Fries: kût.
kuuf → kuif.
kuur, s. de [kü.ər]  kuren. Kuur, geneeswij-

ze. Fries: kuer.
kuur, s. de [kü.ər] kuren. Kuur, gril, nuk. ♢ 

Núvvere kuren hewwe. Fries: kuer.
kuur, s. de [kü.ər]. In:  Een op 'e ‒ hewwe, 

iemand in de gaten houden. Fries: kuer.
kwa, adv. [kwɑ]. Qua. Fries: kwa.
kwaad, s. 't [kwa:t]  kwaden. Kwaad. Fries: 

kwea.
kwaad, adj.  &  adv.  [kwa:t]  kwader;  ‐st. 

Kwaadaardig, boosaardig. ♢ Hij is niet ‒, 
hij heeft een goedaardig karakter; kwaaie 
rekels. Fries: kwea.

'kwaadspreke, v.,  kwaadsprak;  kwaadspro-
ken. Kwaadspreken. Fries: kweasprekke.

kwaad'willig, adj. & adv.,  ‐er;  ‐st.  Kwaad-
willig. Fries: kweawillich.

kwaaie → kwade.
kwaal, s. de [kwa:l]  kwalen; ‐tsy. Kwaal. ♢ 

Allerhande kwalen en ‒tsys hè, gez. van 
een klagerig persoon. Fries: kwaal.

'kwâbaal, s. de [kwɑ.p]-. Meun (soort zee-

vis). Fries: kwabiel.
'kwade, s. de; 'kwaaie, [kwɑ:iə̯]. De duivel, 

de boze. Fries: kweade.
kwaijonge → kwajonge.
kwa'jonge, s.  de  [kwɑ]-;  kwai'jonge, 

[kwɑi]̯- ‐s. Kwajongen. ♢ Ouwe het nou al 
'n maid en 't is nag maar 'n, soa'n ‒. Fries: 
kweajonge.

'kwake, v. [kwa:kə] kwaakte; kwaakt; 'kwê-
ke, [kwε:kə]  kwêkte;  kwêkt.  Kwaken. 
Fries: kweakje.

'kwakkele, v.  [kwɑkələ]  kwakkelde;  kwak-
keld.  Kwakkelen,  sukkelen.  Fries:  kwak-
kelje.

'kwakkelwinter, s.  de,  ‐s.  Kwakkelwinter. 
Fries: kwakkelwinter.

'kwaksalver, s.  de  [kwɑksɑlvər]  ‐s.  Kwak-
zalver. Fries: kwaksalver.

kwaksalve'rij, s.  de,  ‐en.  Kwakzalverij. 
Fries: kwaksalverij.

kwâl, s.  de  [kwɑ.l]  ‐en;  ‐tsy.  Kwal.  Fries: 
kwal.

kwalifi'kasy, s. de [kwɑlifika:si] ‐s. Kwalifi-
catie. Fries: kwalifikaasje.

kwalifi'sere, v., kwalifiseerde; kwalifiseerd. 
Kwalificeren. Fries: kwalifisearje.

'kwalik, adj. & adv. [kwa:lək] ‐er; ‐st. Kwa-
lijk.  ♢  Die  ouwe  frou  is,  loopt  ‒, loopt 
moeilijk, kwalijk, mank;  ik nim 't dij niet  
‒. Fries: kwealik.

kwali'teit, s.  de  [kwɑlitεit̯]  ‐en.  Kwaliteit. 
Fries: kwaliteit.

'kwalster, s. de [kwɑlstər]. Natte, voor een 
deel gesmolten sneeuw. Fries: kwalster.

'kwalsterig, adj. Met een laag kwalster be-
dekt. ♢ De snee, de dyk is ‒. Fries: kwal-
sterich.

'kwânsele, v. [kwɑ.ⁿsələ] kwânselde;  kwân-
seld. Kwanselen. Fries: kwânselje.

kwanti'teit, s. de [kwɑntitεit̯] ‐en. Kwanti-
teit. Fries: kwantiteit.

'kwantum, s.  't  [kwɑntəm]  ‐s.  Quantum. 
Fries: kwantum.

kwart, s.  't [kwɑⁱt]  ‐en.  Kwart, vierendeel. 
Fries: kwart.

kwart, s. de [kwɑⁱt] ‐en. Kwart, kwartnoot. 
Fries: kwart.

'kwartel, s. de [kwɑⁱtəl] ‐s; ‐tsy. Kwartel. ♢ 
Soa doof as 'n ‒, zo doof als een kwartel. 
Fries: kwartel.

kwar'tet, s.  't  [kwɑrtεt].  Kwartet.  Fries: 
kwartet.

kwar'tette, v., kwartette; kwartet. Kwartet-
ten. Fries: kwartetsje.

'kwartsy, s.  't  [kwɑⁱtsi]  ‐s.  Kwartje.  Fries: 
kwartsje.

'kwartsys, adj. Een kwartje kostend. ♢  'n 
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kwartsise reep. Fries: kwartsjes.
kwast, s. de [kwɑst] ‐en;  kwassy. Kwast. ♢ 

Die túnbank mot 's 'n ‒, kwassy forf op,  
over, mag wel een kwastje (verf) hebben. 
Fries: kwast.

'kwastfol, s. 't, ‐len. Een kwast vol. ♢ 'n ‒ 
forf. Fries: kwastfol.

'kwazy, adv. [kwa:zi]. Quasi. Fries: kwasy.
kwea, adj. & adv. [kwɪ.ə]. Buiten de  kwea-

lyn  geslagen (kaatsen). ♢  De bâl is ‒, de 
bal  valt  buiten de  kwealyn,  is  buiten de 
kwealyn  geslagen (kaatsen);  De bâl  is  ‒ 
sloegen. Fries: kwea.

'kwealyn, s. de, ‐linen. Zijlijn en achterlijn 
van het kaatsveld. Fries: kwealine.

'kweaslaan, v.,  kweasloeg;  kweasloegen. 
De  bal  over  de  zij‐  of  achterlijn  slaan 
(kaatsen). Fries: kweaslaan.

'kweaslag, s. de, ‐slagen. Slag bij het kaat-
sen waarbij de bal de zij‐ of achterlijn van 
het kaatsveld passeert. Fries: kweaslach.

'kweekskoal, s.  de,  ‐en.  Kweekschool. 
Fries: kweekskoalle.

kween, s. de [kwe:n]  kwenen. Kween, inz. 
een schaap of geit. Fries: kween.

kwêke → kwake.
'kweke, v. [kwe:kə]  kweekte;  kweekt. Kwe-

ken. Fries: kweke.
'kwekeling, s.  de,  ‐en.  Kwekeling.  Fries: 

kwekeling.
kweke'rij, s. de, ‐en; ‐tsy. Kwekerij. Fries: 

kwekerij.
'kwelder, s. de [kwεldər] ‐s. Kwelder, schor. 

Fries: kwelder.
'kwele, v.  [kwe:lə]  kweelde;  kweeld.  Kwe-

len. ♢  De protters ‒ in 'e froege maityd  
soa mooi.

'kwessy, s.  de [kwεsi]  ‐s.  Kwestie.  ♢  't  Is 
louter 'n praktise ‒, zaak; de man, de per-
soan in ‒. Fries: kwestje.

'kwetsber, adj. & adv. [kwεtsbər] ‐der; ‐st. 
Kwetsbaar. Fries: kwetsber.

'kwettere, v.  [kwεtərə]  kwetterde;  kwet-
terd. Kwetteren. Fries: kwetterje.

'kwiinskwâns, adv.  [kwi:ⁿskwɑ.ⁿs].  Kwan-
suis, quasi. Fries: kwiiskwâns.

kwik, s. 't [kwɪk]. Kwik. Fries: kwik.
kwiksteert → kwiksteertsy.
'kwiksteertsy, s. 't,  ‐s;  'kwiksteert, s. de, 

‐en. Kwikstaart.
'kwiksulver, s.  't.  Kwikzilver.  Fries:  kwik-

sulver.
'kwine, v. [kwinə] kwynde; kwynd. Kwijnen. 

Fries: kwine.
'kwispeldoas, s.  de [kwɪspəl]- ‐doazen;  ‐y. 

Kwispedoor,  spuwpotje.  Fries:  kwispel-
doar.

'kwispele, v.  [kwɪspələ]  kwispelde;  kwis-
peld. Kwispelen. ♢ De hônd kwispelt met 
de steert.

'kwispelsteerte, v.,  kwispelsteertte;  kwis-
pelsteert.  Kwispelstaarten.  ♢  De  hônd 
kwispelsteert.

kwyt, adj. [kwit]. Kwijt. ♢  Hij is syn jas ‒; 
wat niet ‒ worre kinne, iets niet kwijt kun-
nen raken, een gedachte niet uit je hoofd 
kwijt kunnen raken, van je af kunnen zet-
ten. Fries: kwyt.

kwi'tânsy, s.  de  [kwitɑ.ⁿsi]  ‐s.  Kwitantie. 
Fries: kwitânsje.

'kwytrake, v., riek kwyt; kwytraakt. Kwijtra-
ken. Fries: kwytreitsje.

'kworre, s.  de  [kwɔərə]  ‐s.  Kikvors.  ♢  'n 
Dikke ‒, een dikke kikker; ouwe ‒, scheld-
woord. Fries: koarkert.

'kwotum, s. 't [kwo:təm] ‐s. Quotum. Fries: 
kwotum.

L
laad, s. 't [la:t] laden; ‐sy. Lade. ♢ Die han-

del bringt (him) arig geld in 't ‒sy, brengt 
geld in 't laatje. Fries: laad.

laag, s. 't [la:x] lagen. Ras, geslacht. Fries: 
laach.

laag, s. 't [la:x]. Gezelschap dat aan een ge-
lag deelneemt . ♢ 't Omsittend ‒, het aan-
zittend vrij groot gezelschap. Fries: laach.

laag, s. de [la:x] lagen; laachy. Laag. Fries: 
laach.

laai, s. 't [lɑ.i]̯ ‐en; laitsy. Lei (leisteen; plaat 
van leisteen; schrijflei, daklei). ♢ Soa blau 
as ‒. Fries: laai.

laai, s. de [lɑ.i]̯  ‐en;  laitsy [lɑit̯si].  Leidsel, 
teugel.  ♢  Dubbele  ‒, leidsel  voor  twee 
paarden;  met 'e sloppe ‒ rije, met  losse 
teugel rijden. Fries: leie.

'laaiband, s.  de,  ‐en.  Leiband. Fries:  lied-
bân.

'laaie, v.  [lɑ:iə̯]  laide;  laid;  'laide, [lɑid̯ə] 
laidde; laid. Leiden. Fries: liede.

'Laaien, eigennaam [lɑ:iə̯n]. Leiden. Fries: 
Leien.

laat, adj. & adv. [la:t]  later;  lêst [lε:st],  lest 
[lεst].  Laat. ♢  Hoe ‒ is 't?; te ‒ komme. 
Fries: let.

'laatmes, s. 't, ‐sen; ‐sy. Laatmes, vlijm, lan-
cet. ♢ Froeger brúkte de smid 't ‒sy om 'n 
peerd te laten. Fries: littersmês.

labe'ret, s. 't [la:bərət]. In:  In 't ‒ sitte, in 
ongelegenheid verkeren, ook: niet gezond 
zijn, sukkelen. Fries: laberet.

la'byl, adj. [lɑbil]  labiler; ‐st. Labiel. Fries: 
labyl.
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labora'torium, s. 't [lɑbərɑto.əriəm] ‐s. La-
boratorium. Fries: laboratoarium.

lach, s. de [lɑx] ‐y. Lach. ♢ D'r kon gyn ‒y 
ôf, er kon geen lachje af. Fries: laits.

'lache, v. [lɑxə]  lachte;  lacht. Lachen. ♢ ‒ 
as 'n mûd foor 't geutsgat, lachen als een 
boer die kiespijn heeft. Fries: laitsje.

'lade, v. [la:də]  laadde;  laden. Laden. ♢  'n 
Geweer ‒. Fries: lade.

'ladekas, s. de, ‐sen; ‐sy. Ladenkast. Fries: 
ladekast.

'lâder, s. de [lɑ.dər] ‐s; ‐tsy. Ladder. ♢ Over 
'e  ‒  souten  weze, gez.  van  iemand  die 
flauwe praat heeft, ook: wat onnozel zijn; 
'n ‒ in 'e hoas; de ‒s fan 'n hooiwagen, 
ladders,  zijstukken.  Fries:  ljedder.  Zie 
ook: sijberry, sijskud.

'lâderskamel, s. de, ‐s. Soort schamel, o.m. 
gebruikt om gevels schoon te maken.

'lading, s. de [la:dɪŋ] ‐s; ‐inky. Lading. ♢ 'n 
(Hele) ‒ dekens over hewwe, vracht; de ‒ 
in hewwe, de lading in hebben, ook: de la-
ding  binnen  hebben,  stomdronken  zijn. 
Fries: lading.

laf, adj. & adv. [lɑf] ‐fer; ‐st. Laf (zouteloos, 
smakeloos; lafhartig). ♢ 't Eten is ‒. Fries: 
lef.

la'gúnne, s. de [lɑgünə] ‐s. Lagune. Fries: 
lagune.

laide → laaie.
'laider, s. de, ‐s. Leider. Fries: lieder.
'laiding, s. de, ‐s; ‐inky. Leiding. Fries:  lie-

ding.
Laids → Leids.
laik, s. de [lɑik̯] ‐en; 'laikbak, ‐ken. Bagger-

beugel. ♢ Met de ‒ 't kanaal (út)laike, met 
de baggerbeugel uitbaggeren. Fries: leik.

laikbak → laik.
'laikbeugel, s. de, ‐s. Baggerbeugel. Fries: 

leikbûgel. Zie ook: baggerbeugel.
'laike, v., laikte; laikt. Met de baggerbeugel 

baggeren. Fries: leikje.
lais, s. de [lɑis̯]. In: De ‒ thúshale, de laat-

ste vracht binnenhalen.
'laize, v. [lɑiz̯ə] laisde; laisd. Feestvieren ter 

gelegenheid van het binnenhalen van de 
laatste vracht.

lak, s. de & 't [lɑk] ‐ken. 1 Lak. ♢ De ‒ wort 
duurder  as  de  brief, de  kosten  gaan  de 
voordelen te boven. 2 Verzamelnaam voor 
leem,  weke  klei,  schapenmest  (hiermee 
werd de kooi bij het tippen op de tul vast-
gemaakt). Fries: lak.

'laken, s. 't [la:kən] ‐s; ‐tsy. Laken. ♢ Dúts 
‒, flanellaken; wit ‒, katoenen of linnen la-
ken; de ‒s útdele. Fries: lekken.

'lakens, adj. Lakens. Fries: lekkensk.

'lakke, v. [lɑkə]  lakte;  lakt.  Lakken. Fries: 
lakke.

'lakskoen, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Lakschoen. 
Fries: lakskoech.

la'kúnne, s. de [lɑkünə] ‐s. Lacune. Fries: 
lakune.

lam, s. 't [lɑm] ‐mers; ‐tsy. Lam. ♢ 't Dârde 
‒, persoon die men wel kwijt wil;  achter-
ankomme as 't dârde ‒, achteraankomen, 
‐blijven,  het  slechtst  bedeeld  worden. 
Fries: laam. Zie ook: skapelam.

lam, adj.  [lɑm]  ‐mer;  ‐st.  Lam.  ♢  'n  ‒me 
êrm; die skroef is ‒. Fries: lam.

lambri'sering, s.  de  [lɑmbrisɪ.ərɪŋ];  lam-
me'sering, [lɑməsɪ.ərɪŋ] ‐s. Lambrisering. 
Fries: lambrisearring.

lami'naat, s. 't [lɑmina:t]. Laminaat. Fries: 
laminaat.

lam'lindig, adj. & adv. [lɑmlɪndəx] ‐er; ‐st. 
Lamlendig. ♢  Hij foelt him ‒. Fries:  lam-
liddich.

'lammeling, s.  de,  ‐en.  Lammeling.  Fries: 
lammeling.

lamme'nadig, adj. & adv. [lɑməna:dəx] ‐er; 
‐st. Lammenadig. Fries: lammenadich.

'lammertsymet, s.  de,  ‐ten.  Jaarmarkt  in 
St.‐Annaparochie, waar in hoofdzaak lam-
meren  werden  aangevoerd  (de  dinsdags 
van de drie kermisdagen).

lammesering → lambrisering.
'lammesteert, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Lammer-

staart. ♢ 't Hart sloeg him as 'n ‒(sy), zijn 
hart klopte snel. Fries: lammesturt.

lamp, s. de [lɑmp] ‐en; ‐y. Lamp. Fries: lam-
pe.

'lampeglâs, s.  't,  ‐glazen,  ‐glâzen;  ‐glassy. 
Lampeglas. ♢ Hij is sóá mager, dat‐y wel  
rechtsomkeerd  make  kin  in  't  ‒. Fries: 
lampeglês.

'lampelicht, s.  't;  'lamplicht.  Lamplicht. 
Fries: lampeljocht.

lam'petkan, s.  de [lɑmpεt]- ‐nen.  Lampet-
kan. Fries: lampetkanne.

lampi'on, s. de [lɑmpion] ‐s; ‐tsy. Lampion. 
♢ 'n Optocht met ‒s. Fries: lampion.

lamplicht → lampelicht.
'lamstraal, s. de, ‐stralen. Lamstraal, lam-

meling. Fries: lamstraal.
lând, s. 't [lɑ.nt] ‐en,  lannen;  landsy. Land. 

♢ Op 't ‒ komme, gaan, weze, landarbeid 
(gaan) verrichten; 't ‒ in, út, het land, het 
veld in; soa lait 't ‒ niet, zo staan de zaken 
niet;  ergens  te  lande,  lânde  komme, er-
gens terechtkomen. Fries: lân.

'lândaigner, s. de, ‐s. Landeigenaar. Fries: 
lâneigener.

'lândanwinning, s. de, ‐s. Landaanwinning. 
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Fries: lânoanwinning.
'landbou, s. de. Landbouw. Fries: lânbou.
'landbouprodukt, s. 't, ‐en. Landbouwpro-

dukt. Fries: lânbouprodukt.
lândbouwer → landbouwer.
'landbouwer, s. de; 'lândbouwer, ‐s. Land-

bouwer.
lânde → lande.
'lande, v.,  landde;  land;  'lânde, lândde; 

lând.  Landen (aan land gaan, komen; op 
de grond neerkomen). Fries: lânje.

'lânderbaaier, s.  de,  ‐s.  Landarbeider. 
Fries: lânarbeider.

lande'rijen, s. plur. Landerijen. Fries:  lan-
derijen.

'lândferhúzzer, s.  de,  ‐s.  Landverhuizer. 
Fries: lânferhuzer.

'lândfolk, s.  't.  Landarbeiders.  Fries:  lân-
folk.

'lândgebrúkker, s.  de,  ‐s.  Landgebruiker. 
Fries: lânbrûker.

'landheer, s.  de,  ‐heren.  Landheer.  Fries: 
lânhear.

'landing, s.  de [lɑndɪŋ] ‐s. Landing. Fries: 
lâning.

'landlik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Landelijk. 
Fries: lanlik.

'lândmaat, s. de, ‐maten. Landmaat. Fries: 
lânmjitte.

landmeter → lândmeter.
'lândmeter, s. de; 'landmeter, ‐s. Landme-

ter. Fries: lânmjitter.
landpriis → lândpriis.
'lândpriis, s. de;  'landpriis, ‐prizen. Land-

prijs, prijs van het land. Fries: lânpriis.
'lândrot, s. de, ‐ten. Landrot. Fries: lânrot.
'landsbelang, s. 't, ‐en. Landsbelang. Fries: 

lânsbelang.
'landsbestuur, s.  't.  Landsbestuur.  Fries: 

lânsbestjoer.
'landskap, s.  't,  ‐pen.  Landschap.  Fries: 

lânskip.
'landsman, s.  de,  ‐loi.  Landsman,  landge-

noot. Fries: lânsman.
lândwerk → landwerk.
'landwerk, s.  't;  'lândwerk.  Landarbeid, 

veldarbeid. Fries: lânwurk.
lang, adj. & adv. [lɑŋ] ‐er; ‐st. Lang. ♢ Soa 

‒  as  Belkum; ‒  en  de,  d'r  ‒  niet, in  de 
verste verte niet; 't is like ‒ as at 't breed 
is, het komt op hetzelfde neer. Fries: lang.

'langbonk, s. de, ‐en. Langpoot, langpoot-
mug. Fries: langbonk. Zie ook: langpoat.

'langhout, s. 't, ‐en. Deel van onderstel van 
boerenwagen. Fries: langhout.

lang'lêsen, adv.;  lang'lessen.  Enige  tijd 
geleden. Fries: langlêsten.

langlessen → langlêsen.
'langpoat, s.  de,  ‐en.  Langpoot,  langpoot-

mug. Fries: langpoat. Zie ook: langbonk.
'langsteert, s. de, ‐en. Langstaart, dier met 

lange staart. Fries: langsturt.
lang'út, adv. Languit. ♢  Hij fiel ‒ over de 

grônd. Fries: langút.
lang'werpig, adj. & adv. Langwerpig. Fries: 

langwerpich.
lan'kasteren, adj.  [lɑŋkɑstərən].  Van  lan-

caster (gepapt dicht weefsel). ♢ 'n ‒ kleed 
achter 't winkelsrút, dat sundegs dellaten 
waar. Fries: lankaster.

lâns, adv. [lɑ.ⁿs]. Langs. ♢  Bij de streek ‒ 
súttele, langs de huizen;  bij de faart, see 
‒, langs de vaart, zee;  hij liep de dyk ‒, 
langs de weg;  ergens ‒ komme, lope, er-
gens (lopend) passeren. Fries: lâns.

lâns, prep. [lɑ.ⁿs]. Langs. ♢ De plaats staat  
‒ de dyk, bij (de) dyk ‒, in de lengte van. 
Fries: lâns.

'lânsêge, v.,  lânsêgde;  lânsêgd. Evenwijdig 
met  de  lengte  der  akkers  eggen.  Fries: 
lânseidzje.

lan'sere, v. [lɑⁿsɪ.ərə]  lanseerde;  lanseerd. 
Lanceren. Fries: lansearje.

lan'teern, s.  de  [lɑntɪ.ə(r)n]  ‐s;  ‐tsy.  Lan-
taarn. Fries: lantearne.

lan'teernpaal, s. de, ‐palen; ‐tsy. Lantaarn-
paal. Fries: lantearnepeal.

lap, s. de [lɑp] ‐pen; ‐py. Lap. ♢ 'n Wollene 
‒, een goedzak; op 'e ‒ weze, op de been 
zijn; op 'e ‒ komme, voor den dag komen; 
praatsys op 'e ‒ bringe, praatjes in omloop 
brengen;  beter  'n  hele  ‒  as  'n  skandlik  
gat, beter een lap dan een gat;  d'r hangt 
weer 'n ‒py, er komt weer een bui opzet-
ten. Fries: lape.

'lappe, v.  [lɑpə]  lapte;  lapt.  Lappen,  (flik-
ken; verklikken) (alleen in verbindingen). 
♢ Een wat ‒, iemand iets lappen, flikken; 
dat hewwe jou him lapt, dat heb jij 'm ge-
lapt;  een  d'rbij  ‒, iemand  erbij  lappen, 
verklikken. Fries: lappe.

'lappe, v.  [lɑpə]  lapte;  lapt.  Lappen.  ♢  'n 
Stikkene bând ‒, een lekke band plakken; 
netten ‒, netten boeten. Fries: laapje.

'lappebak, s.  de,  ‐ken;  'lappebank, ‐en. 
Lappenmand.

lappebank → lappebak.
'lappedeken, s. de, ‐s. Lappendeken. Fries: 

lapketekken.
'lappykoopman, s. de, ‐loi. Manufacturier. 

Fries: lapkekeapman.
'lapswâns, s. de [lɑpswɑ.ⁿs] ‐swânzen. Lap-

zwans. Fries: lapswâns.
larf, s. de [lɑrf] larven; ‐y. Larf. Fries: larve.
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lary → fledrum.
'lasapperaat, s. 't, ‐raten; ‐sy. Lasapparaat. 

Fries: laskapparaat.
'lasse, v.  [lɑsə]  laste;  last.  Lassen.  Fries: 

laskje.
'lasser, s. de, ‐s. Lasser. Fries: lasker.
last, s.  de  & 't  [lɑst]  ‐en.  1 Last  (al  wat 

zwaar  is,  verplichting).  ♢  'n  Sware ‒. 2 
Last  (overlast,  hinder,  oude  graanmaat 
van 30 hektoliter (= 36 lopen)). ♢ 't ‒ dat 
ik fan die jonge hew, is benaud; 'n ‒ garst. 
Fries: lêst.

'laster, s. de [lɑstər]. Laster. Fries: laster.
'lastig, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Lastig.  Fries: 

lestich.
lat, s. de [lɑt] ‐ten; ‐sy. Lat. ♢ Froeger wor-

de 't broad ferkocht op 'e ‒: elke keer at 
d'r wat kocht worde, kwam d'r 'n karn op 
'e ‒ (om soa de skuld an te geven); niet 
feul  om 'e  ‒ten  hè, mager  zijn,  dun ge-
kleed zijn; 't gaat fan 'e averse ‒, het gaat 
achteruit, verkeerd; 't soekt om 'e avense 
‒, gez.  van mensen die in de avond van 
het leven zijn. Fries: latte.

'late, v.  [la:tə]  liet [li.ət];  laten.  Laten.  ♢ 
Dou laatst (spr. laast) dat maar lêge; bij 
ouds most de smid faak 'n peerd ‒, aderla-
ten. Fries: litte.

'later, adj.  & adv.  [la:tər].  Later.  ♢  Ik  hè 
him ‒ niet weer sien. Fries: letter.

'laterdak, s. 't, ‐ken. Pannendak van schuur 
(met riet aan de binnenkant).

la'tierboom, s. de [lɑti.ər]- ‐bomen. Latier-
boom,  hangende  paal  tussen  twee  paar-
den (in stal). Fries: latierbeam.

La'tiins, adj.  [lɑti:ⁿs].  Latijns.  Fries:  La-
tynsk.

La'tyn, s. 't [lɑtin]. Latijn. Fries: Latyn.
la'tînsy, s. de. Latentie. Fries: latinsje.
la'tint, adj. [lɑtɪnt] ‐er; ‐st. Latent. Fries: la-

tint.
lau, adj. [lɔ.u̯] ‐wer; ‐st. Lauw, halfwarm. ♢ 

‒  water; 't gaat je as ‒ water bij de rûg  
del, het is een prettig gevoel (bijv. als men 
bij  jeuk  door  iemand  wordt  gekrabd). 
Fries: lij. Zie ook: lij.

lau'rierblâd, s.  't  [lɔ.u̯ri.ər]- ‐en;  ‐bladsy. 
Laurierblad. Fries: laurierblêd.

'lauwerkrâns, s.  de  [lɔ.u̯ər]- ‐en;  ‐y.  Lau-
werkrans. Fries: lauwerkrâns.

'lauwertak, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Lauwertak. 
Fries: lauwertûke.

la'waai, s. 't [lɑwɑ.i]̯. Lawaai. Fries: lawaai.
la'wâns*, num. [lɑwɑ.ⁿs]. Genoeg, voldoen-

de. ♢ D'r is nag ‒.
la'were, v. [lɑwɪ.ərə] laweerde; laweerd. La-

veren. Fries: lavearje.

la'wine, s. de [lɑwinə] ‐s. Lawine. Fries: la-
wine.

laza'ret, s. 't [lɑzɑrεt] ‐ten. Lazaret. Fries: 
lazaret.

lê → lêge.
'ledekaatsen, s.  't.  Kaatsen  voor  leden. 

Fries: ledekeatsen.
ledekaatspartij → ledepartij.
'leden, adv. [le:dən]. Geleden. ♢ Dartig jaar 

‒; 't is lang ‒. Fries: lyn.
'ledepartij, s.  de;  'ledekaatspartij, ‐en. 

Kaatspartij voor leden. Fries: ledekeatsen.
'ledetal, s. 't,  ‐len.  Ledental, aantal leden. 

Fries: ledetal.
ledi'kant, s. 't [le:dikɑnt] ‐en; ‐sy. Ledikant. 

Fries: ledikant.
leed, s. 't [le:t]. Leed. Fries: leed.
leedansêger → leedomsêger.
'leedfermaak, s.  't.  Leedvermaak.  Fries: 

leedfermaak.
'leedomsêge, v.,  saai leed om;  leedomsaid. 

Aanzeggen.  Fries:  leedomsizze.  Zie  ook: 
omsêge.

'leedomsêger, s.  de;  'leedansêger, ‐s. 
Doodbidder, aanspreker. Fries:  leedomsiz-
zer.

'leeftyd, s.  de, ‐tiden.  Leeftijd. Fries:  leef-
tyd.

leeg, adj.  &  adv.  [le:x]  leger;  ‐st.  Laag. 
Fries: leech.

leeg, adj. & adv. [le:x] leger; ‐st. Leeg. ♢ 'n 
Lege sjempot. Fries: leech.

'leegdrinke, v.,  dronk  leeg;  leegdronken. 
Leegdrinken. Fries: leechdrinke.

leeg'fak, s.  't,  ‐ken.  Lege bergplaats voor 
graan, vlas of hooi.

'leeglope, v.,  liep leeg;  leeglopen.  Leeglo-
pen, leeg worden. ♢ De bânden ‒ late.

'leegstaan, v.,  ston leeg;  leegstaan.  Leeg-
staan. Fries: leechstean.

'leegsteke, v.,  stak  leeg;  leegstoken.  Met 
vork  of  greep  leegmaken  (van  wagens). 
Fries: leechstekke.

'leegte, s. de, ‐s. Laagte. Fries: leechte.
'leegwater, s.  't.  Laagwater,  eb.  Fries: 

leechwetter.
leek, s. de [le:k] leken. Leek. Fries: leek.
leep, adj. & adv. [le:p] leper; ‐st. Leep, slim, 

loos. Fries: liep.
leer, s. 't [lɪ.ər] leren; ‐tsy. Leer, leder. ♢ 't  

Snijt gyn ‒, je koopt er niets voor, het is 
van geen (materieel) nut, belang; 't is rúm 
(riemtsy‐)snijen út andermâns ‒, van een 
ander zijn bezit kan men gemakkelijk ro-
yaal zijn;  de rútten skoanmake met 'n ‒, 
zeemlap. Fries: lear.

leer, s. de [lɪ.ər]  leren. Leer (stelsel, theo-
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rie;  lering,  les;  het  leerling‐zijn).  Fries: 
lear.

'leerder, s.  de [lɪ.ədər] ‐s.  Leerhoofd,  per-
soon  die  gemakkelijk  en  graag  leert.  ♢ 
Beert  is  gyn ‒:  hij  sil  wel  op  'e  klútten 
motte, bij de boer, als boerenarbeider aan 
de slag moeten. Fries: learder.

'leerfak, s. 't, ‐ken. Leervak. Fries: learfak.
'leerjonge, s.  de,  ‐s.  Leerjongen.  Fries: 

learjonge.
'leerkracht, s.  de,  ‐en.  Leerkracht.  Fries: 

learkrêft.
'leerling, s. de, ‐en; ‐inchy. Leerling. Fries: 

learling.
'leermeester, s. de, ‐s. Leermeester. Fries: 

learmaster.
'leerplicht, s.  de.  Leerplicht.  Fries:  lear-

plicht.
leers, s. de [lɪ.əs] leerzen; ‐y. Laars. ♢ Lan-

ge leerzen, lieslaarzen. Fries: lears.
'leersem, adj.,  ‐er;  ‐st.  Leerzaam, leerrijk, 

nuttig. Fries: learsum.
'leerskoal, s.  de,  ‐en.  Leerschool.  Fries: 

learskoalle.
'leerstof, s. de. Leerstof. Fries: learstof.
'leesber, adj.  &  adv.,  ‐der;  ‐st.  Leesbaar. 

Fries: lêsber.
'leesboek, s. 't, ‐en; ‐y. Leesboek. Fries: lês-

boek.
'leesbril, s.  de,  ‐len;  ‐tsy.  Leesbril.  Fries: 

lêsbril.
'leesgeselskap, s.  't,  ‐pen;  ‐py.  Leesgezel-

schap. ♢ Ouwe‐Syl het 'n ‒. Fries:  lêssel-
skip.

'leesplank, s. de, ‐en; ‐y; 'leesplanky, s. 't, 
‐s. Leesplank(je). Fries: lêsplanke.

leesplanky → leesplank.
'leessaal, s. de, ‐salen; ‐tsy. Leeszaal. Fries: 

lêsseal.
leest, s. de [le:st] ‐en. Leest. ♢ 't Liif op 'e ‒ 

hewwe, onmatig  hebben  gegeten.  Fries: 
least.

'leestafel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Leestafel.  Fries: 
lêstafel.

'leezjes, s. plur. [le:zjəs]. Leges. Fries: leez-
jes.

lef, s. 't [lεf]. Lef. ♢ 't ‒ sit boven de skou-
ders, boven 'e oren, gez. van iemand die 
erg opschepperig is. Fries: lef.

lêg, s. de [lε:x]. Leg, het leggen van vogels. 
♢  De ‒ út hè, geen eieren meer leggen, 
ook:  (fig.)  gez.  van  zaken  die  versleten 
zijn,  niet  meer gebruikt  kunnen worden. 
Fries: lêch.

'lêge, v.  [lε:ɣə]  laai [lɑ.i]̯,  lâg [lɑ.x];  laid 
[lɑit̯];  lê, [lε:]  laai [lɑ.i]̯,  lâg [lɑ.x];  laid 
[lɑit̯].  Leggen. ♢  Dou laist dat der maar 

del; ergens wat teugenin ‒, ergens tegen-
werpingen tegen maken; d'r geld bij ‒, er 
geld bij  verliezen;  de perken ‒, het veld 
klaarmaken (voor het kaatsen). Fries:  liz-
ze.

'lêge, v.  [lε:ɣə]  laai [lɑ.i]̯;  lâg [lɑ.x];  laid 
[lɑit̯];  lê, [lε:]  laai [lɑ.i]̯,  lâg [lɑ.x];  laid 
[lɑit̯].  Liggen. ♢  Dou laist  al  op bêd?; ‒ 
motte, geruime tijd het bed moeten hou-
den (van een chronische zieke); 't lait mij  
soa bij, ik heb er een voorgevoel van; wat 
geld (te) ‒n hewwe, wat geld beschikbaar 
hebben; 't raar lê late, het lelijk laten lig-
gen; lê an, grenzen aan; an waaie lê, gras-
land zijn; hij ('t) lait d'r mooi bij, het land 
ziet er goed uit (na het ploegen, zaaien); 't  
lait d'r toe, er is niets meer aan te doen; 
soa lait 't d'r toe, soa lait 't (lând) d'r hine, 
zo staan de zaken, zo is het ermee gele-
gen; de wyn gaat ‒n, de wind bedaart; hij 
lait al, uitroep van  opslaner, wanneer de 
bal  niet  of  waarschijnlijk  niet  terug  kan 
worden geslagen (kaatsen). Fries: lizze.

'leger, s.  't  [le:ɣər]  ‐s;  ‐tsy.  Leger (krijgs-
macht; slaapplaats van dieren). ♢ 't ‒ fan 
'n haas. Fries: leger.

le'gere, v. [ləɡɪ.ərə]  legeerde;  legeerd. Le-
geren,  metalen  samensmelten.  Fries:  le-
gearje.

'legere, v. [le:ɣərə]  legerde;  legerd.  Lege-
ren. ♢ De soldaten worden in 'n skoal le-
gerd, werd een ligplaats aangewezen, ver-
schaft; 't graan legert, legert, gaat liggen. 
Fries: legerje.

le'gering, s. de, ‐s. Legering, metaalmeng-
sel. Fries: legearing.

'legering, s. de, ‐s. Legering, wijze van le-
geren. Fries: legering.

'legerplak, s. 't, ‐ken. Legerplaats.
leger'wâl, s.  de. Lagerwal. ♢  Hij is gehe-

lendal an ‒ raakt, aan lagerwal geraakt. 
Fries: legerwâl.

le'ginde, s.  de  [ləɡɪndə]  ‐s,  ‐n.  Legende. 
Fries: leginde.

'lêging, s. de, ‐s. Ligging, het liggen of ge-
legen‐zijn. Fries: lizzing.

legi'oen, s. 't [le:ɣiu.ən] ‐en. 
legio'nêr, s.  de  [le:ɣio:nε:r]  ‐s.  Legionair. 

Fries: legionêr.
legi'tym, adj.  [le:ɣitim]  ‐timer;  ‐st.  Legi-

tiem. Fries: legitym.
legiti'masy, s. de, ‐s. Legitimatie. Fries: le-

gitimaasje.
legiti'mere, v.  [le:ɣitimɪ.ərə]  legitimeerde; 

legitimeerd.  Legitimeren.  Fries:  legiti-
mearje.

'lêgstoel, s. de, ‐en; ‐tsy. Ligstoel. Fries: lis-
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stoel.
Leids, adj. [lεit̯s]; Laids, [lɑit̯s]. In: ‒e kees, 

Leidse kaas, komijnekaas. Fries: Leidsk.
lek, s. 't [lεk] ‐ken; ‐ky. Lek. Fries: lek.
lek, adj. [lεk] ‐ker; ‐st. Lek. ♢  Soa ‒ as 'n 

seef, teems. Fries: lek.
le'kaal, s. 't [ləka:l]; lo'kaal, [ləka:l] ‐kalen; 

‐tsy. Lokaal. ♢ De lekalen fan 'n skoal; 't ‒
(tsy), het  lokaalspoor;  't  ‒(tsy)  deur  't  
Bildt. Fries: lokaal.

le'kaal, adj.  &  adv.  [ləka:l];  lo'kaal, 
[lo:ka:l]. Lokaal. Fries: lokaal.

'lekke, v., lekte; lekt. Lekken. Fries: lekke.
'lekker, adj. & adv. [lεkər] ‐der; ‐st. Lekker. 

♢ ‒ eten en drinken; ‒e seep, welriekende 
zeep; dat rúkt ‒; ‒ slape. Fries: lekker.

lekke'rij, s. de. Lekkage. Fries: lekkerij.
lekker'nij, s. de, ‐en. Lekkernij. Fries:  lek-

kernij.
'lekkers, s.  't. Lekkers. ♢  Wat ‒, iets lek-

kers. Fries: lekkers.
'leksem, s. 't [lεksəm]. In: Een 't ‒ leze, op-

sêge, iemand de les lezen. Fries: leksum.
leksiko'graaf, s.  de,  ‐grafen.  Lexicograaf. 

Fries: leksikograaf.
leksikogra'fy, s. de [lɛksiko:ɡra:fi]. Lexico-

grafie. Fries: leksikografy.
'lekskooie, v., lekskooide; lekskooid. Vitten, 

bedillen. Fries: lekskoaie.
'lekskooier, s. de, ‐s. Vitter, bediller. Fries: 

lekskoaier.
lekskooie'rij, s. de, ‐en. Vitterij, bedillerij. 

Fries: lekskoaierij.
lek'tuur, s.  de  [lεktü.ər].  Lectuur.  Fries: 

lektuer.
'lely, s. de [le:li] ‐s; ‐tsy. Lelie. Fries: leelje.
lelytsy‐fan‐'dalen, s.  't,  lelytsys‐fan‐dalen. 

Lelietje‐van‐dalen.
lep, s. de [lεp] ‐pen; ‐py. Spade. Fries: lep.
'lepel, s.  de  [le:pəl]  ‐s;  ‐tsy.  Lepel.  ♢  ‒, 

skaar of hakmes, een kinderspel, waarbij 
één jongen gebukt tegen een muur staat. 
Nummer  twee  springt  op  zijn  rug  en 
vraagt aldaar gezeten lepel, skaar of hak-
mes terwijl hij met zijn hand of vingers de 
vorm  of  het  figuur  van  één  van  de  ge-
noemde  voorwerpen  uitbeeldt.  Raadt  de 
gebukt staande jongen het, dat moet num-
mer twee ook gebukt gaan staan (achter 
nummer één). Raadt hij het niet, dan moet 
hij terug naar de anderen en wéér sprin-
gen. Er werd ook wel gevraagd:  hangt‐y, 
langt‐y  of  sit‐y  op 'e trap?:  bij  de eerste 
vraag  liet  een  kind  een  zakdoek  recht 
naar beneden hangen, bij de tweede vraag 
werd hij  schuin omlaag gehouden en bij 
de  derde  vraag  werd  hij  in  een  haakse 

hoek gehouden. Fries: leppel.
'lepelaar, s. de [le:pəla:r] ‐s; ‐tsy. Lepelaar. 

Fries: leppelbek.
'lepeldoasy, s. 't, ‐s. Lepeldoosje. Fries: lep-

peldoaske.
'lepelêg, s. de, ‐en. Soort eg. Fries: leppel-

eide. Zie ook: baitelêg.
'lepelfasy, s. 't, ‐s. Lepelvaasje. Fries:  lep-

pelfaaske.
'lepelfol, s.  't,  ‐len.  Hoeveelheid  die  een 

(eet)lepel kan bevatten. ♢ 'n ‒ levertraan. 
Fries: leppelfol.

'lepelrakky, s. 't, ‐s. Lepelrekje. Fries:  lep-
pelrakje.

'lepeltsydief, s.  't,  ‐dieven.  Herderstasje. 
Fries: leppeltsjedief.

'leraar, s.  de  [lɪ.əra:r]  ‐s,  leraren.  Leraar. 
Fries: learaar.

'lere, v.  [lɪ.ərə]  leerde;  leerd.  Leren.  ♢ 
Eerst ‒, dan kinne en dan de priis winne. 
Fries: leare.

'leren, adj. [lɪ.ərən]. Leren. ♢ ‒, ‒e moffen. 
Fries: learen.

leren'lap, s.  de.  Lerenlap,  lap  zeemleer. 
Fries: learenlape.

les, s. de [lεs] ‐sen; ‐sy. Les. ♢  Een 'n ‒sy 
geve, iemand een les(je) geven. Fries: les.

lêsen → lessen.
'lessen, adv.  [lεsən];  'lêsen, [lε:sən].  On-

langs, laatst. Fries: lêsten.
'lessenaar, s.  de  [lεsənər]  ‐s;  ‐tsy.  Lesse-

naar. Fries: lessener.
lessen'avens, adv.  Onlangs op een avond. 

Fries: lêstenjûns.
lessen'daags, adv.  Onlangs,  laatst.  Fries: 

lêstendeis.
lest → lêst.
lêst, adj. & adv. [lε:st]; lest, [lεst]. Laatst. ♢ 

Op 't ‒, op het laatst, tenslotte. Fries: lêst.
'lêstnoemd, adj.  Laatstgenoemd.  Fries: 

lêstneamd.
'lêstnoemde, s.  de,  ‐n.  Laatstgenoemde. 

Fries: lêstneamde.
le'taai, s.  't  [lətɑ.i]̯  ‐en;  le'taaistik, ‐ken. 

Latei, draagstuk, draagbalk. Fries: latei.
letaaistik → letaai.
'letsel, s. 't [lεtsəl]. Letsel. Fries: letsel.
'letter, s. de [lεtər] ‐s; ‐tsy. Letter. ♢ Luw of 

‒, kruis of munt. Fries: letter.
'lettergreep, s.  de,  ‐grepen.  Lettergreep. 

Fries: lettergreep.
'letterlik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Letterlijk. 

Fries: letterlik.
'leugen, s.  de  [lö.ü̯ɣən]  ‐s;  ‐tsy.  Leugen. 

Fries: leagen.
'leugene, v.,  leugende;  leugend.  Liegen. 

Fries: leagenje.
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leuk, adj. & adv. [lö.ü̯k] ‐er; ‐st. Leuk, aar-
dig, grappig.

leuke'my, s. de [lö.ükəmi]. Leukemie. Fries: 
leukemy.

'leune, v.  [lö.ü̯nə]  leunde;  leund.  Leunen. 
Fries: leune.

'leuning, s. de [lö.ü̯nɪŋ] ‐s; ‐inky. Leuning. 
Fries: leuning.

leus, s. de [lö.ü̯s] leuzen. Leus.
'leuter, s. de [lö.ü̯tər] ‐s. Onderdeel van hei-

stelling, waaraan de rammelschijf hangt.
'leve, v. [le:və] leefde; leefd. Leven. ♢ Die't 

't langst leeft, het dochs de hele boel, laat 
ons  maar  wat  opmaken;  aarm ‒  en  ryk 
storve, gez. van mensen die heel zuinig le-
ven. Fries: libje.

'leven, s. 't [le:vən] ‐s; ‐tsy. Leven. ♢ 'n ‒ as 
'n luus op 'n seer hood, een zeer aange-
naam leven; 't ‒ op 'n bordsy hewwe, een 
zeer aangenaam leven hebben;  wat make 
die kines 'n ‒, lawaai. Fries: leven.

'levend, adj. Levend. ♢ ‒ en wel, in leven-
den lijve. Fries: libben.

'levendig, adj. & adv., ‐er; ‐st.  1 Levendig. 
2 Levend. ♢ 'n ‒e wede, een onbestorven 
weduwe.

'levenloas, adj.  Levenloos.  Fries:  libben-
leas.

'levensbelang, s.  't.  Levensbelang.  Fries: 
libbensbelang.

'levensbeskouwing, s.  de,  ‐s.  Levensbe-
schouwing. Fries: libbensskôging.

'levensbeskriving, s.  de,  ‐s.  Levensbe-
schrijving. Fries: libbensbeskriuwing.

'levensdâg, s. de. Levensdag. ♢  Al syn le-
vensdagen, al  zijn levensdagen, zijn hele 
leven. Fries: libbensdagen.

'levensgefaar, s.  't.  Levensgevaar.  Fries: 
libbensgefaar.

'levensgroat, adj.  Levensgroot.  Fries:  lib-
bensgrut.

'levenshouding, s.  de.  Levenshouding. 
Fries: libbenshâlding.

'levensjaar, s.  't,  ‐jaren. Levensjaar. Fries: 
libbensjier.

'levenskâns, s. de, ‐en. Levenskans. Fries: 
libbenskâns.

'levenskracht, s.  de,  ‐en.  Levenskracht. 
Fries: libbenskrêft.

'levensliif, adj. Levend en wel, in levenden 
lijve. Fries: libbensliif.

'levenspâd, s.  't,  ‐en;  ‐padsy.  Levenspad. 
Fries: libbenspaad.

'levensteken, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Levensteken. 
Fries: libbensteken.

'levenswerk, s.  't.  Levenswerk.  Fries:  lib-
benswurk.

'levenswyshyd, s.  de,  ‐heden.  Levenswijs-
heid. Fries: libbenswiisheid.

'levenswize, s.  de,  ‐s,  ‐n.  Levenswijze. 
Fries: libbenswize.

'lever, s. de [le:vər] ‐s; ‐tsy. 1 Lever. ♢ Soa 
dicht  as  ‒; (niet)  skoan,  súvver  op  'e  ‒ 
weze, (niet)  zuiver  van  geweten  zijn.  2 
Hom  (teelvocht  van  mannetjesvissen). 
Fries: lever.

leve'rânsy, s. de [le:vərɑ.ⁿsi] ‐s. Leverantie. 
Fries: leverânsje.

leveran'sier, s.  de  [le:vərɑⁿsi.ər]  ‐s.  Leve-
ransier. Fries: leveransier.

leve'rânsyseef, s. 't, ‐seven. Zeef voor het 
uitsorteren van de kleine en de hele dikke 
aardappelen.

'levere, v.  [le:vərə]  leverde;  leverd.  Leve-
ren.  ♢  Dokkum leverde destiids  'n  soad 
kaatsers. Fries: leverje.

'levertraan, s. de. Levertraan. Fries: lever-
traan.

le'waaisaus, s. de. Lawaaisaus, dunne, ma-
gere saus, jus. Fries: lawaaisaus.

le'want, s. 't [ləwɑnt]. Wand. ♢ Die mînsen 
hewwe  'n  mooie  klok  an  't  ‒. Fries:  le-
want.

'leze, v. [le:zə] lâs [lɑ.s]; lezen. Lezen. Fries: 
lêze.

'lezer, s. de, ‐s. Lezer. Fries: lêzer.
'lezing, s. de, ‐s. Lezing. Fries: lêzing.
libe'raal, s.  de  [libəra:l]  ‐alen.  Liberaal. 

Fries: liberaal.
libe'raal, adj.  &  adv.  [libəra:l].  Liberaal. 

Fries: liberaal.
liberde'la, adv. [libərdəla:]. In:  't Gaat fan 

‒, gez. van iemand die sloom doet. ♢ Aart 
is 'n slomen‐een, 't gaat (altyd bij him) fan  
‒. Fries: liberdela.

lichaamlik → lichamelik.
li'chamelik, adj. [ləxa:mələk]; li'chaamlik, 

[ləxa:mlək]. Lichamelijk. Fries: lichaamlik.
'lichem, s. 't [lɪxəm] ‐s. Lichaam. Fries:  li-

chem.
'lichemsbeweging, s.  de.  Lichaamsbewe-

ging. Fries: lichemsbeweging.
'lichemsbou, s.  de.  Lichaamsbouw.  Fries: 

lichemsbou.
'lichemsdeel, s.  't,  ‐delen.  Lichaamsdeel. 

Fries: lichemsdiel.
'lichy, s. 't [lɪxi] ‐s. Muiskleurige kat.
licht, s. 't [lɪxt] ‐en; lichy. Licht. ♢ Foor 't ‒ 

komme, tevoorschijn komen;  an 't ‒ kom-
me, aan het licht komen;  de thee op 't li-
chy sette, theelichtje. Fries: ljocht.

licht, adj. & adv. [lɪxt] ‐er; ‐st [lɪxst]. Licht. 
♢  Soa ‒ as 'n feer; ‒  op 't gewicht, niet 
zwaar; die achterînse het 'n ‒e slag, lenig, 
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soepel. Fries: licht.
licht, adj. [lɪxt] ‐er; ‐st [lɪxst]. Licht (helder, 

verlicht, licht van kleur). ♢ ‒  haar, licht-
blond  haar;  ‒  fan  gewicht; ‒  fan  kleur. 
Fries: ljocht.

'lichtblond, adj. Lichtblond (meest gez. van 
haar).

'lichte, v. [lɪxtə] lichtte; licht. Lichten (licht 
geven; licht worden; bliksemen, weerlich-
ten). ♢ 't Licht al weer arig, de zon komt 
al weer eerder op; 't licht nagal arig in 't  
westen, het  weerlicht  behoorlijk  in  het 
westen. Fries: ljochtsje.

'lichte, v. [lɪxtə] lichtte; licht. Lichten, optil-
len. ♢ 't Mes fan 'e maaimesine ‒; eerap-
pels ‒; gyn ‒n doen, hardnekkig aanhou-
den, aandringen. Fries: lichte.

'lichtens, s.  de.  Lichtheid,  het  licht‐,  niet 
zwaar‐zijn. Fries: lichtens.

'lichtens, s.  de.  Lichtheid,  het  licht‐zijn. 
Fries: ljochtens.

'lichter, s.  de [lɪxtər]  ‐s.  1 Lichter,  onder-
deel van maaimachine waarmee het mes 
omhoog kan worden getrokken.  2 Boven-
ste maalsteen in een graanmolen. 3 Aard-
appellichter. Fries: lichter.

licht'groen, adj.  Lichtgroen.  Fries:  ljocht-
grien.

'lichting, s. de, ‐s. Lichting. ♢ Hij is fan 'n 
ouwere ‒, (van militair). Fries: lichting.

'lichtjaar, s.  't,  ‐jaren.  Lichtjaar.  Fries: 
ljochtjier.

'lichtkoegel, s.  de,  ‐s.  Lichtkogel.  Fries: 
ljochtkûgel.

licht'maan, s. de. Lichte maan, de periode 
waarin  de  maan  helder  schijnt.  Fries: 
ljochtmoanne.

'lichtpaal, s.  de,  ‐palen;  ‐tsy.  Lichtmast. 
Fries: ljochtpeal.

'lichtskoandâ, s.  de;  'lichtskoandâg. 
Klaarlichte  dag.  ♢  Bij  ‒, op  klaarlichte 
dag. Fries: ljochtskyndei.

lichtskoandâg → lichtskoandâ.
'lichtstraal, s. de, ‐stralen; ‐tsy. Lichtstraal. 

Fries: ljochtstriel.
lid, s. 't [lɪt] leden [le:dən]. Lid. ♢ De leden 

foele, lichamelijk  moe  zijn  (van  inspan-
ning); 'n ‒ fan 'n kerk, foetbalferening; de 
leden binne mij  stikken fan dat eand lo-
pen, ik heb een pijnlijk gevoel in mijn le-
dematen;  de  leden  begeve  mij, ik  word 
moe, slaperig; 't sit mij in 'e leden, ik heb 
een  onbehaaglijk,  pijnlijk  gevoel  in  mijn 
ledematen, lichaam; 't gaat mij deur de le-
den, ik  voel  mij  niet  geheel  fit  (bij  ver-
koudheid enz.);  wat onder de leden hew-
we, verschijnselen vertonen die op een ko-

mende ongesteldheid zouden kunnen wij-
zen,  ook:  de  eerste  verschijnselen  van 
zwangerschap vertonen; ergens wel leden 
foor hè, ergens voldoende lichaamskracht 
voor  hebben;  je  de  leden  moe,  stikken 
houwe, zijn hart vasthouden;  een wat op 
'e leden plakke,  skuve, iemand voor iets 
laten  zorgen,  iemand  iets  laten  opknap-
pen,  doen,  iemand  iets  opdragen.  Fries: 
lid.

lid, s. 't [lɪt] ‐den; ‐sy. Lid (deksel; ooglid). ♢ 
't  ‒(sy)  fan  'e  treppot,  súkkerpot. Fries: 
lid.

'lidmaatskap, s.  't  [lɪtma:tskɑp].  Lidmaat-
schap. Fries: lidmaatskip.

lie, s. de [li.ə]. Lieverd, schat. Fries: lea.
lief, adj. & adv. [li.əf]  liever; ‐st. Lief. ♢ Ik 

gaan d'r wel soa ‒ niet hine, wel zo lief. 
Fries: leaf.

lief'dadig, adj., ‐er; ‐st. Liefdadig.
liefdadigens → liefdadighyd.
lief'dadighyd, s. de; lief'dadigens. Liefda-

digheid.
'liefde, s. de, ‐s. Liefde. ♢  De ‒ komt wel 

saai de boer en hij laai bij 'n doad ferken 
in 't hok. Fries: leafde.

'liefhewwe, v., had lief; liefhad. Liefhebben. 
Fries: leafhawwe.

'liefhewwer, s.  de,  ‐s.  Liefhebber.  Fries: 
leafhawwer.

liefhewwe'rij, s.  de,  ‐en.  Liefhebberij. 
Fries: leafhawwerij.

liefst, adj.  &  adv.  [li.əfst]  [li.əst].  Liefst 
(overtreffende  trap  van  lief,  ook  van 
graag).  ♢  Lezen doen ik 't  ‒, het  meest 
gaarne;  ik  gaan  nou  ‒  na  huus  toe, bij 
voorkeur, heel graag; niet ‒, liefst niet; 't  
gedrocht  woog maar  ‒  759 pônd!, maar 
liefst. Fries: leafst.

liem, s. 't [li.əm]. Leem. Fries: liem.
'liemen, adj.  Lemen,  van leem. Fries:  lie-

men.
'liene, v. [li.ənə] liende; liend. Lenen. Fries: 

liene.
'liening, s. de, ‐s; ‐inky. Lening. Fries:  lie-

ning.
lier, s.  de [li.ər]  ‐en;  ‐tsy.  Lier,  soort  hijs-

werktuig,  windas.  ♢  't  Gaat as 'n ‒, dat 
gaat zonder hapering. Fries: liere.

lies, s. de [liəs] liezen; liesk, [liəsk] liesken. 
Lies (plooi tussen onderlijf en bovenbeen). 
Fries: ljisk.

liesk → lies.
'liesleers, s.  de,  ‐leerzen;  ‐y.  Lieslaars. 

Fries: ljisklears.
liet, s. 't [li.ət] ‐en; ‐sy. Lied. Fries: liet.
'lietsysanger, s.  de,  ‐s.  Liedjeszanger. 
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Fries: lietsjesjonger.
'lieve, s.  de [li.əvə].  Lieverd,  schat.  Fries: 

leave.
'liever, adv.  [li.əvər].  Liever,  vergrotende 

trap van  lief,  ook van  graag.  ♢  'n Hoop 
mînsen kike ‒ na de tillevizy as dat sij 'n  
boek  leze; ‒  said, liever  gezegd.  Fries: 
leaver.

'lify, s.  't  [lifi]  ‐s.  Lijfje,  keurs.  ♢  Froeger 
hadden kines 'n ‒ an om de hoasbanden 
an fast te setten. Fries: lyfke.

lift, s. de [lɪft] ‐en. Lift. Fries: lift.
'lifte, v., liftte; lift. Liften. Fries: liftsje.
'lige, v.  [li:ɣə]  liigde,  loog [lo:x];  liigd,  lo-

gen. Liegen. ♢ ‒ as 'n almenak, wachter; 
d'r teugenan ‒, steeds weer nieuwe leu-
gens vertellen; teugen 'e klippen an ‒, te-
gen de klippen op,  onbeschaamd liegen; 
dat lygt d'r niet om, dat liegt er niet om, 
dat is niet mis, dat is geen kleinigheid; sij 
kin  beter  ‒  as  flige, zij  is  leugenachtig. 
Fries: lige.

'liger, s. de, ‐s. Lieger, leugenaar. Fries:  li-
ger.

li'guster, s. de [liɡöstər]. Liguster. Fries: li-
guster. Zie ook: register.

li'gusterhaag, s.  de,  ‐hagen;  ‐haachy.  Li-
gusterhaag. Fries: ligusterhage.

liif, s. 't [li:f] liven; lify. Lijf. ♢ Ergens met ‒ 
en siel foor weze, iets met hart en ziel toe-
gedaan zijn; een teugen 't ‒ lope, iemand 
toevallig ontmoeten;  pyn in 't ‒, buikpijn; 
ergens pyn in 't ‒ over hè, zich ergens be-
zorgd over maken. Fries: liif.

'liifblâd, s. 't, ‐en. Lijfblad. Fries: liifblêd.
'liiffol, s. 't, ‐len. Buik vol. ♢ 'n ‒ brij, eer-

appels. Fries: liiffol.
'liigbeest, s. 't, ‐en. Liegbeest. Fries:  liich-

bist.
lij, adj. [lεi]̯. Lauw, halfwarm. ♢ 't Loopt 'm 

as ‒ water in 'e oren, 't is krekt al wort  
him ‒ water in 'e oren goaten, hij  vindt 
het heel prettig te horen; 't gaat, loopt je 
as ‒ water bij de rûg del, het is een pret-
tig gevoel (bijv. als men bij jeuk door ie-
mand gekrabt wordt);  't gaat him ôf as ‒ 
water, hij  is rad van tong, welbespraakt. 
Fries: lij. Zie ook: lau.

'lije, v. [lεiə̯]  leed [le:t];  leden. Lijden. ♢  't 
Het te ‒n, 't lijt as 'n puthaak, het is aan 
veel slijtage onderhevig; een, wat (niet) ‒ 
mâge, iemand, iets (niet) mogen lijden; je 
niet ‒ late, het er goed van nemen. Fries: 
lije.

'lijen, s. 't. 1 Lijden. 2 Armoede, ellende. 3 
Drukte,  ruzie,  moeilijkheden.  ♢  Met  ‒, 
met moeite. Fries: lijen.

'lijertsy, s.  't,  ‐s.  Zwak, teer kindje. Fries: 
lijerke.

lyk, s.  't  [lik]  liken.  Lijk,  dood  lichaam. 
Fries: lyk.

lyk, s. 't [lik] liken. Lijk, zoomtouw van zeil. 
♢ Ut 'e liken, doodop. Fries: lyk.

lyk, adj. & adv. [lik]. Gelijk. ♢ 't Water komt 
‒ met 'e krún fan 'e dyk; goed ‒ lope, een 
goed verstand hebben; hij kreeg de bâl ‒ 
in 'e bek, vlak in het gezicht; die bâl waar 
him ‒ in 'e bek, de bal kwam recht op hem 
af  (bij  het  kaatsen);  'n  ‒  man  is  'n  ryk  
man. Fries: lyk.

lyk'as, conj.  Gelijk,  evenals.  ♢  De  amels 
hewwe gyn ferstand ‒ de mînsen. Fries: 
lykas.

'lykauto, s. de, ‐'s. Lijkauto. Fries: lykauto.
'like, v.  [likə]  leek [le:k];  leken;  'likene, 

[likənə]  leek;  leken. Lijken. ♢  't Lykt d'r 
niet op, na, 't mot niet ‒, het lijkt er niet 
op, naar; 't lykt d'r op, het mag er zijn, het 
is  mooi;  't  is  niet  soa't  't  lykt  of  skynt,  
maar soa't men 't sels befynt, men moet 
zelf ervaren, hoe de situatie is. Fries: lyk-
je.

'like, adv. [likə]. Even, in dezelfde mate. ♢ 
Dat weetst ‒ goed as ik; alles ging ‒ raar 
en bryk, erg vreemd. Fries: like.

'likefeul, num. & adv. Evenveel. ♢ D'r wa-
ren ‒ mînsen as forig jaar; 't is mij ‒, om 
het even, onverschillig. Fries: likefolle.

'likegoed, adv.  Evengoed.  ♢  Soa  kin  't  
(krekt) ‒; hij is ‒ negentig worren. Fries: 
likegoed.

'likemin, adv. Evenmin. ♢ Jou mâge hier ‒ 
fytse as 'n ânder. Fries: likemin.

likene → like.
'liketou, s.  't,  ‐wen;  ‐tsy.  Lijk,  zoomtouw 

van zeil.
li'kide, adj. [likidə]. Liquide. Fries: likide.
'lykkist, s.  de,  ‐en;  ‐kissy.  Lijkkist.  Fries: 

lykkiste.
'lyksette, v.,  sette lyk;  lykset. Gelijkzetten. 

♢ Je kinne de klok op him ‒, hij komt al-
tijd op tijd. Fries: lyksette.

lyk'soa, adv.  Evenzo,  desgelijks.  ♢  Hij 
docht d'r ‒ over. Fries: lyksa.

'lykstasy, s. de -[sta:si] ‐s. Lijkstaatsie, lijk-
stoet. Fries: lykstaasje.

lykswel → lykwel.
lyk'waardig, adj.; lyk'weerdig, ‐er; ‐st. Ge-

lijkwaardig. Fries: lykweardich.
lykweerdig → lykwaardig.
lyk'wel, adv.;  lyks'wel, lyk'wels.  Evenwel, 

nochtans,  echter,  toch.  ♢  Wij  mosten  ‒ 
feerder. Fries: lykwol.

lykwels → lykwel.
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'likwida, s.  plur.  [likwidɑ].  Liquida.  Fries: 
likwida.

likwi'dere, v. [likwidɪ.ərə]  likwideerde;  lik-
wideerd. Liquideren. Fries: likwidearje.

lilk, adj.  &  adv.  [lɪlk]  ‐er;  ‐st.  Lelijk  (niet 
knap van uiterlijk; boos, kwaad). ♢  't ‒e 
beest weze, het zwarte schaap zijn, (altijd) 
de  schuld  krijgen;  soa  ‒  as  'n  ferken, 
saag,  spiker,  spin, ontzettend  kwaad;  ‒ 
worre op een, boos worden op iemand; je 
‒ make, zich kwaad maken. Fries: lilk.

'lilkens, s. de. 1 Lelijkheid, het lelijk‐zijn. 2 
Boosheid, kwaadheid. Fries: lilkens.

lym, s. de [lim]. Lijm. Fries: lym.
'lime, v. [limə]  lymde;  lymd. Lijmen. Fries: 

lymje.
lime'nade, s. de [liməna:də] ‐s. Limonade. 

Fries: limonade.
'limfe, s. de [lɪmfə]. Lymfe. Fries: lymfe.
limoe'sine, s.  de [limusinə] ‐s.  Limousine. 

Fries: limûsine.
'lympot, s. de, ‐ten; ‐sy. Lijmpot. Fries: lym-

pot.
'lymskroef, s.  de,  ‐skroeven;  ‐y.  Lijm-

schroef.
'lymtang, s. de, ‐en; ‐tânchy, ‐tanky. Lijm-

tang. Fries: lymtange.
lyn, s. de [lin]  linen; ‐tsy. Lijn. ♢  De ‒tsys 

om 't  hooi lêge, (fig.)  iemand met mooie 
woorden voor zich trachten te winnen, ie-
mand inpalmen. Fries: line.

'lineboom, s.  de  [linə]- ‐bomen;  ‐py,  ‐tsy. 
Lindeboom. Fries: linebeam.

'linedraad, s. 't, ‐draden. Dikke ijzerdraad 
voor drooglijnen. Fries: linetried.

line'êr, adj. [line:ε:r]; lini'êr, [liniε:r]. Line-
air. Fries: lineêr.

'linehout, s. 't. Lindehout. Fries: linehout.
'linehouten, adj.  Lindehouten. Fries:  line-

houten.
'linepaal, s. de, ‐palen; ‐tsy. Paal van droog-

lijn. Fries: linepeal.
'lingte, s. de [lɪŋtə] ‐s. Lengte. ♢ 't Kin be-

ter út 'e ‒ as út 'e breedte, er is meer te 
halen bij een rijke dan bij een arme. Fries: 
lingte.

'lingtemaat, s.  de,  ‐maten.  Lengtemaat. 
Fries: lingtemaat.

'lynhouwersboat, s.  de,  ‐en.  Vissersboot 
(gebruikt bij de visvangst op de Wadden).

'liny, s. de [lini] ‐s. Linie. ♢  De manlike ‒, 
de mannelijke linie; over 'e hele ‒, over de 
hele linie. Fries: liny.

lini'aal, s.  de  [linia:l]  ‐alen;  ‐tsy.  Liniaal. 
Fries: liniaal.

liniêr → lineêr.
lini'ëre, s. de [liniɪ.ərə]  linieerde;  linieerd. 

Liniëren. Fries: liniearje.
'linig, adj. & adv. [linəx] ‐er; ‐st. Lenig, soe-

pel. ♢ Soa ‒ as 'n aap, laken; die achterîn-
se het 'n ‒e slag (over him). Fries: linich.

'linker, adj. [lɪŋkər]. Linker. Fries: lofter.
'linkerêrm, s.  de,  ‐s;  ‐tsy,  ‐py.  Linkerarm. 

Fries: lofterearm.
'linkerhând, s.  de,  ‐hannen;  ‐handsy.  Lin-

kerhand. Fries: lofterhân.
'linkerkant, s.  de,  ‐en.  Linkerkant.  Fries: 

lofterkant.
'linkersij, s.  de,  ‐en.  Linkerzij(de).  Fries: 

lofterside.
'lynkoek, s. de, ‐en; ‐y. Lijnkoek. Fries: lyn-

koeke.
links, adj. & adv. [lɪŋks] ‐er. Links. ♢ Hij is 

fan syn geboorte ôf ‒; bij die bocht ‒ ôf-
slaan. Fries: lofts.

'linksôf, adv. Linksaf. Fries: loftsôf.
'linksom, adv. Linksom. Fries: loftsom.
'lynmeel, s. 't. Lijnmeel. Fries: lynmoal.
'linnen, s. 't [lɪnən]. Linnen. Fries: linnen.
'linnengoed, s.  't.  Linnengoed.  Fries:  lin-

nenguod.
'linnenkas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Linnenkast. 

Fries: linnenkast.
'linnenrak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Droogrek. Fries: 

linnenrak.
'linnens, adj. Van linnen. ♢ 't ‒(e) pak; ‒e 

bând. Fries: linnens.
li'noaleum, s.  't  [lino.əliəm].  Linoleum. 

Fries: linoaleum.
'lynoaly, s. de. Lijnolie. Fries: lynoalje.
'lynrecht, adj. & adv. Lijnrecht. ♢ Hur op-

fattings staan ‒ teugenover nander.
lîns, s. de [lɪ.ⁿs] lînzen; ‐y. Lens, doorzichtig 

lichaam met tenminste één gebogen vlak. 
Fries: lins.

lîns, s. de [lɪ.ⁿs] ‐en. Lens, pen, spie. ♢ Lie-
ver de ‒  as 't  wiel  drage, liever  lui  dan 
moe zijn. Fries: lins.

lîns, s. de [lɪ.ⁿs]. Speling, tiidruimte; rust. ♢ 
Ik mot even ‒ hè om de sinten bijnander 
te krijen; ‒ geve, tijd van beraad geven; je 
motte him even ‒ gee om over 't foorstel  
na te dinken. Fries: lins.

'lynsaad, s. 't. Lijnzaad. Fries: lynsied.
lint, s. 't [lɪnt] ‐en; ‐sy. Lint. ♢  't Bin alle-

gaar ‒sys en flintsys, gez. als iemand iets 
te zwierig gekleed is (bijv. van een jurk); 
‒en, lintvoegen. Fries:  lint.  Zie ook:  lint-
foeg.

'lintfoeg, s.  de,  ‐en;  ‐foechy.  Lintvoeg. 
Fries: lintfoech. Zie ook: lint.

'lintsaag, s.  de, ‐sagen; ‐saachy. Lintzaag. 
Fries: lintseage.

'lintwurm, s.  de,  ‐s;  ‐py,  ‐tsy.  Lintworm. 
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Fries: lintwjirm.
linzje'ry, s. de [lɪⁿzjəri]. Lingerie. Fries: lin-

zjery.
lip, s. de [lɪp] ‐pen; ‐py. Lip. ♢ De ‒ fan 'n 

izer, de lip van een hoefijzer (ombuiging 
vooraan). Fries: lippe.

'lipe, v. [lipə]  lypte;  lypt. Pruilen, drenzen, 
huilen (inz. van kind). ♢  Kînst ‒ of pipe,  
maar  krijst  't  niet, je  kunt  hoog of  laag 
springen. Fries: lipe.

'lippestift, s. de, ‐en. Lippenstift. Fries: lip-
pestift.

li'ryk, s. de [lirik]. Lyriek. Fries: lyryk.
'lirys, adj. [li.əris]. Lyrisch. Fries: lyrysk.
lis, s. de [lɪs] ‐sen. Lis. ♢  Gele ‒, gele lis; 

barchjeblom. Fries: liis.
ly'seum, s.  't  [lise:əm]  ‐s,  lysea.  Lyceum. 

Fries: lyseum.
li'sînsy, s. de [lisɪ.ⁿsi] ‐s. Licentie. Fries:  li-

sinsje.
lisju'mo, s.  de [lizjəmo:]  ‐'s.  Lits‐jumeaux. 

Fries: lisjumo.
'lisol, s. de [lisɔl]. Lysol. Fries: lysol.
list, s. de [lɪst] ‐en. List. Fries: list.
list, s.  de [lɪst]  ‐en;  lissy.  Lijst.  ♢  Op 'e ‒ 

stonnen 12 perturen, lijst van deelnemers 
(aan een kaatspartij). Fries: list.

'lyster, s. de [listər] ‐s; ‐tsy. 1 Lijster. ♢ Sin-
ge  as  'n  ‒. 2 Merel,  zwarte  lijster.  3 
Kramsvogel. Fries: lyster.

'lysterbaai, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Lijsterbes. 
Fries: lysterbei.

'liter, s. de [litər] ‐s. Liter. ♢ De ‒, per liter. 
Fries: liter.

lite'rator, s.  de  [litəra:tɔr]  ‐s.  Lit(t)erator. 
Fries: literator.

litera'tuur, s. de [litərɑtü.ər]. Lit(t)eratuur. 
Fries: literatuer.

litur'gy, s. de [litörgi] ‐s. Liturgie. Fries: li-
turgy.

lo → love.
loa → hoa.
load, s. 't [lo.ət]. Lood. ♢ Te ‒ staan, in het 

lood staan; út 't ‒ hange, uit het lood han-
gen; die muur hangt út 't ‒; in 't ‒ hange, 
besluiteloos zijn; ‒ in 't gat hewwe, zwaar 
zijn (om op te tillen, meestal gez. van kin-
deren); ‒ in 'e kop hewwe, dronken zijn; 't  
is ‒ om oud izer, het is (oud) lood om oud 
ijzer; 'n ‒ waar froeger in gewicht fan tien 
gram. Fries: lead.

'loade, v.,  loadde; load, loaden. Loden (met 
het  dieplood de diepte  bepalen,  met het 
schietlood werken). ♢ ‒ hoe diep at 't wa-
ter is. Fries: leadzje.

'loaden, adj. Loden, van lood. Fries: leaden.
'loadlyn, s. de, ‐linen. Loodlijn. Fries: lead-

line.
'loadrecht, adj.  &  adv.  Loodrecht.  Fries: 

leadrjocht.
loads, s. de [lo.əts] ‐en. Loods (bij scheep-

vaart). Fries: loads.
loads, s.  de  [lo.əts]  ‐en;  ‐y.  Loods,  hal. 

Fries: loads.
'loadse, v.,  loadste;  loadst. Loodsen. Fries: 

loadse.
loan, s. 't [lo.ən] ‐en; ‐tsy. Loon. ♢ 'n Goed 

‒ hewwe. Fries: lean.
loan, s.  de [lo.ən] ‐en.  Landweg, inz. voor 

die wegen of paden die vanaf het Oud‐ en 
Nijmoentsy‐Bildt (resp.  Oud‐  en  Nieuw-
monnikenbildt)  in  de  gemeente  Ferwer-
deradeel lopen. ♢ De Luwter ‒. Fries: lea-
ne.

'loanbedriif, s. 't, ‐bedriven; ‐bedrify. Loon-
bedrijf. Fries: leanbedriuw.

'loanbelasting, s. de. Loonbelasting. Fries: 
leanbelesting.

'loane, v.,  loande,  loand.  Lonen,  voordeel 
opleveren (meest met ontkenning). ♢ Sok 
werk  loant  niet, levert  niets  op.  Fries: 
leanje.

'loanlist, s.  de,  ‐en.  Loonlijst.  Fries:  lean-
list.

'loanpúdsy, s. 't, ‐s. Loonzakje. Fries: lean-
pûdsje.

'loanregeling, s.  de,  ‐s.  Loonregeling. 
Fries: leanregeling.

'loansferhoging, s. de, ‐s. Loonsverhoging. 
Fries: leansferheging.

loazje'mint, s.  't  [lo.əzjəmɪnt]  ‐en.  Loge-
ment. Fries: loazjemint.

lobbes → lôbes.
'lobby, s. de [lobi] ‐s. Lobby. Fries: lobby.
'lobbye, v., lobbyde; lobbyd. Lobbyen. Fries: 

lobbye.
'lôbes, s.  de [lo.bəs];  'lobbes, [lobəs]  ‐en. 

Lobbes. ♢ 'n Goeie lobbes, een gemoede-
lijk,  enigszins  traag  persoon.  Fries:  lob-
bes.

'lodderig, adj.  & adv. [lodərəx].  Lodderig. 
Fries: lodderich.

'lodske, s.  't  [lotskə]  ‐s.  Sloerie  (slordige 
vrouw; slet, slons). Fries: lodske.

'loeder, s. 't [ludər] ‐s; ‐tsy. Loeder. ♢ Aak-
lik ‒ datst bist, nou hest mij de broadskaal  
stikken sloegen; Jan waar as jongetsy 'n 
‒tsy. Fries: loeder.

'loege, v.  [lu:ɣə]  loegde;  loegd.  Optassen, 
opstapelen. Fries: loegje.

'loeie, v. [luiə̯]  loeide;  loeid. Loeien. ♢  De 
koeien ‒.

loer, s. de [lu.ər]. Loer (in verbindingen). ♢ 
Op 'e ‒ staan, op de loer; wat in 'e ‒ krije, 
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iets doorzien. Fries: loer.
'loere, v.  [lu.ərə]  loerde;  loerd.  Loeren. 

Fries: loere.
loet, s. de [luət] ‐en; ‐sy.  1 Loet, ovenkrab-

ber  om vuur uit  de oven te  krabben (in 
bakkerij). 2 Keutel, drol. Fries: loete.

lof → lôf.
lof, s.  de  [lɔf].  Lof  (lofspraak;  eer,  roem). 

Fries: lof.
lôf, s. 't [lɔ:f] lôven; loffy; lof, [lɔf] lôven; ‐fy. 

Lof, aardappelloof. Fries: lof.
'lôfbrande, v.,  lôfbrandde;  lôfbrand;  'loffy-

brande, loffybrandde; loffybrand. Aardap-
pelloof verbranden. Fries: lofbaarne.

'lôfbultsy, s. 't, ‐s. Hoopje aardappelloof. ♢ 
In 'e ‒s bakten de kines eerappels en at-
ten se op. Fries: lofbult.

loffybrande → lôfbrande.
'lôfklappe, v., lôfklapte; lôfklapt. Loof klap-

pen, met een loofklapper het loof van de 
op  het  land  staande  aardappelplanten 
slaan. Fries: lofklappe.

'lofklapper, s. de. Loofklapper.
'lôfplokke, v.,  lofplokte;  lôfplokt. Looftrek-

ken (van aardappelen). Fries: lofplôkje.
'lôger, s.  de  [lɔ:ɣər];  'logger, [lɔɣər]  ‐s; 

‐tsy. Logger. Fries: lôger.
logger → lôger.
log'in, s. de [lɔɣɪn]. Login. Fries: lochyn.
logis'tyk, s. de. Logistiek. Fries: logistyk.
loi, s. plur. [lɔ.i]̯. Lui, lieden, mensen. Fries: 

lju.
loi, adj. & adv. [lɔ.i]̯ ‐er; ‐st. Lui. ♢ Soa ‒ as 

Evert; 'n ‒ ferken. Fries: loai.
loidâg → loisdâg.
'loie, v. [lɔ.iə̯]  loide;  loid. Luiden. Fries: lie-

de.
loif(W), s.  de [lɔif̯]  loiven.  Stoep (voor de 

ingang van een huis, al is de overdekking 
ook sinds jaren verdwenen).

loif(W), s. de [lɔif̯] loiven; ‐y; luif(O), [lɔ̈.if̯] 
luiven; ‐y. Luifel. Fries: luif.

'loiklok, s. de, ‐ken. Luiklok. Fries: liedklok.
'loilak, s. de -[lɑk] ‐ken. Luilak. Fries:  loai-

lak.
'loilakke, v.,  loilakte;  loilakt.  Luilakken. 

Fries: loailakje.
'loisdâg*, s. de [lɔis̯]-;  'loidâg*, [lɔi]̯-;  'loi-

tersdâg*, [lɔit̯ərs]- ‐dagen. Dag, volgende 
op feestdagen, in het bijzonder na de ker-
mis, waarop in vroegere jaren op het Bildt 
nog niet werd gewerkt. Fries: loaidei.

'loitere, v.  [lɔit̯ərə]  loiterde;  loiterd.  Luie-
ren. ♢ Hij het fansels an 't ‒n weest, âns 
had‐y wel meer presteerd; hij het sitten te 
‒n. Fries: loaiterje.

loitersdâg → loisdâg.

'loitsys, s. plur. Luitjes. Fries: lju.
'loiwagen, s. de, ‐s. Luiwagen, soort bezem 

om te schrobben. Fries: loaiwagen.
lo'jaal, adj. & adv. [lo.ja:l] [ləja:l] lojaler; ‐st. 

Loyaal. Fries: loyaal.
lok, s. de [lɔk] ‐ken; ‐ky. Lok, bosje haren. 

Fries: lok.
lokaal → lekaal.
lokali'sere, v., lokaliseerde; lokaliseerd. Lo-

kaliseren. Fries: lokalisearje.
lo'ket, s. 't [lo:kεt] [ləkεt] ‐ten; ‐sy.  Loket. 

Fries: loket.
'lokke, v.  [lɔkə]  lokte;  lokt.  Lokken. Fries: 

lokje.
lokomo'byl, s.  de,  ‐bilen.  Locomobiel. 

Fries: lokomobyl.
lokomo'tyf, s.  de  [lo:kəmətif]  ‐tiven;  ‐tify. 

Locomotief. Fries: lokomotyf.
lol, s. de [lɔl]. Lol, plezier. ♢ Hij kon syn ‒ 

wel op, het was niet plezierig voor hem. 
Fries: lol.

'lollemanstip, s.  de.  Saus voor  meelspijs, 
bereid uit schapenmelk, boter en stroop. 
Fries: lollemanstip.

'lommert, s. de [lomərt] ‐s. Lommerd, bank 
van lening. ♢ Der geeft de ‒ gyn geld op, 
dat is onbetrouwbaar, dat is niets waard. 
Fries: lommert.

lomp, adj.  &  adv.  [lomp]  ‐er;  ‐st.  Lomp. 
Fries: lomp.

'lompens, s. de. Lompheid. Fries: lompens.
'lompert, s.  de  [lompərt]  ‐s.  Lomperd. 

Fries: lompert.
lônd, s. 't [lo.nt] ‐en. 1 Geluid. 2 Stem (van 

de mens). ♢  'n ‒ as 'n bolle; 'n swaar ‒, 
een zware stem;  't op 't ‒ hè, het op de 
stem hebben; súvver gyn ‒ meer hè, haast 
geen stem meer hebben. Fries: lûd.

londig → lôndig.
'lôndig, adj. [lo.ndəx]; 'londig, [londəx] ‐er; 

‐st.  Gehorig.  ♢  't  Is  in  die  erbaaierska-
mers bra ‒; 't is och soa ‒ (over 't feld), de 
geluiden zijn over grote afstand duidelijk 
hoorbaar  (bij  stil  weer,  als  er  regen  op 
komst is enz.).

londigens → lôndigens.
'lôndigens, s. de; 'londigens. Gehorigheid.
long, s.  de  [loŋ]  ‐en;  lônchy.  Long.  Fries: 

long.
'longontsteking, s.  de.  Longontsteking. 

Fries: longûntstekking.
'lonky, s. 't [loŋki]. Vriendelijke, korte (zij-

delingse) blik.
lont, s. de [lont] ‐en; ‐sy. Lont. ♢ ‒  rúkke, 

lont ruiken. Fries: lont.
'loochy, s. 't [lo:xi] ‐s. 1 Locomobiel. ♢ 'n ‒ 

worde froeger brúkt om 'n dorsmesine an 
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te driven. 2 Locomotief.
'loochika, s. de [lo:ɣikɑ]. Logica. Fries:  lo-

gika.
'loochys, adj.  &  adv.  [lo:xis]  ‐iser;  ‐t.  Lo-

gisch. Fries: logysk.
'looitou, s.  't  [lo.i]̯- ‐wen;  ‐tsy.  Luitouw, 

touw waaraan in molens de zakken naar 
boven worden gehesen. Fries: loaitou.

look, s. de [lo:k] loken. Look, wervel om de 
schalm van  het  haamhout  aan  de  dissel 
vast te maken. Fries:  lôke. Zie ook:  dolk, 
gek.

loom, adj. & adv. [lo:m] lomer; ‐st. Loom. ♢ 
‒  weer, weer  dat  iemand  loom  maakt. 
Fries: loom.

loop, s. de [lo:p] lopen; lopy. Loop. ♢ 't Is 'n 
hele  ‒  fan  Luwt  na  Marsum, een  lange 
tocht; 'k hew âns niet as rooie ‒ in 'e knip, 
kopergeld; de hinnen sitte in 'e ‒, kippen-
loop, kippenren;  't is maar 'n lopy, het is 
de moeite niet;  in 'e ‒ fan 'e dâg, fan ja-
ren, in de loop van;  op 'e ‒ gaan, op de 
loop gaan; de ‒ d'rin sette, vlug (beginnen 
te) lopen; ergens de ‒ hewwe, ergens ge-
regeld  komen;  de  ‒  fan  'n  moln, gang, 
snelheid;  d'r  sit  wel  ‒ in syn bâlen, zijn 
kaatsballen hebben een grote snelheid; ik 
bin an 'e ‒, ik heb buikloop, diarree. Fries: 
loop.

'loopain, s.  de, ‐en;  ‐tsy.  Loopeend. Fries: 
lânein.

'loopbaan, s. de, ‐banen. Loopbaan.
'loopdeurtsy, s. 't, ‐s. Extra deur in de gro-

te schuurdeuren. Zie ook: klaindeurtsy.
'loopfyts, s. de, ‐en. Autoped.
'loophek, s. 't, ‐ken. Loophek, box.
'looplamp, s. de, ‐en; ‐y. Looplamp.
loops, adj. [lo:ps]. Loops. ♢ Die hônd is ‒; 

'n ‒e hônd. Fries: loopsk.
'loopsens, s.  de.  Loopsheid.  Fries:  loop-

skens.
'looptuur, s. 't, ‐turen. Tuier. ♢ De bok sit 

an 't ‒. Zie ook: tuur.
'lope, v. [lo:pə] liep [li.əp]; lopen. Lopen. ♢ 

‒ as 'n dartyn, dief, haas, kiewyt; St.‐Jabik 
liep d'r soamar deur, ondervond maar wei-
nig  tegenstand  (kaatsen);  hij  liep  d'r 
soamar  deur, de  teruggeslagen  bal  kon 
niet door de tegenpartij gekeerd worden, 
zodat de kaats werd gepasseerd (kaatsen).

'lopen, s. 't [lo:pən]. Lopen, oude inhouds-
maat van droge waren (= 0,83 hektoliter). 
♢  Soa‐en‐soafeul ‒ garst, haver, wait, or-
ten, boanen. Fries: ljippen.

'lopend, adj. Lopend. ♢ 'n ‒ fuurtsy, een lo-
pend vuurtje.

'loper, s. de [lo:pər] ‐s; ‐tsy. Loper. Fries: lo-

per.
lor'njet, s.  't [lɔrnjɛt] ‐ten.  Lorgnet. Fries: 

lornjet.
los, adj. & adv. [lɔs] ‐ser; ‐t. Los. ♢ ‒ weer, 

los,  onbestendig  weer;  ‒  geld, los  geld, 
geld dat niet belegd is; ‒ an 'e sinten sit-
te, het  geld gemakkelijk  uitgeven. Fries: 
los.

los'bandig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Losbandig. 
Fries: losbandich.

'losbol, s. de, ‐len. Losbol. Fries: losbol.
'losbreke, v.,  brak los;  losbroken.  Losbre-

ken. Fries: losbrekke.
'losdoen, v., deen, daan los; losdeen, ‐daan. 

Losdoen,  losmaken.  ♢  De  broek,  jas  ‒. 
Fries: losdwaan.

'los‐fast, adj.  Los‐vast.  ♢  ‒  folk, los‐vast 
personeel. Fries: losfêst.

lo'sjon, s. de [lo:sjon] ‐s. Lotion. Fries:  los-
jon.

'loskomme, v.,  kwam los;  loskommen. Los-
komen.  ♢  Die  erbaaier  is  ‒n, voor  een 
functie vrijgekomen. Fries: loskomme.

'loskrije, v.,  kreeg los;  loskregen.  Loskrij-
gen. Fries: loskrije.

'loslate, v.,  liet  los;  loslaten.  Loslaten. 
Fries: loslitte.

'loslope, v.,  liep los;  loslopen. Loslopen. ♢ 
‒nde hinnen; dat is te gek om los te lopen.

'losmake, v.,  maakte los;  losmaakt. Losma-
ken. ♢ 'n Tou ‒; je ergens fan ‒, zich er-
gens van losmaken. Fries: losmeitsje.

'losrake, v.,  riek  los;  losraakt.  Losraken. 
Fries: losreitsje.

'losse, v. [lɔsə]  loste;  lost.  1 Lossen, uitla-
den. 2 Lozen. ♢ 't Water wort lost deur de 
waterlossing. 3 Losmaken (van iets dat zo-
danig  is  vastgemaakt,  dat  de verbinding 
gemakkelijk weer kan worden verbroken). 
4 Loslaten (bijv. van stenen, die bij sloop-
werkzaamheden m.b.v. met een moker los 
zijn komen te zitten). ♢ De stenen fan die 
muur ‒ al. Fries: losse.

'lossens, s. de [lɔsəⁿs]. Losheid. Fries:  los-
sens.

'losser, s. de, ‐s. Losser. Fries: losser.
'losskeure, v.,  skeurde los;  losskeurd. Los-

scheuren. Fries: losskuorre.
'losslaan, v.,  sloeg  los;  lossloegen.  Los-

slaan. Fries: losslaan.
'losspitte, v.,  spitte los;  losspit.  Lossteken 

(van mest op de mestvaalt). Zie ook: spit-
te.

'loswrikke, v., wrikte los; loswrikt. Loswrik-
ken. Fries: loswrikke.

'loswrotte, v., wrotte los; loswrot. Loswroe-
ten. Fries: loswrotte.
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lot, s. 't [lɔt] ‐ten. Lot. ♢ De ‒ten binne foor 
de sotten en prizen foor de wizen; een an 
syn ‒ overlate. Fries: lot.

'lotgenoat, s. de  -[ɡəno.ət] ‐en. Lotgenoot. 
Fries: lotgenoat.

'lotstok, s. de, ‐ken. Eén van de dikke stok-
ken van ± vijf meter lengte, die op een be-
paalde plaats (afhankelijk van de uitkomst 
van een  lotting) en afstand van elkaar in 
zee werden uitgezet. Elke  lotstok  diende 
als  uitgangspunt  voor  het  uitzetten  van 
een span fuiken en de bijbehorende skud-
dings. Fries: lotstôk.

'lotte, v. [lɔtə] lotte; lot. 1 Loten. ♢ ‒ foor 'n 
plak in de regel, systeem van loten, om uit 
te maken welke plaats in de regel bij elke 
afzonderlijke  lotting elk  van  de  deelne-
mende boten met een  span fuiken toege-
wezen  had  gekregen;  deurnander  ‒, het 
samenstellen door loting van kaatspartu-
ren uit het aantal ingeschreven kaatsers; 
‒n is foor de sotten, loten is dwaasheid. 2 
Bloeien. ♢ 't Flas mot met 'e langste dâg  
‒. Fries: lotsje.

lotter'ij, s.  de  [lɔtərεi]̯  ‐en.  Loterij.  Fries: 
lotterij.

'lotting, s. de [lɔtɪŋ] ‐s. Loting, inz. onder-
deel van het loten bij het bepalen van de 
plaats  in  de  regel  van  elk  afzonderlijk 
span fuiken (viste men bijv. met tien boten 
dan kreeg iedere boot een nummer. Bij ie-
dere  lotting  nam een boot deel  met één 
span  fuiken.  Het  lot  bepaalde nu,  welke 
plaats van 1 tot en met 10 elk span toege-
wezen had gekregen. Beschikte elke boot 
in totaal over bijv. 14  span, dan moesten 
er 14 lottings gehouden worden, om in dat 
geval de plaats van 140 span fuiken in de 
regel uit te kunnen maken). ♢ Men sprak 
altyd fan halve ‒s, omdat 't per boat om 
een span ging, terwyl at 'n boat deur twee 
man befist worde. Fries: lotsjen.

lou, adj. [lɔ.u̯] ‐wer; ‐st. Luw, windvrij. ♢ 'n 
‒ plakky. Fries: lij.

'loukant, s. de, ‐en. Lijzijde. ♢ Wij skúlle an 
'e ‒ fan 'e skuur. Fries: lijkant.

lou'loene, interj.  [lɔ.u̯lu.ənə]. In: ‒  met 'e 
klep  dicht!, dank  je  hartelijk!,  er  komt 
niks van in! Fries: louloene.

lou'loenig, adj. & adv. 1 Sullig. 2 Koel, niet 
enthousiast.

'loute, s. de. Luwte. ♢  In 'e ‒ sitte. Fries: 
lijte.

'louter, adv.  [lɔ.u̯tər].  Louter,  slechts,  en-
kel, alleen. ♢ ‒ en allenig.

'loutere, v.  [lɔ.u̯tərə]  louterde;  louterd.  1 
Louteren, zuiveren, reinigen.  2 Polsen. ♢ 

'k  Sil  him 's  ‒, ik  zal  hem eens  polsen. 
Fries: lotterje.

'love, s. de [löf]; luf. Love. Fries: love.
'love, v. [lo:və]  loofde;  loofd;  lo, [lo:]  lode; 

lood. Geloven. ♢ 't ‒ wille, handelbaar, ge-
dwee zijn, zich niet meer verzetten. Fries: 
leauwe.

'loverke, s. 't [lo:vərkə] ‐s. Lovertje. Fries: 
loverke.

'lôzje, s. de [lɔ:zjə] ‐s. Loge. Fries: lôzje.
'lûbe, v. [lö.bə] lûbde; lûbd. Lubben, castre-

ren. ♢ 'n Beer ‒. Fries: lobje.
lucht, s. de [löxt] ‐en;  luchy. Lucht. ♢  De 

prizen flige de ‒ in; ergens de ‒ fan krije, 
ergens iets van bespeuren; der sit 'n luchy 
an, daar is een luchtje aan;  de ‒ is blau 
fan dagen en griis fan onrust, er ligt een 
hele toekomst voor je, maar die is wel on-
zeker. Fries: lucht.

'luchtballon, s.  de,  ‐s;  ‐nen.  Luchtballon. 
Fries: luchtballon.

'luchte, v. [löxtə] luchtte; lucht. Luchten. ♢ 
Ik kin him niet ‒, ik kan hem niet luchten, 
dulden, uitstaan. Fries: luchtsje.

'luchtfaart, s.  de.  Luchtvaart.  Fries:  loft-
feart.

'luchthaven, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Luchthaven. 
Fries: lofthaven.

'luchtig, adj. & adv., ‐er; ‐st; 'luftig, [löftəx] 
‐er; ‐st. Luchtig (niet ernstig, onbezorgd; 
lichtvaardig; niet benauwd, niet warm zit-
tende, fris). ♢ Seumerdâg de mouwen om-
hoog en met bloat hoofd, dat is lekker luf-
tig. Fries: luchtich.

'luchtkasteel, s. 't, ‐kastelen. Luchtkasteel. 
Fries: loftkastiel.

'luchtskommel, s.  de,  ‐s.  Luchtschommel. 
Fries: loftskommel.

lu'dyk, adj.  [lüdik]  ludiker;  ‐st.  Ludiek. 
Fries: ludyk.

'lúdspreker, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Luidspreker. 
Fries: lûdsprekker.

luf → love.
luftig → luchtig.
lu'guber, adj. [lügübər] ‐der;  ‐st. Luguber. 

Fries: luguber.
'luier, s. de [lɔ̈.iə̯r] ‐s; ‐tsy. Luier.
luif → loif.
luite'nant, s.  de [lɔ̈.it̯ənɑnt]  ‐s.  Luitenant. 

Fries: luitenant.
luk, s. 't [lök]. Geluk (uitsluitend in ironisch 

gebruik).  ♢  Doe't  wij  bij  hur kwammen, 
waren sij krekt fort: dan komt men ok met 
‒ an! Fries: lok.

lúk, s. 't [lük] ‐ken; ‐ky. Luik. Fries: lûk.
'lukke, v. [lökə] lukte; lukt. Lukken.
lúks, adj. & adv. [lüks] ‐er;  ‐t.  Luxe, luxu-
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eus.  ♢  'n  ‒e  auto, een  luxeauto.  Fries: 
lúks.

'lúkse, s. de. Luxe. Fries: lúkse.
lul, s.  de  [löl]  ‐len;  ‐tsy.  Lul.  ♢  Dat is  'n 

groate ‒, sukkel, sul. Fries: lul.
'lulhannes, s.  de  -[hɑnəs]  ‐en;  ‐y.  Lulhan-

nes. Fries: lulhannes.
'lulle, v., lulde; luld. Lullen, kletsen. ♢ Gat-

ten in 'e sokken ‒, bepraten, met praten 
overhalen. Fries: lulle.

lullifi'kasy, s.  de  [löləfika:si].  Lullificatie. 
Fries: lullifikaasje.

lumine'sint, adj.  [lüminəsɪnt].  Lumines-
cent. Fries: luminesint.

lumi'neus, adj. [lüminö.ü̯s] ‐euzer; ‐t. Lumi-
neus. Fries: lumineus.

'lummel, s.  de  [löməl]  ‐s.  Lummel.  Fries: 
lummel.

lu'pyn, s. de [lüpin]  lupinen. Lupine. Fries: 
lupine.

lúrk, s.  de  [lürk]  ‐en;  ‐y;  'lúrky, s.  't,  ‐s. 
Leeuwerik. Fries: ljurk.

'lurke, v.  [lörkə]  lurkte;  lurkt.  Lurken. 
Fries: loarkje.

lúrky → lúrk.
'lurven, s.  plur.  [lörvən].  In:  Een bij  de ‒ 

pakke, iemand bij de lurven pakken. Fries: 
lurven.

lus, s. de [lös] ‐sen; ‐sy. Lus. Fries: luts.
lús, s. de [lüs] luzen; lússy. Luis. ♢ Onder ‒ 

en plús sitte, het onzindelijk in huis heb-
ben;  die loi binne och soa smirg, se sitte  
onder ‒ en plús. Fries: lûs. Zie ook: luus.

lu'sern, s. de [lüsεrn];  lu'serne, [lüsεrnə]. 
Luzerne. Fries: luzerne.

luserne → lusern.
luserneklaver → lusernklaver.
lu'sernklaver, s.  de;  lu'serneklaver.  Lu-

zerneklaver.
'lusse, v. [lösə] luste; lust. Lusten, trek, zin 

hebben in. Fries: lêste.
'lússifer, s. de [lüsifεr] ‐s [lüsifεs]. Lucifer. 

♢ 'n Doasy, pakky ‒s. Fries: lúsjefers.
lust, s.  de  [löst]  ‐en.  Indruk,  afdruk  van 

voet. Fries: least.
lust, s. de [löst] ‐en. Lust, persoon, zaak die 

iemands genoegen veroorzaakt. ♢ 't Is 'n 
‒ soks te lezen; 't is 'n ‒ foor 't oog, het is 
een (lieve) lust om te zien; timmeren waar 
syn ‒ en syn leven; ‒en en lasten, lasten 
en lusten. Fries: lust.

'lúster, s.  't  [lüstər].  Lustre,  bep.  dunne 
stof. Fries: lúster.

'lúster, s.  de  [lüstər].  Luister.  ♢  Op 'e  ‒ 
staan, op de luister staan. Fries: lúster.

'lústere, v. [lüstərə] lústerde; lústerd. Luis-
teren. Fries: lústerje.

'lústeren, adj. Van lustre. ♢ 'n ‒ skolk waar 
froeger in 'e moade. Fries: lústeren.

'lústerend, adj.  [lüstərnt].  Gehorig,  ge-
heimzinnig stil (in de natuur). ♢ 't Is soa 
‒. Fries: lústerich.

'lustrum, s. 't [löstrəm] ‐s. Lustrum. Fries: 
lustrum.

'luthers, adj.  [lütərs].  Luthers.  Fries:  lu-
thersk.

'lutlart, s.  de [lötlait].  Lawaaisaus, dunne, 
magere saus, jus.

'lúttes, adj.  [lütəs].  Blut(s),  alles  verloren 
hebbend. ♢  Wullem en Dirk waren an 't  
knikken, maar Dirk waar soamaar ‒; die 
Wullem  haalt  idereen  ‒, maakt  iederen 
blut. Fries: luters.

luud, adj.  &  adv.  [lü:t]  luder;  ‐st [lü:st]. 
Luid. Fries: lûd.

'luudop, adv. Hardop. ♢ ‒ lache. Fries: lûd-
op.

luud'ruchtig, adj.  & adv.  -[röxtəx];  luud-
'ruftig, -[röftəx]  ‐er;  ‐st.  Luidruchtig. 
Fries: lûdroftich.

luudruftig → luudruchtig.
luur, s. de [lü.ər] luren. Luier (alleen meer-

voud en in uitdrukkingen). ♢ Een in 'e lu-
ren lê, iemand in de luren leggen, bedrie-
gen, beetnemen;  Twee beskilderde luren 
is 't wapen fan Frouburen.

luus, s. de [lü:s] luzen; lússy. Luis. ♢ As 'n 
‒ op 'e kam weze, in een gevaarlijke posi-
tie verkeren. Fries: lûs. Zie ook: lús.

'luusangel, s. de, ‐s. Arme drommel. ♢  'n 
Aarme ‒. Fries: lúsangel.

luw, s. de [lüu̯] ‐en; ‐tsy. Leeuw. ♢ Hij siet 
as 'n ‒; fechte as ‒en; ‒ of letter, kruis of 
munt; hij siet altyd allegaar ‒en en beren 
(op  'e  dyk), ziet  denkbeeldige  gevaren; 
bonte ‒, scholekster;  'n ‒tsy, een zwaluw. 
Fries: liuw.

'luwebek, s. de, ‐ken; ‐ky. Tuinleeuwenbek-
je. Fries: liuwebek.

'luweklau, s. de, ‐wen; ‐tsy. Leeuwenklauw 
(bep. plant).

Luwt, eigennaam [lüu̯t]. Leeuwarden. Fries: 
Ljouwert.

'Luwter, adj. & s. de, ‐s. Leeuwarder. ♢ ‒ 
galgelappers,  speknekken, bijnaam  voor 
de  inwoners  van  Leeuwarden;  'n  ‒, een 
Leeuwarder,  een  inwoner  van  Leeuwar-
den; de ‒ Krant, de ‒, de Leeuwarder Cou-
rant;  ‒  met, kermis  van  Leeuwarden. 
Fries: Ljouwerter.

'luzeblom, s. de, ‐men; ‐tsy, ‐py. Cineraria. 
Fries: luzeblom.

'luzebos, s. de, ‐sen. Luizenbos. Fries: luze-
bosk.
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luzekam → lúzzekam.
'luzig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Luizig. ♢  Foor 

soa'n  ‒  sailboatsy  mot  elkeneen  maar 
wachte  foor  de  brûg, armzalig,  nietig. 
Fries: luzich.

'lúzzekam, s. de; 'luzekam, ‐men; ‐mechy; 
‐py. Luizenkam. Fries: luzekaam.

M
’m → him.
ma → maar.
mâ → mâge.
maag, s. de [ma:x]  magen;  maachy. Maag. 

♢ De bakker bakt maachys, vroeger soort 
kadetjes;  beter  de  ‒  bedurven  as  goed 
eten weg, het is beter te veel te eten dan 
voedsel weg te gooien. Fries: mage.

'maagsuur, s.  't.  Maagzuur. Fries:  maach-
soer.

maai, s.  de  [mɑ.i]̯.  Mei.  ♢  De ‒s, in  mei 
(van een bepaald jaar). Fries: maaie.

'maaiboom, s.  de,  ‐bomen;  ‐py,  ‐tsy.  Mei-
boom. Fries: maaibeam.

'maaidâg, s.  de,  ‐dagen.  Meidag.  Fries: 
maaiedei.

'maaie, v.  [mɑ:iə̯]  maaide;  maaid.  Maaien. 
Fries: meane.

'maaier, s. de, ‐s. Maaier. ♢ Dou sitst in 'e 
boeken, in 'e rommel ensoafeerder as 'n ‒  
in 'e blommen, het zijn allemaal boeken, 
het is allemaal rommel enz. om je heen. 
Fries: meaner.

'maaifekânsy, s.  de,  ‐s.  Vakantie waar 12 
mei in viel (in die tijd werd in de scholen 
het nodige aan de kachels gedaan na de 
winterperiode). Fries: maaiefakânsje.

'maaimaand, s.  de, ‐en.  Meimaand. Fries: 
maaimoanne.

'maaimesine, s. de, ‐s. Maaimachine. Fries: 
meanmasine.

Maak, eigennaam  [ma:k].  Vleinaam  voor 
Maartsy, Maartje.

maal, s. 't [ma:l] malen; ‐tsy. Maal (hoeveel-
heid eten die in één keer wordt genuttigd; 
maaltijd).  ♢  'n  ‒  eten, een  maaltijd;  'n 
werm ‒, warme maaltijd. Fries: miel.

'maalsôlder, s.  de,  ‐s.  Maalzolder,  zolder 
waarop  zich  de maalstenen  bevinden.  ♢ 
De breeksteen op 'e ‒ worde brúkt om de 
rogge te breken.

'maalspil, s.  't,  ‐len.  Spil  boven  een  stel 
maalstenen  van  een  korenmolen.  Fries: 
mealspil.

'maalsteen, s. de, ‐stenen. Maalsteen. ♢ 'n 
Folle ‒, maalsteen met een middellijn van 
1.50 m. Fries: mealstien.

maan, s.  de [ma:n]  manen;  ‐tsy.  Maan. ♢ 
Nije, folle ‒, nieuwe, volle maan; 't is don-
kere ‒, nieuwe maan; 't ‒tsy gaat te bier, 
het is nieuwe, donkere maan. Fries: moan-
ne.

maand, s. de [ma:nt] ‐en. Maand. ♢ Bij de 
‒ betale, per maand, om de maand. Fries: 
moanne.

maandblâd → maandblad.
'maandblad, s.  't,  ‐blâden;  'maandblâd, 

‐en. Maandblad. Fries: moanneblêd.
'maandeg, s.  de [ma:ndəx] ‐en.  Maandag. 

♢  'n  Blauwe  ‒, een  blauwe  maandag. 
Fries: moandei.

maandeg'aven, s.  de,  ‐s,  ‐en;  maandeg-
'avend, ‐en. Maandagavond. Fries: moan-
deitejûn.

maandegavend → maandegaven.
maandeg'nacht, s. de, ‐en. Maandagnacht. 

Fries: moandeitenacht.
maandeg'offen, s. de, ‐s, ‐en; maandeg'of-

fend, ‐en. Maandagochtend.
maandegoffend → maandegoffen.
maandegover'dâ, s. de, ‐dâgen; maandeg-

over'dâg, ‐en.  Maandagmiddag.  Fries: 
moandei‐oerdei.

maandegoverdâg → maandegoverdâ.
'maandegs, adj.  &  adv.  [ma:ndəs].  Maan-

dags. Fries: moandeis.
maandegs'avens, adv.  Maandagsavonds. 

Fries: moandeitejûns.
maandegs'nachts, adv.  Maandagsnachts. 

Fries: moandeitenachts.
maandegs'offens, adv. Maandagsmorgens.
maandegsover'dâgs, adv.  Maandagsmid-

dags. Fries: moandei‐oerdeis.
'maandgeld, s. 't. Maandgeld. Fries: moan-

nejild.
'maandliks, adj. & adv. Maandelijks.
'maandloan, s.  't,  ‐en.  Maandloon.  Fries: 

moannelean.
'maandroas, s.  de,  ‐roazen;  ‐y.  Maankop, 

papaverplant. Fries: moanneroas.
'maandroasy, s. 't, ‐s. Maandroos (bepaalde 

kamerplant). Fries: moanneroas.
'maaneklips, s. de, ‐en. Maaneclips. Fries: 

moanne‐eklips.
'maanlicht, s.  't.  Maanlicht.  Fries:  moan-

neljocht.
maar, conj. & adv. [mar]; ma, [ma]. Maar. ♢ 

Job leert niet,  ‒ hij  gaat op 't  lând; gyn 
maren (zelfst. gebruikt), geen maren, te-
genwerpingen, bedenkingen. Fries: mar.

maart, s. de [ma:rt]. Maart. Fries: maart.
'maartmaand, s.  de,  ‐en.  Maart.  Fries: 

maartmoanne.
maarts, adj., ‐er. Krols. ♢ 'n ‒e kat; die kat 
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is ‒. Fries: maartsk.
'maartsens, s. de. Het krols‐zijn (van kat-

ten). Fries: maartskens.
maas → mask.
maas, s. de [ma:s] mazen; masy. Aars, ach-

terste. Fries: maars.
Maas, eigennaam [ma:s].  Maas (rivier).  ♢ 

De Ryn  op  en  de  ‒  del  motte, heen  en 
weer moeten lopen.

'maasnaald, s.  de,  ‐en.  Maasnaald.  Fries: 
maasnulle.

Maas'tricht, eigennaam [ma:strɪxt].  Maas-
tricht.  ♢  Soa  dronken  as  ‒, smoordron-
ken. Fries: Maastricht.

'maaswol, s. de. Maaswol. Fries: maaswol.
maat, s.  de [ma:t]  maten;  ‐sy. Maat (mak-

ker, kammeraad; ploeggenoot in het werk; 
medespeler,  bijv.  bij  het  kaatsen).  ♢  Pyt 
en Kaimpe binne beste maten; at ik dij te 
pakken krij, silst d'r fan luste, ‒!, gez. als 
bedreiging. Fries: maat.

maat, s.  de [ma:t]  maten;  ‐sy.  Maat. ♢  'n 
‒sy, oude  maat  van  vloeistoffen  (1  dl); 
stoef  an 'e  ‒  weze, een  (te)  grote  maat 
hebben,  van  (te)  grote  afmetingen  zijn, 
ook: overdreven, aangedikt zijn (van ver-
haal enz.);  flink an 'e ‒ weze, een flinke 
maat  hebben,  ook:  een  flinke  lichaams-
lengte  hebben;  de  ‒  is  kostlik, er  zijn 
grenzen, alles is niet toelaatbaar;  de ‒ is 
kostlik,  saai  de man en hij  mat syn wiif  
met de ellenstok, hij sloeg zijn vrouw;  'n 
‒sy koffy, kloany; kejak in flessys fan twee 
of drie ‒sys; nou is de ‒ fol, het is nu ge-
noeg;  eek, orten en boanen ensoafearder 
bij de ‒ ferkope; een de ‒ nimme, iemands 
maat nemen;  'n goeie ‒ geve, een goede 
maat  geven;  onder de ‒  blive, onder de 
maat blijven; ‒ houwe, maat houden, ma-
tig zijn. Fries: mjitte.

'maatpak, s. 't, ‐ken. Maatkostuum.
'maatregel, s.  de,  ‐s.  Maatregel.  Fries: 

maatregel.
maat'skaplik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Maat-

schappelijk. Fries: maatskiplik.
maatskap'pij, s.  de,  ‐en.  Maatschappij. 

Fries: maatskippij.
'maatstaf, s. de, ‐staven. Maatstaf. ♢  Fer-

skillende  maatstaven  ânlêge. Fries: 
mjitstêf.

'maatwerk, s. 't. Maatwerk.
'mâbig, adj.  [mɑ.bəx]  ‐er.  Drukkend,  be-

nauwd (van het weer).
macht, s.  de [mɑxt].  Macht.  ♢  Bij  ‒e, bij 

machte, in staat;  ik waar niet bij ‒e hur 
de saak dúdlik te maken; 't geld het him 
in 'e ‒. Fries: macht.

'machteloas, adj. & adv., ‐loazer; ‐t. Mach-
teloos. Fries: machteleas.

'machthewwer, s.  de,  ‐s.  Machthebber. 
Fries: machthawwer.

'machtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Machtig. ♢ 
Soa ‒ as de mieren, as mîgen, in groten 
getale;  wat ‒  weze, iets  machtig  zijn;  't 
Bildts bin ik  niet  ‒; 't  is  'n  ‒ gesicht; ‒ 
feul,  groat, zeer,  erg,  buitengewoon;  'n 
‒en plezier. Fries: machtich.

'machtige, v.,  machtigde;  machtigd. Mach-
tigen. Fries: machtigje.

'machtiging, s.  de,  ‐s.  Machtiging.  Fries: 
machtiging.

'machtspreuk, s. de, ‐en. Machtspreuk. ♢ 
Syn ‒ waar: de kop d'r foor. Fries: macht-
spreuk.

mad → mâd.
mâd, s. 't [mɑ.t];  mad, [mɑt]. Mad, zoveel 

land als één maaier op één dag kan maai-
en (± 50 are). ♢ Een over 't mad komme, 
iemand  op  heterdaad  betrappen.  Fries: 
mêd.

maga'syn, s. 't [mɑɡasin] [mɑɡəsin] ‐zinen; 
‐tsy. Magazijn. Fries: magazyn.

'mâge, v.  [mɑ.ɣə]  mocht(e) [moxt(ə)];  mâ-
gen;  mâ, [mɑ.]  mocht(e);  mân;  'mâne, 
[mɑ.nə] mânde; mând. Mogen. ♢ Dat mâg 
gyn kwaad, dat kan geen kwaad;  ergens 
(niet)  over  ‒, iets  (niet)  prettig  vinden; 
over  een  ‒, iemand  wel  mogen.  Fries: 
meie.

'mager, adj.  [ma:ɣər]  ‐der;  ‐st.  Mager.  ♢ 
Soa ‒ as brandhout, 'n lat, 'n prik, 'n stop-
naald. Fries: meager.

'maggy, s. de [mɑxi]. Maggi. Fries: maggy.
'maggyblokky, s. 't, ‐s. Maggiblokje. Fries: 

maggyblokje.
ma'gy, s. de [mɑgi]. Magie. Fries: magy.
'magiër, s. de, ‐s. Magiër. Fries: magiër.
'magys, adj. [ma:ɣis]. Magisch. Fries:  ma-

gysk.
mag'neet, s. de [mɑɣne:t] ‐neten; ‐sy. Mag-

neet. Fries: magneet.
mag'nesium, s. 't [mɑɣne:ziəm]. Magnesi-

um. Fries: magnesium.
magne'tron, s.  de  [mɑɣnətron]  ‐s;  ‐tsy. 

Magnetron. Fries: magnetron.
ma'hoany, s. 't [mɑho.əni]. Mahonie. Fries: 

mahoanje.
ma'hoanyhout, s. 't [mɑho.əni]-. Mahonie-

hout. Fries: mahoanjehout.
ma'hoanyhouten, adj.  Mahoniehouten. 

Fries: mahoanjehouten.
maid, s. de [mɑit̯] ‐en; maisy. Meid (dienst-

bode;  (volwassen)  meisje;  minnares,  ver-
loofde).  ♢  Ergens foor  ‒  weune, ergens 
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als  dienstbode wonen;  'n frije ‒, niet ge-
trouwd of verloofd meisje;  ouwe ‒, oude 
vrijster; faint en ‒ weze, verkering met el-
kaar hebben; 't is soa't de ‒ sait: die't mij  
krijt die treft 't, maar die't mij niet krijt,  
treft 't beter; ‒en as raiden met kútten as 
eerpelsprútten, (ironisch)  gez.  tegen  op-
geschoten meisjes.

'maide*, v.,  maidde;  maid.  Vrijen, omgang 
met een meisje hebben. Fries: meide.

maik, s. de [mɑik̯] ‐en; ‐y. Made. ♢ Soa moe 
as 'n ‒, erg moe. Fries: maits.

'maikmoi, s.  de [mɑik̯mɔi]̯.  Pispot,  water-
pot. Fries: maaikemuoi.

mais, s.  de  [mɑis̯].  Maïs.  Fries:  mais.  Zie 
ook: wait.

'maisy, s. 't [mais̯i] ‐s. 1 Meisje. 2 In: Nake-
ne ‒s, sneeuwklokjes.

maister → meester.
'maityd, s. de [mɑi]̯- ‐tiden. Voorjaar, lente. 

♢ Bij 't ‒, bij de ‒, in het voorjaar; fan 't ‒, 
fan 'e ‒, dit voorjaar; de ‒s, gedurende het 
voorjaar; die ‒s, in dat voorjaar; de ‒ in 't  
hood hè, het voorjaar in het bloed hebben. 
Fries: maitiid.

'maitydachtig, adj.,  ‐er.  Voorjaarsachtig. 
Fries: maitiidseftich.

'maityds, adv.  In het voorjaar.  Fries:  mai-
tiids.

'maitydsdâ, s.  de;  'maitydsdâg, ‐dagen. 
Voorjaarsdag. Fries: maitiidsdei.

maitydsdâg → maitydsdâ.
maityds'dâg, adv. In het voorjaar.
'maitydskalf, s. 't, ‐kalves; ‐y. In het voor-

jaar geboren kalf. Fries: maitiidskeal.
'maitydskalver, s.  de,  ‐s.  Koe  die  in  het 

voorjaar kalft. Fries: maitiidskealder.
'maitydskat, s. de, ‐ten; ‐sy;  'maitydskat-

sy, s.  't,  ‐s.  In het voorjaar geboren kat. 
Fries: maitiidskat.

maitydskatsy → maitydskat.
'maitydslucht, s.  de,  ‐en.  Voorjaarslucht. 

Fries: maitiidsloft.
'maitydsnacht, s.  de,  ‐en.  Voorjaarsnacht. 

Fries: maitiidsnacht.
'maitydsweer, s.  't.  Voorjaarsweer.  Fries: 

maitiidswaar.
'maitydswerk, s. 't. Werk dat gewoonlijk in 

het  voorjaar  wordt  verricht.  Fries:  mai-
tiidswurk.

'majesteit, s. de [ma:jəstεit̯] ‐en. Majesteit. 
Fries: majesteit.

majo'nêze, s. de [ma:jo:nε:zə]. Mayonaise. 
Fries: mayonêze.

ma'joor, s.  de  [məjo.ər]  [mɑjo.ər]  ‐s.  Ma-
joor. Fries: majoar.

mak, adj. & adv. [mɑk] ‐ker; ‐st. Mak. ♢ 'n 

‒ke ekster; op 't ‒ke om 't ôf, gez. wan-
neer iemand niet al te eerlijk is; die hônd 
is op 't ‒ke om 't ôf, die hond is niet te ver-
trouwen;  die  winter  waar  niet  ‒, niet 
zacht. Fries: mak.

maka'roany, s. de [mɑkɑro.əni]; make'roa-
ny, [mɑkəro.əni]. Macaroni.  Fries:  maka-
roany.

'make, v. [ma:kə] maakte; maakt. Maken. ♢ 
Die saak, der wort geld maakt, daar wordt 
wat verdiend;  hij maakt 't goed, verdient 
goed;  hij sit swaar: hij kin de huur maar 
amper ‒, de huur nauwelijks uit zijn be-
drijf halen; 't (niet) ‒ kinne, (geen) gepast 
wisselgeld  hebben;  't  mooi  ‒  kinne, het 
passend onder woorden kunnen brengen; 
lange dagen ‒, lang arbeiden; kaatsen ‒!, 
aanmaning voor de kaatsers  in het perk 
om de ballen terug te slaan, opdat er kaat-
sen ontstaan. Fries: meitsje.

'makeler, s. de, ‐s. Makelaar (tussenhande-
laar; lat aan topgevel). ♢ De ‒ fan 'n úlle-
bôrd. Fries: makeler.

makeroany → makaroany.
makke'laai, s.  't  [mɑkəlɑ.i]̯.  Makelij.  ♢  'n 

Ding fan 't selde ‒. Fries: makkelei.
'maklik, adj.  & adv. [mɑklək]  ‐er;  ‐st.  Ge-

makkelijk. ♢ Soa ‒ as tou, as een, gemak-
kelijk in de omgang. Fries: maklik.

makra'mee, s.  't  [mɑkrɑme:].  Macramé. 
Fries: makramee.

ma'kreel, s.  de  [mɑkre:l]  ‐elen;  ‐tsy.  Ma-
kreel. Fries: makriel.

makrobi'oatys, s.  de,  ‐en.  Macrobiotisch. 
Fries: makrobioatysk.

'makrokosmos, s. de. Macrokosmos. Fries: 
makrokosmos.

makromoleku'lêr, adj.  Macromoleculair. 
Fries: makromolekulêr.

makro'skopys, adj.  Macroscopisch.  Fries: 
makroskopysk.

maksi'maal, adj. & adv. [mɑksima:l]. Maxi-
maal. Fries: maksimaal.

'maksimum, s.  't,  maksima.  Maximum. 
Fries: maksimum.

mal, s. 't [mɑl] ‐len. Mal, model. Fries: mal.
mâl, adj. & adv. [mɑ.l] ‐(d)er; ‐st. 1 Mal. ♢ ‒ 

weer, slecht weer; alle ‒ is lang niet mooi, 
gez. wanneer kinderen plezier maken en 
dat  daarna  uit  de  hand  gaat  lopen;  dat 
gaat nag ‒der as 't jaar fan (de) drie bot-
sys, het gaat erg wild toe; ‒e gau, graag,  
lang, erg, zeer.  2 Boos, vertoornd. ♢ Soa 
‒ as 'n hekken, 'n spiker; deur 't ‒e hine 
weze, erg boos zijn. Fries: mâl.

mal'bere, v.,  mâlbeerde;  mâlbeerd.  Veel 
misbaar  maken,  overdrijven.  Fries:  mâl-
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beare.
'male, v. [ma:lə]  maalde;  maald. In:  'n Koe 

‒, een koe minder vaak beginnen te mel-
ken. Fries: mielje.

'male, v. [ma:lə]  maalde;  maald. Malen. ♢ 
De  moln  maalt  't  graan; 't  water  staat 
hoog, d'r mot maald worre. Fries: mealle.

'mâlens, s. de.  1 Malheid, dwaasheid, gek-
heid. 2 Boosheid, toorn. Fries: mâlens.

male'rij, s. de, ‐en. Malerij. Fries:  mealde-
rij.

ma'lêze, s.  de  [mɑlε:zə].  Malaise.  Fries: 
malêze.

'mâlighyd, s. de; 'mallighyd, ‐heden. Mal-
ligheid. ♢ Ut ‒, uit gekheid. Fries: mâlens.

'maling, s. de [ma:lɪŋ]. Maling. ♢ Een in 'e 
‒  nimme, iemand  in  de  maling  nemen. 
Fries: maling.

'maljage, v. [mɑl]- maljoeg; maljoegen. Mal-
len, dartel stoeien. Fries: mâljeie.

malle'jan, s.  de  [mɑləjɑn]  ‐nen.  Mallejan. 
Fries: mallejan.

mallighyd → mâlighyd.
mals, adj. & adv. [mɑls]. Mals. Fries: mals.
mal'tiere, v.  -[ti.ərə]  maltierde;  maltierd. 

Mallen,  dartel  stoeien,  uitgelaten  zijn. 
Fries: mâltjirje.

'mammoet, s.  de  [mɑmut]  ‐en;  ‐sy.  Mam-
moet. Fries: mammoet.

mammogra'fy, s. de [mɑmo:grɑfi] ‐s. Mam-
mografie. Fries: mammografy.

man, s. de [mɑn] mânly [mɑ.ⁿli], ‐nen; ‐tsy. 
Man. ♢ Mânly, mannen (in het algemeen); 
de  ‒  weer  weze, weer  beter  zijn,  ook: 
weer in goeden doen zijn;  bij de ‒ staan, 
degelijk, voedzaam zijn;  an 'e ‒ gaan, fi-
naal verkocht worden; an 'e ‒ sille, zullen 
trouwen; ouwe ‒, ouwe jonge, ook: de be-
treffende persoon;  'n  ‒tsy, een mannetje 
(kleine  man;  mannelijk  dier),  ook:  op-
staand plankje, stijltje enz. (bijv. makelaar 
van een uilebord); ‒tsys, opstaande latten 
in een houten bak; 'n ‒tsy op 'e húd, bilg, 
een  pak  slaag;  ‒nen, mannen  (bepaalde 
categorie);  met ‒ en macht, in groten ge-
tale; de ‒ fan wat weze, de dader of hoofd-
persoon  van  iets  zijn;  hij  is  myn  ‒, hij 
heeft mijn sympathie; hij is myn ‒ niet, ik 
mag hem niet; ergens gyn ‒ fan weze, er-
gens geen liefhebber van zijn;  'n ‒ útma-
ke, zich als een man gedragen, ook: veel 
werk  verzetten;  de  ‒  weze, de  persoon 
zijn die (om welke reden dan ook) in het 
middelpunt  staat,  de  hoofdpersoon  zijn, 
ook: het heertje zijn. Fries: man.

manda'rijn, s.  de  [mɑndɑrεin̯]  ‐en;  ‐tsy. 
Mandarijn. Fries: mandaryn.

man'delig, adj.  [mɑnde:ləx].  In:  Ergens ‒ 
an  weze, ergens  medeplichtig  aan  zijn. 
Fries: mandelich.

mâne → mâge.
'mane, v. [ma:nə]  maande;  maand. Manen. 

♢  Hij het mij  maand, gemaand tot beta-
len. Fries: moanje.

'manekop, s. de, ‐pen. Maankop, slaapkop, 
blauwmaanzaad. Fries: moankop. Zie ook: 
blaumaan.

'manen, s.  plur.  Manen.  ♢  De  ‒  fan  'n 
peerd. Fries: moanjes.

'manes, s. de [ma:nəs]. Roepwoord en vlei-
naam voor geit en bok.

ma'neuvre, s. de [mɑnö.vrə] ‐s. Manoeuvre. 
Fries: manoeuvre.

maneu'vrere, v.,  maneuvreerde;  maneu-
vreerd; manne'vrere, [mɑnəvrɪ.ərə] man-
nevreerde;  mannevreerd;  manoe'vrere, 
[mɑnuvrɪ.ərə]  manoevreerde;  manoe-
vreerd.  Manoeuvreren.  Fries:  manoeu-
vrearje.

ma'nezy, s. de [mɑne:zi] ‐s. Manege. Fries: 
maneezje.

'manfolk, s.  't.  Man(s)volk,  de  mannen. 
Fries: manfolk.

'mangel, s.  de  [mɑŋəl]  ‐s;  ‐tsy.  Amandel 
(vrucht van de amandelboom; klier in de 
keel). Fries: mangel.

'mangel, s. de, ‐s. Mangel, toestel voor het 
mangelen van linnengoed. ♢ Een deur de 
‒ hale, iemand scherp bekritiseren. Fries: 
mangel.

ma'ny, s. de [ma:ni]. Manie. Fries: many.
manifes'tasy, s. de [mɑnifεsta:si] ‐s. Mani-

festatie. Fries: manifestaasje.
manifes'tere, v.,  manifesteerde;  manifes-

teerd. Manifesteren. Fries: manifestearje.
mani'kure, v.  [mɑnikü.ərə]  manikuurde; 

manikuurd. Manicure. Fries: manikuere.
'manys, adj. Manisch. Fries: manysk.
manji'fyk, adj. [mɑⁿjifik]. Magnifiek. Fries: 

manjifyk.
mank, adj. & adv. [mɑŋk] ‐er; ‐st. Mank. ♢ 

‒ lope. Fries: mank.
manke'lyk, adj.  & adv.,  ‐liker;  ‐st.  Melan-

choliek. Fries: mankelyk.
manke'mint, s. 't, ‐en; ‐sy. Mankement. ♢ ‒ 

hè, niet  in  orde,  ongesteld  zijn.  Fries: 
mankemint.

'manlik, adj. & adv. [mɑⁿlək] ‐er; ‐st. Man-
nelijk. Fries: manlik.

'mânlysstim, s.  de;  'mannestim, ‐men. 
Mannenstem. Fries: manljusstim.

manne'boet, s. de [mɑnəbu.ət]. In:  Op ai-
gen  ‒, op  eigen  verantwoording.  Fries: 
manneboet.
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mannefak'turen, s. plur. [mɑnəfɑktü.ərən]. 
Manufacturen.  ♢  Onder  'e  ‒  gaan, naar 
bed gaan. Fries: manufakturen.

'mannefreter, s. de, ‐s.  Eerstejaars zilver‐ 
of mantelmeeuw. Zie ook: raaier.

'mannemacht, s.  de. In:  Met (alle) ‒ met 
vereende krachten. Fries: mannemacht.

manne'quin, s.  de  [mɑnəkɛ:ⁿ]  ‐s.  Manne-
quin. Fries: mannekên.

mannestim → mânlysstim.
mannevrere → maneuvrere.
manoevrere → maneuvrere.
'manometer, s.  de,  ‐s.  Manometer.  Fries: 

manometer.
mâns, adj. [mɑ.ⁿs]. Mans. ♢ Een ‒ weze, te-

gen  iemand  opgewassen  zijn;  een  te  ‒ 
weze, boven  iemands  krachten  gaan;  te 
min ‒ weze, niet groot, sterk genoeg zijn; 
die jonge is meer ‒ as Sytse; wat ‒ worre, 
iets  meester worden,  kunnen beheersen. 
Fries: mânsk.

'mânsel, s. 't [mɑ.ⁿsəl]. Manshoogte, mans-
lengte. ♢ D'r lait wel 'n ‒ snee; 'n ‒ hoog. 
Fries: mânsel.

'mânshoog, adj.  &  adv.  Manshoog.  ♢ 
Mânshoge rútten. Fries: mansheech.

'mânshoogte, s.  de.  Manshoogte.  Fries: 
manshichte.

man'sjet, s. de [məsjεt] ‐ten; ‐sy. Manchet. 
Fries: mansjet.

'mânspersoan, s.  de,  ‐en.  Manspersoon. 
Fries: manspersoan.

'mantel, s.  de  [mɑntəl]  ‐s;  ‐tsy.  Mantel. 
Fries: mantel.

'mantelpak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Mantelpak. 
Fries: mantelpak.

'mantsydraak, s. de, ‐draken; ‐draky. Vlie-
ger in de vorm van een man.

mantsy'knyn, s.  de,  ‐kninen;  ‐tsy.  Manne-
lijk konijn, ram, rammelaar. ♢ Hij klapt as 
'n  ‒, hij  loopt  met  een klappend geluid. 
Fries: mantsjeknyn.

mantsy'mosk, s. de, ‐en; ‐y. Mannetjesmus. 
♢ Soa groats as 'n ‒; stappe as 'n ‒, trots 
stappen;  ik hè niks; dan hest nag minder  
as 'n ‒! Fries: mantsjemosk.

manu'skript, s. 't [mɑnüskrɪpt] ‐en. Manus-
cript. Fries: manuskript.

marge'rine, s. de [mɑrɣərinə]. Margarine. 
Fries: margarine.

mar'gryt, s. de [mɑrɡrit] ‐griten. Margriet. 
Fries: margryt.

marihu'ana, s. de [mɑriua:nɑ]. Marihuana. 
Fries: marihuana.

ma'rine, s. de [mɑrinə]. Marine. Fries: ma-
rine.

mari'nere, v. [mɑrinɪ.ərə]  marineerde;  ma-

rineerd.  Marineren.  ♢  Marineerde  hir-
ring, zure haring. Fries: marinearje.

mari'nier, s.  de,  ‐s.  Marinier.  Fries:  mari-
nier.

mario'net, s. de [mɑrio:nεt] ‐ten. Marionet. 
Fries: marionet.

mari'tym, adj.  [mɑritim].  Maritiem.  Fries: 
maritym.

marko'nist, s.  de [mɑrkənɪst]  ‐en.  Marco-
nist. Fries: markonist.

'marmer, s.  't  [mɑrmər].  Marmer.  Fries: 
moarmer.

'marmere, v.,  marmerde;  marmerd.  Mar-
meren. Fries: moarmerje.

'marmeren, adj.  Marmeren.  Fries:  moar-
meren.

mar'mot, s. de [mɑrmot] ‐ten; ‐sy. Marmot. 
♢ Slape as in ‒. Fries: marmot.

mars, s. de [mɑrs] ‐en. Mars. Fries: mars.
marse'pyn, s.  de  & 't  [mɑrsəpin].  Marse-

pein. Fries: marsepyn.
marse'pynletter, s. de, ‐s; ‐tsy. Marsepein-

letter. Fries: marsepynletter.
marsi'see, s. de [mɑ(r)sise:] ‐s. Marechaus-

see. Fries: maresjesee.
mar'sjere, v.  [mɑ(r)sjɪ.ərə]  marsjeerde; 

marsjeerd. Marcheren. Fries: marsjearje.
'martele, v.  [mɑrtələ]  martelde;  marteld. 

Martelen. Fries: martelje.
'marter, s.  de  [mɑrtər]  ‐s;  ‐tsy.  Marter. 

Fries: marter.
'marzje, s.  de  [mɑrzjə]  ‐s.  Marge.  Fries: 

marzje.
masi'naal, adj. & adv. Machinaal. ♢ 'n Stik-

ky  ‒, (als  subst.)  met  een  machine  ver-
vaardigd stuk hout. Fries: masinaal.

masi'nist, s.  de [mɑsinɪst]  ‐en.  Machinist. 
Fries: masinist.

mask, s. de [mɑsk] ‐en;  maas, [ma:s]  ma-
zen;  masy. Maas. ♢  De fijf ‒en, gedeelte 
van een fuik tussen de foorhoep en het be-
gin van het  wiidwerk dat een lengte had 
van vijf mazen; de groate 20 ‒en, gedeelte 
van een fuik tussen de driekarnder en de 
splismask dat een lengte had van 20 ma-
zen  (naar  de  wijdte  van  de  mazen);  de 
klaine 20 ‒en, gedeelte van een fuik tus-
sen de  splismask en de  wiphoep dat een 
lengte had van 20 mazen (naar de wijdte 
van de mazen);  de 40 ‒en, gedeelte van 
een  fuik  tussen de  wiphoep en  de  eers-
hoep; tussen de ‒en deur glúppe, strúppe, 
door  de mazen van het net kruipen;  d'r 
gaat  'n  soad  tussen  de  ‒en  (fan  't  net) 
deur, er gaat aan allerlei kleine en nuttelo-
ze zaken veel verloren, ook: er  zijn heel 
wat inkomsten waar de fiscus geen vinger 
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achter krijgt; deur de ‒en rugele, zoek ra-
ken, verloren gaan. Fries: mesk.

'masker, s.  't  [mɑskər]  ‐s;  ‐tsy.  Masker. 
Fries: masker.

'massa, s. de [mɑsɑ] ‐'s. Massa. Fries: mas-
sa.

mas'saal, adj.  &  adv.  [mɑsa:l]  ‐saler;  ‐st. 
Massaal. Fries: massaal.

'massamîns, s. de. Massamens. Fries: mas-
saminske.

'massaproduksy, s. de, ‐s. Massaproduktie. 
Fries: massaproduksje.

'masselbank, s.  de [mɑsəl]- ‐en;  ‐y.  Mast-
bank (in boot). Fries: mestelbank.

mas'sere, v.  [mɑsɪ.ərə]  masseerde;  mas-
seerd. Masseren. Fries: massearje.

mas'seur, s.  de,  ‐s.  Masseur.  Fries:  mas-
seur.

mast, s. de [mɑst] ‐en;  massy. Mast. Fries: 
mêst.

mas'tyk, s.  't  [mɑstik]  [məstik].  Mastiek. 
Fries: mastyk.

mat, s. de [mɑt] ‐ten; ‐sy. 1 Mat. ♢ 'n Kam-
per ‒, vroegere algemene benaming voor 
mat;  wij  krije 'n  nije Kamper ‒  over  de  
floer. 2 Nachthok voor kippen. ♢ Op 'e ‒ 
gaan, naar bed gaan;  de hinnen gaan op 
'e ‒, de kippen gaan op de roest  zitten. 
Fries: matte.

mat, adj.  [mɑt].  Mat,  schaakmat.  Fries: 
mat.

mata'dor, s.  de  [mɑtədo.ər]  ‐s.  Matador. 
Fries: matador.

ma'tery, s. de [mɑtɪ.əri]. 1 Materie. 2 Etter. 
Fries: matearje.

materi'aal, s. 't [mɑt(ə)ria:l] ‐alen. Materi-
aal. Fries: materiaal.

materia'listys, adj. & adv. Materialistisch. 
Fries: materialistysk.

materi'eel, adj.  [mɑt(ə)rie:l].  Materieel. 
Fries: materieel.

mathe'matika, s.  de  [mɑte:ma:tikɑ].  Ma-
thematica. Fries: matematika.

'matichys, adj. & adv. Matig. ♢  De prizen 
binne maar ‒. Fries: matichjes.

'matig, adj. & adv. [ma:təx] ‐er; ‐st. Matig. 
Fries: matich.

'matige, v., matigde; matigd. Matigen. ♢ Je 
‒, zich matigen. Fries: matigje.

'matigens, s.  de;  'matighyd.  Matigheid. 
Fries: matichheid.

matighyd → matigens.
ma'tras, s. de & 't [mɑtrɑs] [mətrɑs] ‐sen; 

‐sy. Matras. Fries: matras.
ma'troas, s. de [mɑtro.əs] [mətro.əs] ‐troa-

zen; ‐y. Matroos. Fries: matroas.
'matskudding, s. de, ‐s. In: 'n (Rare, beste,  

hele) ‒ make, pijnlijk neertuimelen; (fig.) 
een  (groot)  verlies  lijden,  achteruitgaan. 
♢  Jim pake het ok nagal wat 'n ‒ maakt  
doe't‐y bij de trap del fiel; hij het 'n beste 
‒  maakt  met  die  longontsteking; Gerryt 
maakte 'n hele ‒, doe't‐y spikkeleerd had 
met syn eerappels, en se soa'n stik in priis  
sakt waren.

'matteklopper, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Mattenklop-
per. Fries: matteklopper.

'maze, v.  [ma:zə]  maasde;  maasd.  Mazen. 
Fries: maze.

'mazels, s. plur. [ma:zəls]. Mazelen. Fries: 
mûzels. Zie ook: pokken.

me → mij.
medal'jon, s.  't  [mədɑljon]  ‐s.  Medaillon. 

Fries: medaljon.
me'dally, s.  de  [mədɑli]  ‐s.  Medaille.  ♢ 

Goud(e)ne, sulverne, brônz(e)ne ‒s. Fries: 
medalje.

'medeliden, s. 't [me:dəlidən]. Medelijden. 
♢ ‒ met een hewwe. Fries: meilijen.

mede'lydsem, adj. & adv., ‐er. Medelijdend. 
Fries: meilydsum.

'medemîns, s.  de,  ‐en.  Medemens.  Fries: 
meiminske.

media'theek, s. de [me:diɑ] ‐theken. Medi-
atheek. Fries: mediateek.

'medys, adj.  [me:dis].  Medisch. Fries:  me-
dysk.

medi'syn, s.  't  [me:disin] ‐sinen.  Medicijn. 
Fries: medisyn.

'medium, s.  't  [me:diəm] ‐s,  media.  Medi-
um. Fries: medium.

'medly, s. de [mεdli] ‐s. Medley. Fries: med-
ley.

'medzosopraan, s.  de  [mεdzo:]- [mεtso:]- 
‐sopranen. Mezzosopraan. Fries: mezzoso-
praan.

'meeleamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Emmer voor het 
vermengen van meel met water (als voe-
der voor de koeien).

'meelpude, s.  de,  ‐s;  ‐púdsy.  Meelzak(je) 
(van papier). ♢ 'n Klap, slag met 'e ‒ had  
hewwe, een klap van de molen beetheb-
ben, niet al te wel bij het hoofd zijn. Fries: 
moalpûde.

'meelsak, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Meelzak.  ♢  'n 
Slag met 'e ‒ had hewwe, een slag van de 
molen beethebben, niet goed bij zijn ver-
stand, niet erg snugger zijn. Fries:  moal-
sek.

'meeltrôg, s.  de,  ‐en;  ‐trochy.  Meeltrog, 
baktrog (voor het kneden van het deeg). 
Fries: moaltrôch.

'meelwagen, s. de, ‐s; ‐tsy. Meelwagen, wa-
gen  van  een  molenaar  voor  het  vervoer 
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van meel. Fries: moalwein.
meeps, s.  de [me:ps] ‐en;  ‐y.  Wesp. Fries: 

meeps. Zie ook: wesp.
meer, s. 't [mɪ.ər]  meren; ‐tsy. Meer. Fries: 

mar.
meer, num. & adv. [mɪ.ər]. Meer. ♢ Hij wil 

wat ‒ (geld) ferdiene; ‒ fan sok spul; ‒ as 
30 mînsen, meer dan; min of(te) ‒, min of 
meer;  bútsoeke  daan  se  niet  ‒, verder. 
Fries: mear.

'meerdere, v., meerderde; meerderd. Meer-
deren. ♢ ‒ bij 't braaien. Fries: mearderje.

'meerderhyd, s.  de,  ‐heden.  Meerderheid. 
Fries: mearderheid.

'meerkoet, s. de [mɪ.ərkut] ‐en; ‐sy. Meer-
koet.

mees, s. de [me:s] mezen; mesy. Mees. ♢ 'n 
Mesy, een  koolmees,  een  pimpelmees, 
staartmees. Fries: mies.

meest, adj. & adv. Meest. ♢ In 'e ‒e gefal-
len; de ‒en, de meesten;  dat fiel 't ‒ op; 
overdâgs is‐y ‒ fort, meestal. Fries: meast.

'meestal, adv. Meestal. Fries: meastal.
'meestentiids, adv.  Meest(en)tijds.  Fries: 

meastentiids.
'meester, s.  de  [me:stər];  'maister*, 

[mɑis̯tər] ‐s. Meester. ♢  De nije ‒ fan 'e 
skoal, onderwijzer;  'n ‒ in 't tekenen, uit-
blinker;  je's ‒ thúsfine, zijn meester vin-
den,  ook:  vergelding  vinden  (voor  ver-
keerd handelen). Fries: master.

'meesterke*, s. 't; 'meestersjuffrou, s. de, 
‐wen. Vrouw van de meester. Fries:  mas-
terke.

'meesterknecht, s. de, ‐en. Meesterknecht, 
inz. van een molenaar.

meestersjuffrou → meesterke.
'meesterstik, s.  't,  ‐ken.  Meesterstuk. 

Fries: masterstik.
'meesterwerk, s.  't,  ‐en.  Meesterwerk. 

Fries: masterwurk.
meet, s. de [me:t] meten; ‐sy. Meet (streep 

op  de  grond,  merk  waarbij  men  begint 
met een of ander spel). ♢ Fan ‒ ôf an, fan 
'e ‒ ôf (an), van meet (af) aan; 't hangt d'r-
fan ôf an welke kant fan 'e ‒ at je stane, 
uit welk oogpunt men de zaak beschouwt; 
‒sys, (betrekkelijk kleine) stukken bouw-
land, gescheiden door  bilgrippels die sa-
men tot één groot perceel behoren. Fries: 
miet.

'meetlint, s.  't,  ‐en;  ‐sy.  Meetlint,  lint  om 
mee te meten (o.a. bij het kaatsen). Fries: 
mjitlint.

me'frou, s. de, ‐wen. Mevrouw. Fries:  me-
frou.

mega'foan, s.  de  [me:gɑfo.ən]  ‐s.  Mega-

foon. Fries: megafoan.
'megahertz, s. de [me:gahεrts]. Megahertz. 

Fries: megahertz.
mega'nyk, s.  't  [me:ɡɑnik];  meka'nyk, 

[me:kɑnik] ‐niken.  Mechaniek. Fries:  me-
ganyk.

me'ganika, s. de [me:ga:nikɑ]. Mechanica. 
Fries: meganika.

me'ganys, adj.  &  adv.  Mechanisch.  Fries: 
meganysk.

megani'sasy, s.  de  [me:ɡɑnisa:si]  ‐s.  Me-
chanisatie. Fries: meganisaasje.

megani'sere, v.,  meganiseerde;  megani-
seerd. Mechaniseren. Fries: meganisearje.

mekanyk → meganyk.
mekani'sjên, s. de [me:kɑnisjεⁿ] ‐s. Mecani-

cien. Fries: mekanisien.
me'kere, v. [məkɪ.ərə] mekeerde; mekeerd; 

mis'kere, [mɪskɪ.ərə]  miskeerde;  mis-
keerd. Mankeren. Fries: mankearje.

me'lânzy, s.  de  [me:lɑ.ⁿzi]  ‐s.  Melange. 
Fries: melânzje.

meld, s.  de  [mεlt]  ‐en.  Ganzenvoet  (bep. 
plant). Fries: mealje.

'melde, v.  [mεldə]  meldde;  meld.  Melden. 
Fries: melde.

'melding, s. de, ‐s. Melding. Fries: melding.
mê'lee, adj. [mε:le:]. Mêlee. Fries: mêlee.
mê'leerd, adj. Gemêleerd. Fries: mêlearre.
me'leur, s.  't  [məlö.ər].  Malheur,  ongeluk, 

pech. ♢ 't Is ‒, het is helemaal mis, in de 
war; ‒ met 'e fyts, auto. Fries: maleur.

'melig, adj. [me:ləx] ‐er. Melig. Fries: moa-
lich.

'melis, s. de [me:ləs]. In: Gyn sint op syn ‒ 
hewwe, platzak zijn. Fries: melis.

melk, s. de [mεlk]. Melk. ♢  Folle, soete ‒, 
volle melk;  dragene ‒, taptemelk,  onder-
melk. Fries: molke.

'melkauto, s. de, ‐s. Melkauto. Fries: molk-
auto.

'melkbeest, s.  't,  ‐en;  ‐besy.  Melkbeest. 
Fries: molkbist.

'melkboer, s.  de,  ‐en.  Melkboer.  Fries: 
molkboer.

'melkbok, s. de, ‐en; ‐ky. Geit.
'melkbôl, s. de, ‐en; ‐tsy. Melkbrood. Fries: 

molkebôle.
'melkbus, s. de, ‐sen. Melkbus. Fries: molk-

bus.
'melke, v., molk [molk]; molken. Melken. ♢ 

Ut  'e  hând  ‒, met  de  hand  melken;  't  
maakt de boer niet út at‐y de koe deur 't  
uur melkt of deur de steert, grappig ge-
zegde om aan te geven dat het niet uit-
maakt op welke manier men aan zijn geld 
komt. Fries: melke.
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melk‐en‐'gort, s.  de.  Gortepap  (in  melk). 
Fries: molke‐en‐grôt.

'melker, s. de, ‐s. Melker. Fries: melker.
'melkerstiid, s.  de.  Melktijd.  Fries:  mel-

kerstiid.
'melkfat, s.  't,  ‐ten.  Melkbus,  inz. bus die 

op de kar van een melkboer stond. Fries: 
molkfet.

'melkfebryk, s.  't,  ‐febriken;  ‐febriky.  Zui-
velfabriek. Fries: molkfabryk.

'melkgebit, s.  't,  ‐ten.  Melkgebit.  Fries: 
molkgebit.

'melkkan, s. de, ‐nen; ‐tsy. Melkkan. ♢  'n 
‒tsy, een  room‐,  melkkannetje.  Fries: 
molkkanne.

'melkkarre, s. de, ‐s; ‐chy. Melkkar. Fries: 
molkkarre.

melkkelder → molkenkelder.
'melkkies, s.  de,  ‐kiezen;  ‐y.  Melkkies. 

Fries: molkkies.
'melkkoe, s. de, ‐koeien. Melkkoe, melkge-

vende koe. Fries: melkko.
'melkkoem, s. de, ‐en; ‐echy, ‐py. Melkkom. 

Fries: molkkom.
'melkkroiwagen, s. de, ‐s; ‐tsy. Kruiwagen 

voor het vervoer van melk in melkbussen.
'melkmaisy, s. 't, ‐s. Sneeuwklokje. Zie ook: 

maisy.
'melkman, s. de, ‐nen. Melkman, melkboer. 

Fries: molkman.
'melkpriis, s. de, ‐prizen. Melkprijs. Fries: 

molkpriis.
'melkrijer, s.  de,  ‐s.  Melkrijder.  Fries: 

molkrider.
'melkskaap, s.  't,  ‐skapen.  Melkschaap. 

Fries: melkskiep.
melksúttelder → melksútteler.
'melksúttele, v., melksúttelde; melksútteld. 

Melkprodukten  venten  (vroeger  vooral 
met een kar). Fries: molkesutelje.

'melksútteler, s.  de;  'melksúttelder, ‐s. 
Melkventer,  melkman,  persoon die  melk-
produkten  vent  (vroeger  vooral  met  een 
kar). Fries: molksutelder.

'melktan, s. de, ‐nen; ‐tsy. Melktand.
melo'dy, s. 't [me:lo:di] ‐en. Melodie. Fries: 

melody.
melodi'eus, adj. & adv. [me:lo:diö.ü̯s]  ‐eu-

zer; ‐t. Melodieus. Fries: melodieus.
me'loen, s.  de [məluən] ‐en;  ‐tsy.  Meloen. 

Fries: meloen.
me'moires, s.  plur.  [me:mwa:rəs].  Memoi-

res. Fries: memoires.
memo'rere, v. [me:mo.rɪ.ərə]  memoreerde; 

memoreerd.  Memoreren.  Fries:  memo-
rearje.

men, pron. [mən]. Men. ♢ ‒ sait, men zegt; 

der het ‒ twee methoades om 't  flas op 
hopen te setten; ‒ kin fan alles metmake, 
met inbegrip van de spreker. Fries: men.

'mene, v. [me:nə]  meende;  meend. Menen. 
♢  Wat ‒ jimme wel?; ‒  is  'n  bedrogene 
maid, ‒ is broekskite, gez. als iemand (te-
veel)  het  woord  mene gebruikt.  Fries: 
miene.

meneer → menheer.
'menens, adj. Menens. ♢ 't Is menens, het 

is menens.
me'neuvele, v.  [mənö.ü̯vələ]  meneuvelde; 

meneuveld. Grimassen, gebaren, zotte be-
wegingen maken. Fries: meneuvelje.

me'neuvels, s.  plur.  Gebaren,  grimassen, 
zotte  bewegingen.  ♢  Freemde  ‒  make. 
Fries: meneuvels.

men'heer, s. de [mənhɪ.ər]  menheren;  me-
'neer, [mənɪ.ər]  meneren.  1 Mijnheer.  2 
Arbeider,  voorwerker  bij  het  vroegere 
koolzaaddorsen. ♢ De ‒ syn plak waar in 
't kleed bij de peerden. Fries: mynhear.

'meny, s.  de  [me:ni].  Menie.  ♢  Rooie  ‒. 
Fries: meny.

me'nier, s. de [məni.ər] ‐en. Manier. Fries: 
manier.

'menig, num. [me:nəx];  'mennig, [mεnəx]; 
'minnig, [mɪnəx]. Menig. ♢ Minnig keer; 
'n mennig, minnig mînsen, loi, enige, een 
stuk of wat. Fries: mannich.

'menigeen, pron.;  'minnigeen. Menigeen. 
Fries: mannichien.

'menigte, s. de;  'minnigte, ‐s, ‐en. Menig-
te, grote hoeveelheid. ♢ De minnigte mot 
't doen, 't mot út 'e minnigte komme, veel 
kleintjes  maken  een  grote,  veel  kleine 
winsten  leveren  een  bestaan  op.  Fries: 
mannichte.

'mening, s. de, ‐s. Mening. Fries: miening.
me'nist, s. de [mənɪst] ‐en. Menist, doops-

gezinde. Fries: minnist.
me'nist, adj. [mənɪst]. Menist, doopsgezind. 

♢ Hij is ‒. Fries: minnist.
me'nistebrulloft, s.  de.  Het  ledigen  van 

een  privaatton.  ♢  'n  ‒  bij  nacht. Fries: 
menistebrulloft.

me'nister, s.  de  [mənɪstər]  ‐s.  Minister. 
Fries: minister.

mennig → menig.
menstru'asy, s.  de, ‐s. Menstruatie. Fries: 

menstruaasje.
menstru'ëre, v. [mεⁿstrüɪ.ərə]  menstrueer-

de;  menstrueerd.  Menstrueren.  Fries: 
menstruearje.

me'nú, s. 't [mənü] ‐'s. Menu. Fries: menu.
me'nút, s.  de  [mənüt]  ‐ten;  ‐sy.  Minuut. 

Fries: minút.
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mep, s. de [mεp] ‐pen; ‐py. Mep. ♢ Een 'n ‒ 
geve. Fries: mep.

me'rakel, s. 't [məra:kəl] ‐s. Mirakel. ♢ 't Is 
'n ‒, hoe't‐y dat deen het. Fries: merakel.

'mergkoal, s. de [mεrx]- ‐en. Mergkool, als 
veevoer  gekweekte  koolsoort  met  zeer 
dikke stengels. Fries: merchkoal.

merk(O), s.  de  [mεrk]  ‐en.  Markt  (Oude‐
Bildtzijl).  ♢  Ik  gaan na  de ‒, veemarkt. 
Fries: merk. Zie ook: feemet, koemet, met.

merk, s.  't  [mεrk]  ‐en;  ‐y.  Merk.  Fries: 
merk.

'merkartikel, s.  't,  ‐s.  Merkartikel.  Fries: 
merkartikel.

'merke, v. [mεrkə]  merkte;  merkt. Merken, 
van een merk voorzien. Fries: merke.

'merke, v.  [mεrkə]  murk [mörk];  murken. 
Merken, bemerken, bespeure. Fries:  mer-
ke.

'merry, s. de [mεri] ‐s. Merrie. Fries: merje.
'merryfoal, s.  't,  ‐en;  ‐tsy.  Merrieveulen. 

Fries: merjefôle.
'merryhok, s.  't,  ‐ken.  Merriehok,  merrie-

stal  (afgesloten ruimte voor drachtige of 
zogende  merrie  in  koehuis  (of  schuur)). 
Fries: merjehok.

mes, s. 't [mεs] ‐sen; ‐sy. Mes. ♢ Dat ‒ snijt  
in twee jaar ok meer as in een, dat ‒ kin-
ne je wel op na Dokkum rije, dat mes is 
erg stomp; ergens gyn ‒sen om trekke, er-
gens geen ruzie over maken; 't ‒ snijt fan 
baide kanten, het mes snijdt aan (of: van) 
twee  kanten,  er  wordt  dubbel  verdiend; 
met 't ‒ dwars in 'e bek staan, zich flink 
laten gelden, van zich af bijten;  'n ‒ met 
'n skaai, is 't wapen fan Ouwe Laai. Fries: 
mês.

'mesdrukker, s.  de,  ‐s.  Onderdeel  aan 
maaimachine dat  het  mes op  zijn  plaats 
houdt.  Fries:  mesdrukker.  Zie  ook:  kik-
kert.

me'sene, s.  de [məse:nə].  Maïzena. Fries: 
maizena.

me'sester, s.  't  [məsεstər].  Manchester. 
Fries: mansjester.

me'sesteren, adj. Van manchester. ♢  'n ‒ 
broek. Fries: mansjesteren.

'mesgelaider, s. de;  'meslaider, ‐s. Inrich-
ting aan de fingers van een maaimachine, 
waar het mes overheen loopt.

'mesy, s. 't, ‐s. Koolmees. Fries: mieske. Zie 
ook: koalmees.

me'sine, s.  de [məsinə]  ‐s;  mesyntsy.  Ma-
chine. Fries: masine.

me'sinedorse, v.,  mesinedorste;  mesine-
dorst;  me'sinejage, mesinejoeg;  mesine-
joegen.  Dorsen  met  de  dorsmachine. 

Fries: masineterskje.
me'sinegeern, s. 't; me'sinegeren. Machi-

negaren. Fries: masinejern.
mesinegeren → mesinegeern.
mesinejage → mesinedorse.
me'sinekamer, s.  de,  ‐s.  Machinekamer. 

Fries: masinekeamer.
me'sinemelke, v.,  mesinemolk;  mesinemol-

ken. Machinaal melken. Fries: masinemel-
ke.

me'sinenaald, s.  de,  ‐en.  Naaimachine-
naald. Fries: masinenulle.

mesine'ry, s.  de,  ‐en.  Machinerie.  Fries: 
masinery.

me'sjet, s. de & 't [məsjεt] ‐ten; ‐sy. Man-
chet. Fries: mansjet.

me'skien, adv. [məski.ən]. Misschien. Fries: 
miskien.

meslaider → mesgelaider.
met, s. de [mεt] ‐ten; ‐sy.  1 Markt. ♢ De ‒ 

is d'r ôf, er is weinig vraag meer naar.  2 
Kermis. ♢ Luwter ‒; alle ‒sys en pretsys 
binne foor him, hij bezoekt alle festivitei-
ten. Fries: merke.

met, adv. [mεt]. Mee. ♢ (Ok weer) ‒ motte, 
(weer)  zwanger zijn;  't  is  mooi  ‒, het  is 
mooi meegenomen; al lang ‒ weest hè, al 
lang mee zijn geweest, al oud zijn, en/ of: 
veel levenservaring hebben; lang ‒ kinne, 
lang mee kunnen, duurzaam zijn; dat gaat 
d'r ‒, dat is het beste. Fries: mei.

met, prep. & adv. [mεt]. Met. ♢ ‒  'n dâg, 
jaar, over;  ‒  de tiid, mettertijd;  ‒  Paas, 
Korsttyd, tijdens; ‒ Sytse gaat 't gelukkig 
goed; ‒ gâf se him 'n stomp, met, juist op 
dat ogenblik; ‒ dat dut said worde …, met 
dat dit werd gezegd …. Fries: mei.

metachtig → metterig.
meta'foor, s.  de [me:tɑfo.ər] ‐foren.  Meta-

foor. Fries: metafoar.
metamor'foze, s.  de  [me:tamɔcrfo:zə]  ‐s. 

Metamorfose. Fries: metamorfoaze.
'metbericht, s. 't, ‐en. Marktbericht. Fries: 

merkberjocht.
'metbringe, v.,  brocht  met;  metbrocht. 

Meebrengen, veroorzaken. ♢  't Werk dat 
't fee allenig al metbringt. Fries: meibrin-
ge.

'metdat, conj.  Omdat,  aangezien.  ♢  ‒  ik 
syk waar, kon ik niet komme. Fries:  mei-
dat.

'metdele, v.,  deelde met;  metdeeld. Mede-
delen. ♢ Der kin niks over metdeeld wor-
re. Fries: meidiele.

'metdeling, s.  de,  ‐s.  Mededeling.  Fries: 
meidieling.

'metdoen, v.,  daan,  deen  met;  metdeen. 
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Meedoen. ♢ Hest idereen deen met an 't  
feest. Fries: meidwaan.

'mete, v. [me:tə] meette, mat* [mɑt]; meten. 
Meten. Fries: mjitte.

met'een, adv. Meteen. ♢  Dat geeft ‒ wat 
ôflaiding, tegelijkertijd; hij wist d'r ‒ raad 
op, onmiddellijk daarop.

meteorolo'gy, s. de [me:te:oro:lo:ɡi]. Mete-
orologie. Fries: meteorology.

meteoro'loog, s. de -[lo:x] ‐logen. Meteoro-
loog. Fries: meteorolooch.

'meter, s.  de [me:tər] ‐s;  ‐tsy.  Meter. ♢  't  
Geldt € 10,‐ de ‒, het kost € 10,‐ per me-
ter. Fries: meter.

'metfâle, v.,  fiel met;  metfâlen. Meevallen. 
Fries: meifalle.

'metfâler, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Meevaller.  Fries: 
meifaller.

'metfare, v.,  foer  met;  metfoeren.  Meeva-
ren. Fries: meifarre.

'metfoele, v.,  foelde  met;  metfoeld.  Mee-
voelen. Fries: meifiele.

'metgaan, v., ging met; metgaan. Meegaan. 
Fries: meigean.

'metgeve, v.,  gâf  met;  metgeven.  Meege-
ven.  ♢  Foorkookte  boantsys  geve  beter  
met,  at  se  in  'e  wekflessen  daan worre, 
zijn soepeler. Fries: meijaan.

me'thaan, s.  't  [me:ta:n].  Methaan.  Fries: 
metaan.

metha'nal, s.  de  [me:tɑnɑl].  Methanal. 
Fries: metanal.

metha'nol, s.  de  [me:tɑnɔl].  Methanol. 
Fries: metanol.

'methelpe, v.,  holp  met;  metholpen.  Mee-
helpen. Fries: meihelpe.

'methewwe, v., had met; methad. Mee heb-
ben. ♢ Hij het 'e tiid met. Fries:  meihaw-
we.

me'thyl, s. de [me:til]. Methyl. Fries: metyl.
me'thoade, s.  de  [məto.ədə]  ‐s.  Methode. 

Fries: metoade.
me'thoadys, adj. & adv., ‐diser; ‐t. Metho-

disch. Fries: metoadysk.
metho'dyk, s. de, ‐diken. Methodiek. Fries: 

metodyk.
'meting, s. de [me:tɪŋ] ‐s. Meeting (openba-

re  bijeenkomst,  vaak  in  de  openlucht). 
Fries: meeting.

'metkomme, v.,  kwam  met;  metkommen. 
Meekomen. ♢ Wel ‒ kinne, wel mee kun-
nen komen. Fries: meikomme.

'metkrije, v.,  kreeg met;  metkregen. Mee-
krijgen.  ♢  Etenswaren,  geld  ‒, bij  het 
weggaan krijgen. Fries: meikrije.

'metleve, v.,  leefde met;  metleefd.  Meele-
ven. Fries: meilibje.

'metlokke, v.,  lokte met;  metlokt.  Meelok-
ken. Fries: meilokje.

'metlope, v., liep met; metlopen. Meelopen.
'metmake, v., maakte met; metmaakt. Mee-

maken. ♢ Hij het heel wat soorten mînsen  
metmaakt; 'n foorfal, wat núvvers ‒, bele-
ven. Fries: meimeitsje.

'metnander, adv. Met elkaar, samen. Fries: 
mei‐inoar.

'metnimme, v.,  nam  met;  metnommen. 
Meenemen.  ♢  Dat  is  moai  metnommen, 
dat is er mooi even bij verdiend;  de tiid 
goed ‒, ten volle benutten. Fries: meinim-
me.

mê'tresse, s.  de  [mε:trεsə]  ‐s.  Maîtresse. 
Fries: mêtresse.

'metrije, v.,  reed  met;  metreden.  Meerij-
den. Fries: meiride.

'metrys, adj. Metrisch. Fries: metrysk.
metro'poal, s. de [me:tro:po.əl] ‐en. Metro-

pool. Fries: metropoal.
'metrum, s. 't [me:trəm] ‐s. Metrum. Fries: 

metrum.
'metsele, v.  [mεtsələ];  'metsle, [mεtslə] 

metselde;  metseld.  Metselen.  Fries:  mit-
selje.

'metseler, s.  de;  'metsler, ‐s.  Metselaar. 
Fries: mitselder.

'metselsteen, s.  de,  ‐stenen.  Metselsteen. 
Fries: mitselstien.

'metselwerk, s. 't. Metselwerk. Fries:  mit-
selwurk.

'metsitte, v., sat met; metsitten. Meezitten. 
♢ 't Sat 'm wel arig met in 'e handel.

metsle → metsele.
'metslepe, v.,  sleepte met; metsleept. Mee-

slepen. ♢  Je ‒ late, (fig.) zich door ande-
ren laten verleiden. Fries: meislepe.

metsler → metseler.
'metsleure, v.,  sleurde  met;  metsleurd. 

Meesleuren.
'metspeule, v.,  speulde  met;  metsleurd. 

Meespelen. Fries: meispylje.
'metspreke, v.,  sprak  met;  metsproken. 

Meespreken, meepraten. ♢  Sij sil ok wel 
'n  woordsy  metsproken  hewwe, zij  had 
daarin mede te beslissen.

'metstimme, v.,  stimde  met;  metstimd. 
Meestemmen.  ♢  Een (wat,  ergens in)  ‒, 
iemand (in iets) gelijk geven; ik mot je in 
alles ‒. Fries: meistimme.

'metterig*, adj.; 'metachtig. In: Niet soa ‒ 
weze, er niet erg van houden kermissen te 
bezoeken.

metter'tiid, adv. Mettertijd. Fries:  meider-
tiid.

'metwere, v.  -[wɪ.ərə]  weerde  met;  met-
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weerd. Het weer mee hebben. ♢ 't Weert 
fan 't jaar wel met, dat wij hewwe 'n goed 
gemaak, door  de gunstige  weersomstan-
digheden hadden we een goede oogstop-
brengst; 't weerde him altyd met in syn le-
ven, liep hem mee. Fries: meiwierje.

'metwerke, v., werkte met; metwerkt. Mee-
werken. Fries: meiwurkje.

'metwerker, s.  de,  ‐s.  Medewerker.  Fries: 
meiwurker.

'metwerking, s.  de.  Medewerking.  Fries: 
meiwurking.

'meubel, s.  't  [mö.ü̯bəl]  ‐s;  ‐tsy.  Meubel. 
Fries: meubel.

'meubelstik, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Meubelstuk. 
Fries: meubelstik.

meubi'lêr, s. 't. Meubilair. Fries: meubilêr.
meug, s.  de  [mö.ü̯x].  1 Kracht,  vermogen 

tot iets. ♢ 't Loopt over 'e ‒, het gaat ie-
mands krachten te boven; je over 'e ‒ set-
te, zich te druk maken, boven zijn krach-
ten werken. 2 Meug. ♢ Elk syn ‒ saai de 
boer  en  hij  at  peerdefigen, ieder  zijn 
meug. Fries: meuch.

meuk, s. de [mö.ü̯k]. In: In 'e ‒ doen appels 
enz. in het stro of in een lade leggen om 
ze rijp te laten worden (bij uitbreiding ook 
van andere zaken, bewaard of verzameld 
in een of andere ruimte).

me'zyk, s. de & 't [məzik]. 1 Muziek (de). 2 
Muziekkorps  ('t).  ♢  't  ‒  ging  deur  de 
buurt, deur 't dorp. Fries: muzyk.

me'ziky, s. 't, ‐s. Muziekje, een stukje mu-
ziek. Fries: muzykje.

me'zykinstrumint, s. 't, ‐en; ‐sy. Muziekin-
strument. Fries: muzykynstrumint.

me'zykkorps, s.  't,  ‐en;  ‐y.  Muziekkorps. 
Fries: muzykkorps.

me'zykstik, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Muziekstuk. 
Fries: muzykstik.

me'zyktint, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Muziektent. 
Fries: muzyktinte.

my → mij.
mi'auwe, v. [miɔ.u̯ə]  miaude;  miaud. Miau-

wen. Fries: miaukje.
'michygoed, s. 't. Kleine vliegjes. ♢ 't Is al-

legaar ‒, 't kon wel swaarweer worre wil-
le. Fries: michjeguod.

'middel, s.  't  [mɪdəl]  ‐s;  ‐tsy.  Middel.  ♢ 
Deur ‒ fan, door middel van. Fries:  mid-
del.

'middel, s. de [mɪdəl] ‐s; ‐tsy. Middel, taille. 
Fries: mul.

'middelbaar, adj.  Middelbaar.  Fries:  mid-
delber.

'middelbând, s. de, ‐en;  ‐sy.  Gordel, cein-
tuur. Fries: mulbân.

'middeldeur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Middeldeur. 
Fries: muldoar.

'middeleeuwen, s.  plur.  Middeleeuwen. 
Fries: midsieuwen.

'middelfinger, s. de, ‐s; ‐tsy. Middelvinger. 
Fries: middelfinger.

'middelgroat, adj. Middelgroot. Fries: mid-
delgrut.

'middelkamer, s. de, ‐s. Middelste vertrek 
van boerderij (in de hals). Fries:  mulkea-
mer.

'middellyn, s. de, ‐linen; ‐tsy. Middellijn. ♢ 
De bâl kwam krekt an 'e ‒ toe, bep. lijn op 
het kaatsveld. Fries: middelline.

'middelpunt, s.  't,  ‐en.  Middelpunt. Fries: 
middelpunt.

'middelst, adj. Middelst. Fries: middelst.
'midden, s. 't & de [mɪdən] ‐s. Midden. ♢ In 

't ‒, in het midden; de ‒ en de baide ean-
den hewwe wille, alles (voor zich alleen) 
willen hebben. Fries: midden.

'midden, adv. [mɪdən]. Midden. ♢ ‒ op see, 
op 'e dyk; ‒ op 'e dâg, in 'e winter. Fries: 
midden.

midden'deur, adv.  Middendoor,  doormid-
den, in tweeën. Fries: middentroch.

midden'in, adj. Middenin. Fries: middenyn.
'middenstand, s.  de.  Middenstand.  Fries: 

middenstân.
midder'nacht, s.  de.  Middernacht.  Fries: 

middernacht.
midder'nachtlik, adj.  Middernachtelijk.  ♢ 

't ‒ uur. Fries: middernachtlik.
mids, adv. In het midden. ♢ ‒ maai, medio 

mei. Fries: mids.
mid'seumer, s.  de.  Midzomer.  Fries:  mid-

simmer.
'Midslâns, adj. & s. 't.  1 (Als subst.) Mids-

lands, dialect gesproken in Midsland (Ter-
schelling).  2 (Als adj.) van, uit, betreffen-
de, als in Midsland, van de Midslanders. 
Fries: Midslânsk.

'midzjetgolf, s. 't [mɪdzjetgɔlf]. Midgetgolf. 
Fries: midgetgolf.

mier, s. de [mi.ər] ‐en; ‐tsy. Mier (bepaald 
insect). Zie ook: amel.

miets, adj. [miəts] ‐er; ‐t. Miers, onaange-
naam zoet van smaak. Fries: mjitsk.

mîg, s. de [mɪ.x] ‐en;  michy.  1 Vlieg. ♢  'n 
Blauwe ‒, een bromvlieg;  soa machtig as 
‒en, in  groten  getale;  de  klainste  ‒en 
hewwe 't  meeste gegôns, onbetekenende 
mensen  maken  het  meeste  lawaai.  2 
Klein, lichtgebouwd persoon. ♢ 't Is maar 
soa'n, 'n ‒. Fries: mich.

'mige, v. [mi:ɣə]  meeg [me:x];  megen. Wa-
teren, urineren. ♢ ‒  as 'n rún; 't regent 
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dat 't mygt, het regent erg. Fries: mige.
'mîgedeur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Hordeur (deur 

met gaas om als hor te worden gebruikt). 
Fries: miggedoar.

'mîgefanger, s. de, ‐s. Vliegenvanger. Fries: 
miggefanger.

'mîgegaas, s. 't. Vliegengaas. Fries: migge-
gaas.

'mîgeklapper, s.  de,  ‐s.  Vliegeklap.  Fries: 
miggeklapper.

'mîgeraam, s. 't, ‐ramen; ‐tsy, ‐py;  'mîge-
raamtsy, ‐s. Hor, inzetraam van fijn gaas. 
Fries: miggeramtsje.

mîgeraamtsy → mîgeraam.
'miggele, v.  [mɪɣələ]  miggelde;  miggeld. 

Zachtjes regenen. Fries: miggelje.
'mîgig, adj., ‐er; ‐st.  1 In: 't Is frijwat ‒, er 

zweven  heel  veel  kleine  vliegjes  in  de 
lucht (vooral in de zomer).  2 In: ‒  weze, 
last  hebben  van  runderdazen.  ♢  At  'e 
koeien met 'e steert deur de waaie flige,  
binne se ‒. Fries: miggich.

mi'grasy, s.  de [migra:si].  Migratie.  Fries: 
migraasje.

mi'grêne, s. de [migrε:nə]. Migraine. Fries: 
migrêne.

mi'grere, v.  [migrɪ.ərə]  migreerde;  mi-
greerd. 

miig, s. de [mi:x]. Pis, urine. ♢ Die jonge is 
soa blaik as ‒. Fries: miich.

mij, pron. [mεi]̯, Onbeklemtoonde vorm: me 
[mə]; me, [mə]; my, [mi]. Mij. ♢ Die auto 
is fan ‒; ik fersin ‒; dat most mij niet weer 
lappe. Fries: my.

'mije, v. [mεiə̯] meed [me:t]; meden. Mijden. 
♢  Jesels ‒, zich in acht nemen, zich ont-
zien. Fries: mije.

'mijend, adj. & adv., ‐er. Bang, bedeesd, be-
schroomd. ♢ Dou hoefst niet soa ‒ te we-
zen; niet ‒ weze, flink doortasten, aanpak-
ken. Fries: mijen.

mij'sels, pron.; my'sels. Mij zelf. Fries: my-
sels.

mik, s.  de  [mɪk]  ‐ken.  Houder  waarin  de 
pompzwengel draait. ♢ Bij 'n pomp draait 
de pompstok of de swingel in 'e ‒. Fries: 
mik.

mik, s. de [mɪk] ‐ken; ‐ky. Mik, langwerpig, 
klein brood met veel krenten. Fries: mik.

'mika, s. de & 't [mikɑ]. Mica. Fries: mika.
'mikke, v. [mɪkə] mikte; mikt. Mikken (ogen 

op een doel dat men tracht te raken; aan-
leggen; gooien, smijten). Fries: mikke. Zie 
ook: pikke, rooie.

mikro'foan, s.  de  [mikrəfo.ən]  ‐s.  Micro-
foon. Fries: mikrofoan.

mikro'skoop, s.  de  [mikrɔsko:p]  ‐skopen; 

‐skopy. Microscoop. Fries: mikroskoop.
mikro'skopys, adj.  &  adv.  Microscopisch. 

Fries: mikroskopysk.
miks, s. de [mɪks] ‐en. Mix. Fries: miks.
'mikse, v., mikste; mikst. Mixen. Fries: mik-

se.
'mikser, s. de, ‐s; ‐tsy. Mixer. Fries: mikser.
mikst, adj. Mixed. Fries: mikst.
'mikstjer, s. de [mɪkstjər] ‐s. Mixture. Fries: 

mixture.
myl, s. de [mil] milen. Mijl. Fries: myl.
mild, adj. & adv. [mɪlt]  ‐er;  ‐st.  Mild. ♢ ‒ 

weer. Fries: myld.
mi'lisy, s. de [milisi] ‐s. Militie. Fries: milys-

je.
milita'ristys, adj.  & adv.,  ‐tiser.  Militaris-

tisch. Fries: militaristysk.
mili'têr, s. de [militε:r] ‐en. Militair. Fries: 

militêr.
mili'têr, adj.  [militε:r].  Militair.  Fries:  mi-

litêr.
militê'risme, s. 't. Militarisme. Fries:  mili-

tarisme.
mil'jard, num. & s. 't [mɪljait] ‐en. Miljard. 

Fries: miljard.
miljar'dêr, s.  de, ‐s.  Miljardair. Fries:  mil-

jardêr.
mil'jeu, s. 't [mɪljö.ü̯] ‐s. Milieu. Fries:  mil-

jeu.
mil'joen, num. & s.  't  [mɪlju.ən]  ‐en.  Mil-

joen. Fries: miljoen.
mil'joenste, num.  &  s.  't,  ‐n.  Miljoenste. 

Fries: miljoenste.
miljo'nêr, s.  de,  ‐s.  Miljonair.  Fries:  mil-

jonêr.
'milligram, s.  de  [mɪli]- ‐men.  Milligram. 

Fries: miligram.
'millimeter, s. de, ‐s. Millimeter. Fries:  mi-

limeter.
'millimetere, v.,  millimeterde;  millimeterd. 

Millimeteren. Fries: milimeterje.
milt, s. de [mɪlt] ‐en. Milt. Fries: milt.
mim, s. de [mɪm] ‐men; ‐py, ‐my, ‐tsy. Moe-

der.  ♢  Ons ‒, mijn,  onze moeder.  Fries: 
mem.

‐mim, s. de. Moeder. ♢  Hanne‐ mim, moe-
der Hanne. Fries: mem.

mym, s. de [mim]. Mime. Fries: mym.
mi'myk, s.  de [mimik]. Mimiek. Fries:  mi-

myk.
'mimmetaal, s.  de,  ‐talen.  Moedertaal. 

Fries: memmetaal.
mi'moaza, s. de [mimo.əzɑ]. Mimosa. Fries: 

mimoaza.
min, adj. & adv. [mɪn] ‐der;  mînst [mɪ.ⁿst]. 

Min (slecht, verachtelijk, van minderwaar-
dige kwaliteit; nietig, zwak, ziekelijk; wei-
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nig). ♢ Soa ‒ as thee fan feertyn sint, gez. 
van iets  van slechte  kwaliteit  of  van  ie-
mand die een slechte reputatie heeft;  de 
lucht  is  soa ‒ as stroa, de lucht is  zeer 
dreigend; ‒  weer, (zeer) slecht weer;  een 
‒ make, kwaad van iemand spreken; soa ‒ 
as pudding, gez. van iemand die erg slape-
rig en moe of ziek is; ‒  op 'e húd, op 'e 
bealig  weze, erg  slaperig  en  moe  zijn; 
pake is ‒, erg ziek;  hij het te ‒ deen, te 
weinig; soa ‒ mooglik, zo min, weinig mo-
gelijk. Fries: min.

min, adv. [mɪn]. 1 Min (verminderd met; ter 
aanduiding van een negatieve grootheid). 
♢ Acht ‒ drie is fijf; de thermemeter staat 
op ‒ tien (graden). 2 Min (alleen in vaste 
verbinding).  ♢  ‒  of  meer, min  of  meer; 
Myn maag begon soa nageraden ok ‒ of  
meer an te kloppen. Fries: min.

myn, s. de [min]  minen. Mijn. ♢ Steenkoal 
wort út 'n ‒ haald. Fries: myn.

myn, pron.  [min].  Mijn.  ♢  Dat  is  ‒  fyts. 
Fries: myn.

'minachte, v.,  minachtte;  minacht. Minach-
ten. Fries: minachtsje.

'minachting, s.  de,  ‐s.  Minachting.  Fries: 
minachting.

mina'ret, s. de [minɑrεt] ‐ten; ‐sy. Minaret. 
Fries: minaret.

'minder, num.,  adj.  & adv.  [mɪndər].  Min-
der.  ♢  't  Wort  niet  ‒, slechter;  't  kon ‒ 
(maar niet feul). Fries: minder.

'mindere, v.,  minderde;  minderd.  Minde-
ren. ♢ ‒ bij 't braaien. Fries: minderje.

'minderfoet, s.  de,  ‐en.  Gedeelte van een 
kous of sok dat wordt gebreid na de klai-
ne hak.

'minderhyd, s.  de,  ‐heden.  Minderheid. 
Fries: minderheid.

'mindering, s. de, ‐s, ‐en. Mindering. Fries: 
mindering.

minderwaardig → minderweerdig.
minder'weerdig, adj.;  minder'waardig, 

‐er;  ‐st.  Minderwaardig.  Fries:  minder-
weardich.

'minen, pron.;  'minent.  De,  het  mijne.  ♢ 
Dat boek  is  ‒; dyn eerappels  kinne niet 
teugen ‒ út. Fries: minen.

minent → minen.
'minge, v.  [mɪŋə]  mong [moŋ];  mongen. 

Mengen. ♢ 't Deeg ‒. Fries: minge.
'mingel, s. 't [mɪŋəl]; 'mingelen, [mɪŋələn] 

‐s. Liter. ♢ 'n ‒ melk. Fries: mingel.
mingelen → mingel.
'mingsel, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Mengsel.  Fries: 

mingsel.
'mingtaal, s.  de,  ‐talen;  ‐tsy.  Mengtaal. 

Fries: mingtaal.
'mingtrôg, s. de, ‐en; ‐trochy. Bakkerstrog 

(voor  het  kneden  van  het  deeg).  Fries: 
mingtrôch.

'minimum, s. 't [miniməm] ‐s;  minima. Mi-
nimum. Fries: minimum.

'mining, s. de [minɪŋ]. Zoveel vis als in één 
keer gemijnd wordt. ♢ 'n ‒ fis, onbepaalde 
hoeveelheid vis die door mijnen verkocht 
werd  (de  mynder moest  zelf  inschatten 
wat het hem waard was). Fries: mining.

mi'nister, s. de [mənɪstər] [mɪnɪstər] ‐s. Mi-
nister. Fries: minister.

minis'tery, s.  't [minɪstɪ.əri] ‐s.  Ministerie. 
Fries: ministearje.

mi'nisterraad, s.  de.  Ministerraad.  Fries: 
ministerried.

'minlik, adj.  &  adv.  [mɪnlək].  In:  Minlike 
graag heel graag, zeer gaarne. Fries: min-
lik.

min'machtig, adj., ‐er; ‐st. Niet talrijk (van 
personen).  ♢  't  Mînsdom waar  doe  feul 
‒er. Fries: minmachtich.

'minne, v. [mɪnə]  minde;  mind. Mennen. ♢ 
Wait,  hooi ensoafeerder ‒, met paard en 
wagen van het land naar de schuur bren-
gen. Fries: menne.

'Minnertsga, eigennaam.  Minnertsga. 
Fries: Minnertsgea.

'Minnertsgaaster, adj. & s. de [mɪnətska:-
stər]  ‐s.  Minnertsgaaster.  ♢  ‒  kalvebou-
ten, bijnaam voor  de inwoners  van Min-
nertsga. Fries: Minnertsgeaster.

'minnichys, adj.  1 Minnetjes,  vrij  min.  2 
Vrij  slecht  (van  kwaliteit).  3 Slaperig, 
moe.  4 Vrij ernstig ziek, erg zwak. Fries: 
minnichjes.

minnig → menig.
'minnig, adj. [mɪnəx]. Vrij ernstig ziek, erg 

zwak. ♢ Hij is maar ‒; hoe gaat 't met Pi-
ter? Nou, maar ‒, niet  goed. Fries:  min-
nich.

‐minnig, suff.  -[mɪnəx].  Achter  substantie-
ven, met de betekenis enige. ♢ 'n Dagmin-
nig,  regelminnig,  sintminnig,  stikminnig,  
weekminnig. Fries: ‐mannich.

minnigeen → menigeen.
'minnighyd, s.  de.  Zwakheid  van gezond-

heid. ♢ In 'e ‒ weze, ziekelijk zijn. Fries: 
minnichheid.

minnigte → menigte.
mîns, s. 't [mɪ.ⁿs]. Mens, vrouw, vrouwsper-

soon. ♢ 't ‒ wort oud; der loopt 'n (oud) ‒,  
dat ik wel 's faker siend hew; dat ‒ het de 
billen in de skoenen, gez. van een vrouw 
met dikke benen. Fries: minske.

mîns, s. de [mɪ.ⁿs] ‐en; ‐y. Mens. ♢  Gyn ‒ 
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meer weze, geen half mens meer zijn, uit-
geput zijn; gyn ‒ gelyk weze, door het dol-
le heen zijn, ook: er vreselijk vuil, ontoon-
baar uit zien, ook: erg moe zijn; onder de 
‒en komme, met mensen in aanraking ko-
men, omgaan, ook: verbreid worden (bijv. 
van nieuws);  in 'e ‒en weune, in een be-
bouwde kom of buurt wonen. Fries:  min-
ske.

'mînsdom, s.  't.  Mensdom.  Fries:  minsk-
dom.

'mînsegelyk, adj. In: 'n Bitsy bryk is ‒, een 
weinig  scheef  is  menselijk,  niets  is  vol-
maakt. Fries: minskelyk.

'mînsekinnis, s.  de.  Mensenkennis.  Fries: 
minskekennis.

'mînseleven, s.  't.  Mensenleven.  Fries: 
minskelibben.

'mînseskou, adj. Mensenschuw. Fries: min-
skeskou.

'mînshyd, s.  de.  Mensheid.  Fries:  minsk-
heid.

'mînslievend, adj., ‐er; ‐st. Menslievend.
'mînslik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Menselijk. 

Fries: minsklik.
'mînslikens, s.  de.  Menselijkheid.  Fries: 

minsklikens.
mînst, adj. & adv. [mɪ.ⁿst]. Minst. ♢ In 't ‒ 

niet, beslist niet, geenszins;  op syn ‒, op 
zijn minst. Fries: minst.

mîns'waardig, adj.; mîns'weardig, ‐er; ‐st. 
Menswaardig. Fries: minskweardich.

mînsweardig → mînswaardig.
min'taal, adj.  &  adv.  [mɪnta:l].  Mentaal. 

Fries: mentaal.
mintali'teit, s.  de,  ‐en.  Mentaliteit.  Fries: 

mentaliteit.
minus'kúl, adj. [mineskül] ‐ler; ‐st. Minus-

cuul. Fries: minuskúl.
mis, s. de [mɪs] ‐sen. Mis (in de rooms‐ka-

tholieke eredienst). Fries: mis.
mis, s. de [mɪs] ‐sen; ‐sy.  1 Mest.  2 Mest-

vaalt. Zie ook: dis.
mis, adj. & adv. [mɪs]. Mis. ♢ 'n ‒sen hew-

we, (zelgst. gebr.) een miskraam hebben; 
een keer ‒ is twee keer ‒, men moet er 
voor zorgen iets in één keer goed te doen. 
Fries: mis.

misan'troop, s.  de  [misɑntro:p]  ‐tropen. 
Misantroop. Fries: misantroop.

misantro'py, s. de. Misantropie. Fries:  mi-
santropy.

'misbetere, v.,  misbeteerde;  misbeteerd. 
Mislukken, verkeerd uitkomen. Fries: mis-
beteare.

'misbrúk, s.  't,  ‐ken.  Misbruik. Fries:  mis-
brûk.

mis'brúkke, v.,  misbrúkte;  misbrúkt.  Mis-
bruiken. Fries: misbrûke.

'misdaad, s.  de,  ‐daden.  Misdaad.  Fries: 
misdied.

mis'dadig, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Misdadig. 
Fries: misdiedich.

'misdadiger, s.  de,  ‐s.  Misdadiger.  Fries: 
misdiediger.

mis'doen, v.,  misdeed;  misdaan,  misdeen. 
Misdoen. Fries: misdwaan.

'misêg, s. de, ‐en; ‐echy. Soort eg met hou-
ten  tanden  waarmee  de  mest  over  het 
land verspreid wordt.

'misêge, v.,  misêgde;  misêgd. Door het eg-
gen  de  mest  over  grasland  verdelen  en 
fijn maken.

mysels → mijsels.
mys‐en‐'sêne, s. de [mizɑ.ⁿsε:nə]. Mise‐en‐

scène. Fries: mys‐en‐sêne.
mi'sêre, s. de [misε:rə]. Misère. Fries:  mi-

sêre.
'misferstand, s. 't, ‐en. Misverstand. Fries: 

misferstân.
'misgewas, s.  't,  ‐sen.  Misgewas.  Fries: 

misgewaaks.
'misgriep, s. de, ‐en; ‐y. Mestgreep.
mis'gunne, v., misgunde; misgund. Misgun-

nen. Fries: misgunne.
mis'handele, v.,  mishandelde;  mishandeld. 

Mishandelen. Fries: mishannelje.
mis'handeling, s.  de,  ‐s.  Mishandeling. 

Fries: mishanneling.
'mishekkel, s. de, ‐s. Mesthaak.
misjo'naris, s. de [mɪsjo:na:rəs] ‐sen. Missi-

onaris. Fries: misjonaris.
miskere → mekere.
'miskraam, s.  de,  ‐kramen.  Miskraam. 

Fries: miskream.
'miskret, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Mestkruiwagen, 

kruiwagen voor het vervoer van mest.
'miskroiwagen, s. de, ‐s; ‐tsy. Mestkruiwa-

gen,  kruiwagen  voor  het  vervoer  van 
mest. Zie ook: skytkret, strontkroiwagen.

'mislade, v.,  mislaadde;  misladen.  Mest 
(van de mestvaalt) op de wagen laden.

mis'laide, v.,  mislaidde;  mislaid. Misleiden. 
Fries: misliede.

mis'laiding, s.  de,  ‐s.  Misleiding.  Fries: 
mislieding.

mis'lere, v.,  misleerde;  misleerd.  Misluk-
ken. Fries: mislearje.

mislik → misselik.
'mislikens, s.  de.  Misselijkheid.  Fries: 

mislikens.
'misliksma, s.  de,  ‐'s.  Naarling,  misselijk 

persoon. Fries: misliksma.
'mislope, v.,  liep mis;  mislopen.  Mislopen. 
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♢ 't Loopt mis, het loopt mis, het mislukt.
mis'lukke, v., mislukte; mislukt. Mislukken. 

Fries: mislearje.
mis'lukking, s.  de,  ‐s.  Mislukking.  Fries: 

mislearring.
'misminne, v., misminde; mismind. De mest 

met de wagen naar het land rijden.
mis'moedig, adj. & adv., ‐er; ‐st.  Mismoe-

dig. Fries: mismoedich.
mis'plaatst, adj.,  ‐er.  Misplaatst.  Fries: 

mispleatst.
'misplak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Plaats  van  de 

mestvaalt.
'misplank, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Plank  naar  de 

mesthoop.
mis'prize, v.,  misprees;  misprezen. Misprij-

zen. Fries: mispriizje.
'mispunt, s.  de,  ‐en.  Mispunt.  ♢  Degene 

die't foor ‒ útmaakt worde, reageerde wel 
met raakpunt. Fries: mispunt.

'misput, s. de, ‐ten; ‐sy. Plaats van de mest-
vaalt.

'misreken, s.  de,  ‐s.  Misrekening.  Fries: 
misrekken.

'misrije, v.,  misreed;  misreden.  De  mest 
met de wagen van de mestvaalt naar het 
land rijden, het land bemesten.

'misse, v.  [mɪsə]  miste;  mist.  1 Mesten, 
mest op het land brengen, mest uitrijden. 
2 Mesten,  mest  uit  de  stal  wegvoeren 
(naar de mestvaalt).

'misse, v. [mɪsə] miste; mist. Missen. ♢ Dat 
mist  niet, dat  kan niet  missen;  dat  mist 
mij niet, daar ben ik zeker van; wel wat ‒ 
kinne, wel wat kunnen missen, royaal zijn, 
ook: genoeg van iets hebben. Fries: misse.

mis'sêge, v.,  missaai;  missaid.  Miszeggen. 
♢  Ik  had 'm blykber wat missaid. Fries: 
missizze.

'misselik, adj.  &  adv.  [mɪsələk];  'mislik, 
[mɪslək] ‐er; ‐st. Misselijk. ♢ ‒  weer, on-
aangenaam weer;  ‒  weze, misselijk  zijn. 
Fries: mislik.

'misset, s.  de  [mɪsεt].  Misstap,  verkeerde 
daad. Fries: misset.

'missy, s. de [mɪsi]. Missie. Fries: missy.
mis'staan, v.,  misston;  misstaan. Misstaan. 

♢  Die  jurk  misstaat  hur  niet. Fries: 
misstean.

'misstand, s. de, ‐en. Misstand. Fries:  mis-
stân.

'misstap, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Misstap.  Fries: 
misstap.

'misstrooie, v.,  misstrooide;  misstrooid. De 
hoopjes  mest  slechten  en  over  het  land 
verspreiden.

mist, s.  de [mɪst].  In:  Mist het forst  in 'e 

kist,  at 't  gyn regen(water) is mist is ('s 
winters)  een  voorteken  voor  vriezend 
weer,  maar kan dat ook voor een regen-
achtige periode zijn. Fries: mist.

mis'tery, s. 't [mɪstɪ.əri] ‐s. Mysterie. Fries: 
mystearje.

mister'ieus, adj. & adv. [mɪstɪ.əriö.ü̯s] ‐eu-
zer; ‐t. Mysterieus. Fries: mysterieus.

mistifi'kasy, s. de [mɪstifika:si] ‐s. Mystifi-
catie. Fries: mystifikaasje.

mis'tyk, s.  de  [mɪstik].  Mystiek.  Fries: 
mystyk.

mis'tyk, adj. & adv. [mɪstik] ‐iker; ‐st. Mys-
tiek. Fries: mystyk.

myt, s. de [mit] miten. Mijt (spinachtige pa-
rasiet). ♢  De ‒ sit in 'e havermout, in 't  
(grys)meel. Fries: myt.

'mite, v. [mitə]  mytte;  myt.  Mijteren (door 
de mijt aangetast zijn). ♢  De havermout 
myt. Fries: mytsje.

'miter, s. de [mitər] ‐s. Mieter, vroeger klein 
muntstuk.  ♢  Al  die  pillen  helpe  gyn  ‒, 
geen mieter, niets. Fries: miter.

'miterig, adj. [mitərəx] ‐er; ‐st. Mijterig, on-
gezond. ♢  Soa'n ‒ fintsje; hij siet soa ‒. 
Fries: miterich.

'mythe, s. de [mitə] ‐s. Mythe. Fries: myte.
'mitig, adj. [mitəx] ‐er; ‐st. Mijterig (vol mij-

ten). ♢ 't Meel, de havermout is ‒. Fries: 
mitich.

mitra'jeur, s. de [mitrɑjö.ər] ‐s. Mitrailleur. 
Fries: mitrailleur.

mits, conj. [mɪts]. Mits. Fries: mits.
'mizig, adj. [mizəx] ‐er; ‐st.  Miezerig. ♢ ‒ 

weer. Fries: mizich.
'moade, s.  de  [mo.ədə]  ‐s.  Mode.  Fries: 

moade.
'moadeferskynsel, s. 't, ‐s. Modeverschijn-

sel. Fries: moadeferskynsel.
'moadem, s. 't [mo.ədəm] ‐s. Modem. Fries: 

moadem.
'moadesjo, s.  de,  ‐'s.  Modeshow.  Fries: 

moadeshow.
'moasy, s.  de  [mo.əsi]  ‐s.  Motie.  Fries: 

moasje.
moat, s.  de  [mo.ət]  ‐en;  ‐sy.  Moot.  Fries: 

moat.
mo'byl, adj.  [mo:bil]  mobiler;  ‐st.  Mobiel. 

Fries: mobyl.
mobili'sasy, s. de [mo:biləsa:si] ‐s. Mobili-

satie. Fries: mobilisaasje.
mobili'sere, v.,  mobiliseerde;  mobiliseerd. 

Mobiliseren. Fries: mobilisearje.
mo'byltsy, s. 't, ‐s. Mobieltje, mobiele tele-

foon. Fries: mobyltsje.
mo'daal, adj. [mo:da:l]. Modaal. Fries:  mo-

daal.
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modali'teit, s.  de,  ‐en.  Modaliteit.  Fries: 
modaliteit.

'modder, s. de [modər]. Modder. ♢ Soa fet 
as ‒; blauwe ‒, blauwachtig slijk in sloten 
enz;  ônder  'e  ‒  (lê), dood  en  begraven 
(zijn). Fries: modder.

'modderdyk, s.  de,  ‐diken;  ‐diky.  Kleiweg, 
onverharde  weg  over  kleigrond.  Fries: 
modderdyk.

'moddere, v. [modərə] modderde; modderd. 
Modderen. Fries: modderje.

'modderig, adj., ‐er; ‐st. Modderig. ♢ ‒e di-
ken, klompen. Fries: modderich.

'modderklút, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Aardkluit. 
Fries: modderklute.

'modderpâd, s.  't,  ‐en;  ‐padsy.  Onverhard 
(wagen)pad in kleistreek.  Fries:  modder-
paad.

'modderrije, v., modderreed; modderreden. 
Aarde vervoeren. Fries: modderride.

'modderseef, s.  't,  ‐seven;  ‐sefy.  Zeef  om 
modder  uit  de  aardappelen  te  zeven. 
Fries: moddersouwe.

mo'del, s. 't [mədεl] [modεl] ‐len; ‐tsy. Mo-
del. Fries: model.

mo'dern, adj.  [mo:dεrn]  ‐er;  ‐st.  Modern. 
Fries: modern.

moderni'sere, v.,  moderniseerde;  moderni-
seerd. Moderniseren. Fries:  modernisear-
je.

moderni'sering, s.  de,  ‐s.  Modernisering. 
Fries: modernisearring.

modi'eus, adj. [mo:diö.ü̯s] ‐euzer; ‐t. Modi-
eus. Fries: modieus.

mo'dúl, s. de [mo:dül] ‐les. Moduul, modu-
le. Fries: module.

modu'lasy, s. de [modüla:si] ‐s. Modulatie. 
Fries: modulaasje.

modu'lêr, adj. [mo:dülε:r]. Modulair. Fries: 
modulêr.

moe, adj. [mu.ə] ‐ër; ‐st. Moe. ♢ Soa ‒ as 'n 
maik, as stront, zo moe als een hond, erg 
moe; wat ‒ weze, iets moe zijn, ergens ge-
noeg van hebben.

moed, s. 't [mu.ət]. Gemoed. Fries: moed.
moed, s. de [mu.ət]. Moed. Fries: moed.
'moedeloas, adj. & adv. Moedeloos. Fries: 

moedeleas.
moede'rasy, s. de [muədəra:si]. Medelijden, 

mededogen. ♢ Gyn ‒ met een hewwe, ie-
mand  niet  sparen,  hard  jegens  iemand 
zijn. Fries: moederaasje.

'moedersiel, s. de [mu.ədər]-. In: ‒  alleen 
moederziel alleen.

'moedferen, s.  plur.  Krullende  staartveer 
van mannetjesvogel (vaak in zegswijze). ♢ 
De moedferen hange late, de moed laten 

zakken. Fries: moedfearren.
'moedig, adj.  & adv.  Moedig.  Fries:  moe-

dich.
'moedwil, s. de. Moedwil. Fries: moedwil.
moed'willig, adj. & adv. Moedwillig. Fries: 

moedwillich.
'moeëns, s. de. Moeheid.
'moeilik, adj. & adv. [muil̯ək] ‐er; ‐st. Moei-

lijk. Fries: muoilik.
'moeisem, adj.  &  adv.  [muis̯əm]  ‐er;  ‐st. 

Moeizaam. Fries: muoisum.
'moeite, s. de [muit̯ə] ‐n. Moeite. ♢ 't Is de 

‒ werig, het loont de moeite. Fries: muoi-
te.

'moeketsy‐speule, v.  [mukətsi]-.  Kinder-
spel (door meisjes gespeeld), waarbij een 
gezin werd geënsceneerd.

'moenika, s. de [muənikɑ] ‐'s; ‐atsy. Harmo-
nika,  hand‐,  trekharmonika.  Fries:  har-
moanika.

'moenikaspeule, v. Op een handharmonika 
spelen. Fries: harmoanikaspylje.

moer, s.  de  [mu.ər]  ‐en;  ‐tsy.  Moer.  ♢  'n 
Ouwe ‒, oude,  oorspronkelijke pootaard-
appel. Fries: moer.

'moerbout, s. de, ‐en; ‐sy. Moerbout. Fries: 
moerbout.

'moersleutel, s. de, ‐s; ‐tsy. Moersleutel.
moes, s. de [mus]; moesj, [musj]. Mouche. 

Fries: mûsj.
moesj → moes.
'moesson, s. de [muson] ‐s. Moesson. Fries: 

moesson.
mof, s. de [mof] ‐fen. Mof, scheldnaam voor 

een Duitser.  ♢  Soa sluug as 'n ‒. Fries: 
mof.

mof, s. de [mof] ‐fen; ‐fy.  1 Mof, soort ge-
watteerde koker, van buiten meestal met 
bont  bekleed,  waarin  men  de  handen 
steekt als middel tegen de koude. 2 Want, 
vuisthandschoen.  3 Handschoen.  ♢  Hij 
het 'e ‒fen altyd út, gez. van een kat (die 
immers  geen  handschoenen  hoeft  uit  te 
trekken, om te krabben!). Fries: mof.

'moge, v. [mo:ɣə] moogde; moogd. Molmen. 
♢  't  Oud  kammenet  moogt  nagal  wat! 
Fries: môgje.

'mogendhyd, s.  de  [mo:ɣənthit]  ‐heden. 
Mogendheid.

'mogig, adj.  [mo:ɣəx].  Molmig.  Fries:  mô-
gich.

mo'hêr, s.  't  [mo:hε:r].  Mohair.  Fries:  mo-
hêr.

mo'hêr, adj.  [mo:hε:r].  Van  mohair.  Fries: 
mohêr.

‐moi, s.  de  [mɔi]̯.  Tante  … ♢  Jantsy‐moi,  
Dirky‐moi, tante  Jantje,  tante  Dirkje. 
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Fries: ‐muoi.
'moie*, s. de [mɔ.iə̯] ‐s. Moei, tante. Fries: 

muoie.
'moike, s.  de  [mɔik̯ə]  ‐s.  Moei,  tante.  ♢ 

Ouwe ‒, oudtante; ôns ‒, mijn, onze tante; 
(ja,)  dyn ‒ fan Surch!, ik zal  je hartelijk 
danken! Fries: muoike. Zie ook: tante.

'moikesêger, s.  de,  ‐s.  Tantezegger,  neef, 
nicht  (kind  van  broer  of  zuster  van een 
vrouw). Fries: muoikesizzer.

moi'ree, s. 't [mwɑ.re:]. Moiré. Fries:  moi-
ree.

moi'ree, adj. [mwɑ.re:]. Moiré. Fries:  moi-
ree.

'moker, s. de [mo:kər] ‐s; ‐tsy. Moker. Fries: 
moker.

'mokkel, s.  de  [mokəl]  ‐s;  ‐tsy.  Mokkel. 
Fries: mokkel.

'mokses, s. de [mɔksəs] ‐sen. Sufferd, dom-
oor. ♢ 'n Sluge ‒. Fries: mokses.

môl, s. de [mɔ:l] ‐en; ‐tsy. Mol (in de grond 
levende insecteneter). Fries: mol.

molari'teit, s.  de [mo:lɑritεit̯]  ‐en.  Molari-
teit. Fries: molariteit.

'môle, v. [mɔ:lə] môlde; môld. Wegmoffelen. 
♢ Wat út 'e weeg ‒, iets wegmoffelen.

môlebult → mollebult.
môlefange → mollefange.
môlefanger → mollefanger.
môlefel → mollefel.
'môlegang, s.  de,  ‐en;  ‐gânchy.  Mollen-

gang.
'môlegat, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Mollengat. Fries: 

mollegat.
'môlehônd, s.  de,  ‐honnen;  ‐hondsy.  Mol-

lenhondje. Fries: mollehûn.
'môlehoop, s. de, ‐hopen; ‐hopy. Molshoop. 

Fries: molleheap.
môlehoopsmodder → mollehoopsmodder.
môlejage → mollejage.
môleknip → molleknip.
moleku'lêr, adj.  Moleculair.  Fries:  mole-

kulêr.
mole'kuul, s.  de  &  't  [mo:ləkü:l]  ‐kulen; 

‐tsy. Molecule. Fries: molekule.
mo'lêr, adj. [mo:lε:r]. Molair. Fries: molêr.
môlerit → mollerit.
moles'tere, v.  [moləstɪ.ərə]  molesteerde; 

molesteerd. Molesteren. Fries:  molestear-
je.

'molkenkelder, s.  de;  'melkkelder, ‐s. 
Melkkelder. Fries: molkenkelder.

'mollebult, s.  de  [mɔlə]- ‐en;  ‐sy;  'môle-
bult, ‐en; ‐sy. Molshoop. Fries: mollebult.

'mollebultslechte, v.,  mollebultslechtte; 
mollebultslecht. De aarde van molshopen 
over het land verspreiden.

'mollefange, v.,  mollefong;  mollefongen; 
'môlefange, môlefong;  môlefongen. Mol-
len vangen. Fries: mollefange.

'mollefanger, s. de;  'môlefanger, ‐s. Mol-
lenvanger. Fries: mollefanger.

'mollefel, s. 't;  'môlefel, ‐len; ‐tsy. Mollen-
vel. ♢  De môlen worre wel fongen om 'e 
‒tsys. Fries: mollefel.

'mollehoopsmodder, s.  de;  'môlehoops-
modder. Door een mol uitgegraven aarde. 
Fries: molleheapsmodder.

'mollejage, v.,  mollejoeg;  mollejoegen; 
'môlejage, môlejoeg;  môlejoegen.  Jagen 
op mollen. Fries: mollejeie.

'molleknip, s. de  -[knɪp] ‐pen; ‐py;  'môle-
knip, ‐pen;  ‐py.  Mollenknip,  mollenval. 
Fries: molleknip.

'mollerit, s.  de  -[rɪt]  ‐ten;  ‐sy;  'môlerit, 
‐ten; ‐sy. Mollenrit. Fries: mollerid.

'môlmússy, s.  't,  ‐s.  Veldspitsmuis.  Fries: 
molmûs.

moln, s. de [mɔəln]; môln, [mɔ.əln] ‐s; ‐tsy. 
Molen.  ♢  't  ‒tsy  fan in  (saai)fioel; de ‒ 
staat in 'e wyn, de molen staat in de wind; 
de ‒ mot in 'e wyn, wij moeten eten; met 
‒tsys  lope, in  de  war  zijn;  lang  in  'e  ‒ 
weze, lang  in  behandeling,  in  de  maak 
zijn; die ‒s male starig, die instanties wer-
ken traag. Fries: mole.

môln → moln.
'molnaar, s. de, ‐s. Molentocht, hoofdsloot 

in polder die naar de molen voert. Fries: 
mole‐ier.

'molnas, s. de, ‐sen. Molenas. Fries:  mole‐
as.

'molndam, s. de, ‐men. Molendam, hoogte 
waarop een molen staat. Fries: moledaam.

'molner, s. de, ‐s. Molenaar. Fries: moolner.
'molnersknecht, s.  de,  ‐en.  Molenaars-

knecht.
'molnhuus, s.  't,  ‐húzzen;  ‐hússy.  Molen-

huis,  huis van de molenaar.  Fries:  mole-
hûs.

'molnkroie, v.,  molnkroide;  molnkroid.  De 
molen kruien.

'molnmaker, s.  de  -[ma:kər]  ‐s.  Molenma-
ker. Fries: molemakker.

'molnroede, s.  de,  ‐s.  Molenroede.  Fries: 
moleroede.

molns'deuren, s.  plur.  Deuren  van  een 
graanmolen.

'molnsloat, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Molensloot. 
Fries: molesleat.

'molnsteen, s.  de, ‐stenen.  Molensteen. ♢ 
't Is 'n (hele) ‒ om die jonge offens fan 't  
bêd ôf te krijen, het valt zwaar, het is een 
toer. Fries: molestien.
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'molnwyk, s. de, ‐wiken. Molenwiek. Fries: 
molewjuk.

'molotovkokteel, s. de [mo:lo:tɔfkɔkte:l] ‐s. 
Molotovcocktail. Fries: molotovcocktail.

'molton, s. 't [mɔlton]. Molton. Fries:  mol-
ton.

'moltondeken, s.  de,  ‐s.  Moltondeken. 
Fries: moltontekken.

'moltonnen, adj. Moltonnen. ♢ 'n ‒ deken. 
Fries: moltonnen.

mo'mint, s. 't [mo:mɪnt] [məmɪnt] ‐en; ‐sy. 
Moment. ♢ Op dut ‒. Fries: momint.

mo'mintlik, adj.  &  adv.  1 Direct,  in  een 
ogenblik,  ogenblikkelijk.  ♢  Hij  kwam  ‒ 
weer  werom. 2 Momenteel.  Fries:  mo-
mintlik.

'mompele, v.  [mompələ]  mompelde;  mom-
peld. Mompelen. Fries: mompelje.

mo'narg, s.  de,  ‐en.  Monarch.  Fries:  mo-
narch.

monar'gy, s. de [monɑrgi] ‐en. Monarchie. 
Fries: monargy.

mon'bresia, s.  de [mombre:zia:]  ‐'s;  ‐atsy. 
Montbretia. Fries: montbretia.

mond → mônd.
mônd, s.  de  [mo.nt]  ‐en;  mondsy;  mond, 

[mont]  ‐en;  ‐sy.  Mond.  ♢  Een 'n  wize ‒ 
gee, iemand een neuswijs en brutaal ant-
woord geven, ook: iemand brutaal tegen-
spreken; de ‒ in baide hannen hè, gâns in 
'e ‒ hè, veel praats hebben; 't mondsy op 
't  goeie  plak  sitten  hewwe,  'n  mondsy 
hewwe, niet op zijn mondje gevallen zijn; 
met  twee  ‒en  prate, met  twee  monden 
spreken,  dubbelhartig  zijn;  't  met  de  ‒ 
ôflêge, ôfdoen, het mondeling afdoen, ook: 
met  woorden  twisten,  zonder  handtaste-
lijk te worden; 't in 'e ‒ hè, met woorden 
een hele held zijn;  een fan de lekkere ‒, 
een lekkerbek;  dat is  foor  de lekkere ‒, 
dat is iets wat lekker smaakt (maar niet 
voedzaam is). Fries: mûle.

'mondeling, adj. & adv. [mondəlɪŋ]. Monde-
ling. Fries: mûnling.

mon'dên, adj. [mondε:n] ‐er; ‐st. Mondain. 
Fries: mondên.

'mondfol, s. 't, ‐len; mondsyfol. Mondvol. ♢ 
'n  ‒  koudwater; 'n  heel  ‒, gez.  van een 
moeilijk uit te spreken woord of van een 
lange zin. Fries: mûlfol.

'mondharmoenika, s. de, ‐'s. Mondharmo-
nika. Fries: mûlharmoanika.

'môndhoek, s.  de,  ‐en.  Mondhoek.  Fries: 
mûlshoeke.

môndholte → mondhôlte.
'mondhôlte, s. de, ‐s; 'môndholte, -[hɔltə] 

‐s. Mondholte. Fries: mûleholte.

'mondig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Mondig. Fries:  mû-
nich.

'mondsygau, adj. Rap met de mond zijnde. 
♢  Krelis is wel 's wat ‒, wat brutaal en 
voorbarig in het spreken. Fries:  mûltsje-
gau.

mone'têr, adj. [mo:nətε:r]. Monetair. Fries: 
monetêr.

'monitor, s. de [mo:nitɔr] ‐s. Monitor. Fries: 
monitor.

'monnik, s. de [monək] ‐en. Monnik. Fries: 
muonts.

monogro'matys, adj.  Monochromatisch. 
Fries: monogromatysk.

mo'nokkel, s.  de  [mo:nɔkəl]  ‐s.  Monocle. 
Fries: monokle.

mono'loog, s. de [mo:no:lo:x] ‐logen. Mono-
loog. Fries: monolooch.

mono'poaly, s. 't [mo:nəpo.əli] ‐s. Monopo-
lie. Fries: monopoalje.

monothe'ïsme, s. 't [mo:no:te:ɪsmə]. Mono-
theïsme. Fries: monoteïsme.

mono'toan, adj.  &  adv.,  ‐er.  Monotoon. 
Fries: monotoan.

monsên'jeur, s.  de  [moⁿsεⁿjö.ər]  ‐s.  Mon-
seigneur. Fries: monsênjeur.

mônster → monster.
'monster, s.  't  [moⁿstər];  'mônster, 

[mo.ⁿstər] ‐s; ‐tsy. Monster, staaltje, proef-
je. Fries: meunster.

'mônster, s.  't  [mo.ⁿstər];  'mûnster*, 
[mö.ⁿstər]  ‐s;  ‐tsy.  Monster,  afzichtelijk, 
woest of ruw persoon, dier. Fries:  meun-
ster.

'monsterachtig, adj. & adv. Monsterachtig. 
Fries: meunstereftich.

mônstere → monstere.
'monstere, v., monsterde; monsterd; 'môn-

stere, mônsterde;  mônsterd;  'mûnstere, 
[mö.ⁿstərə] mûnsterde; mûnsterd. Monste-
ren. ♢ Ergens teugen ‒ kinne, een verge-
lijking met iets kunnen doorstaan. Fries: 
meunsterje.

mon'tazy, s. de. Montage. Fries: montaazje.
'monter, adj. & adv. [montər] ‐der. Monter, 

opgewekt, opgeruimd. Fries: monter.
mon'tere, v.  [montɪ.ərə]  monteerde;  mon-

teerd. Monteren. Fries: montearje.
mon'teur, s.  de,  ‐s.  Monteur.  Fries:  mon-

teur.
mon'tuur, s. 't [montü.ər] ‐turen; ‐tsy. Mon-

tuur. Fries: montuer.
monu'mint, s. 't [mo:nümɪnt] ‐en; ‐sy. Mo-

nument. Fries: monumint.
moog, s. de [mo:x]. 1 Houtmolm. ♢ 't Is al-

legaar ‒ ônder de kas. 2 Houtworm. ♢ D'r 
sit ‒ in die kas, er zit houtworm in die kast
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. Fries: môge.
'mooglik, adj. & adv. [mo:ɡlək]. Mogelijk. ♢ 

Soa … ‒, zo … mogelijk. Fries: mooglik.
'mooglikhyd, s.  de,  ‐heden.  Mogelijkheid. 

Fries: mooglikheid.
mooi, adj.  &  adv.  [mo.i]̯  ‐er;  ‐st.  Mooi.  ♢ 

Soa ‒ as poes; soa ‒ as poes prate kinne, 
poeslief, lief met een bijbedoeling; ‒ weer; 
dou bist ok 'n ‒en‐een, je bent me ook een 
mooie; 't ‒ sê kinne, het geestig, komisch 
kunnen zeggen;  't is ‒ met(nommen), het 
is mooi meegenomen; op 't, syn ‒st, in het 
ongunstigste geval; ‒ goed, tamelijk goed; 
‒ arig, gau, handig. Fries: moai.

'mooiens, s.  de.  Mooiheid,  schoonheid. 
Fries: moaiens.

'mooiprate, v.,  mooipraatte;  mooipraat. 
Mooipraten, vleien. Fries: moaiprate.

'mooiprater, s.  de,  ‐s.  Mooiprater,  vleier, 
pluimstrijker. Fries: moaiprater.

mooiprate'rij, s. de, ‐en. Mooipraterij, vlei-
erij, pluimstrijkerij. Fries: moaipraterij.

moois, s.  't.  Moois.  ♢  Ik  hew heel  wat ‒ 
kregen; dat is wat ‒!, gez. van iets zeer 
onaangenaams. Fries: moais.

mooi'weerspeule, v.,  mooiweerspeulde; 
mooiweerspeuld. Mooi weer spelen, vrien-
delijk,  onderdanig  wezen.  Fries:  moai-
waarspylje.

moord, s.  de [mo.ərt]  ‐en.  Moord. ♢  Nou 
komt de ‒ út, an 't licht, nu komt de waar-
heid aan het  licht;  ergens wel  'n  ‒ foor 
doen  wille, iets  heel  graag  willen 
(hebben). Fries: moard.

'moordanslag, s.  de,  ‐en.  Moordaanslag. 
Fries: moardoanslach.

'moorde, v.,  moordde;  moord;  'more, 
[mo.ərə]  moorde;  moord. Moorden. Fries: 
moardzje.

'moorte, v. [mo.ətə]  moorte;  moort. Moord 
en brand schreeuwen. ♢ Gúlle en ‒. Fries: 
moartsje.

mop, s.  de  [mop]  ‐pen;  ‐py.  Mop  (grap; 
deuntje).  ♢  'n  ‒  fertelle; 'n  ‒py  mezyk. 
Fries: mop.

mo'raal, s. de [mo:ra:l]. Moraal. Fries: mo-
raal.

morali'sere, v.,  moraliseerde;  moraliseerd. 
Moraliseren. Fries: moralisearje.

'mordikus, adv.  [mɔrdikəs].  Mordicus. 
Fries: mordikus.

more → moorde.
mo'reel, adj.  &  adv.  [mo:re:l].  Moreel. 

Fries: moreel.
'mores, s. plur. [mo.ərəs]. Mores. ♢ Een ‒ 

lere, iemand mores leren. Fries: moares.
morfolo'gy, s. de [mɔrfo:lo:gi]. Morfologie. 

Fries: morfology.
morgen → môrn.
'mormel, s. 't [mɔrməl] ‐s; ‐tsy. Mormel.
mor'moan, s. de [mɔrmo.ən] ‐en. Mormoon. 

Fries: mormoan.
morn → môrn.
môrn, s.  't  [mɔ.ərn];  'morgen, s.  de 

[mɔrɣən];  morn, s.  't  [mɔərn].  Morgen 
(landmaat = 0.92 ha). ♢  De groate twee 
morn; 'n plakky grônd fan krap 8000 mor-
gen, (hiermee  wordt  het  Bildt  bedoeld). 
Fries: moargen.

môrn, s.  de  [mɔ.ərn]  ‐en;  'morgen, s.  't 
[mɔrɣən]  ‐s;  morn, s.  de  [mɔərn]  ‐en. 
Morgen.  ♢  Morn!, goede  morgen!  (mor-
gengroet). Fries: moarn.

môrn, adv. [mɔ.ərn]. Morgen. ♢ (Ja), ‒ brin-
ge!, ik zal je hartelijk danken!, daar komt 
niets van in! Fries: moarn.

mornaven → môrnaven.
môrn'aven, adv.;  morn'aven.  Morgen-

avond. Fries: moarntejûn.
mornnacht → môrnnacht.
môrn'nacht, adv.;  morn'nacht.  Morgen-

nacht. Fries: moarntenacht.
mornoffen → môrnoffen.
môrn'offen, adv.; morn'offen. Morgenoch-

tend.
mornoverdâ → môrnoverdâ.
môrnover'dâ, adv.;  mornover'dâ, morn-

over'dâg, môrnover'dâg.  Morgenmid-
dag. Fries: moarnoerdei.

mornoverdâg → môrnoverdâ.
môrnoverdâg → môrnoverdâ.
môrnsê → mornsê.
'mornsê, v.,  mornsaai;  mornsaaid; 

'môrnsê, môrnsaai;  môrnsaaid;  'mornsê-
ge, mornsaai;  mornsaaid;  'môrnsêge, 
môrnsaai;  môrnsaaid.  Goedemorgen  zeg-
gen.  Fries:  moarnsizze.  Zie  ook:  goeie-
mornsê.

mornsêge → mornsê.
môrnsêge → mornsê.
'morsdoad, adj. [mɔərs]-. Morsdood. Fries: 

moarsdea.
'morseteken, s.  't  [mɔərsə]- ‐s.  Morsete-

ken. Fries: morseteken.
'mortibus, adj. [mɔrtibös]. In: ‒ weze, mor-

tibus, dood zijn. Fries: mortibus.
mosk, s. de [mosk] ‐en; ‐y; 'mosky, s. 't, ‐s. 

Mus. ♢ Hij foelt him der as 'n ‒ in Spanje, 
hij voelt zich daar helemaal niet thuis;  ik 
bin der bekind as 'n ‒ in Spanje, totaal on-
bekend;  at  je  ‒en  fange  wille,  motte  je  
(eerst) in 'e haag slaan, wie iets wil berei-
ken, zal zich er voor moeten inspannen; je 
blij make met 'n dooie ‒, zich blij maken 
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met  een dooie mus, met iets dat niets te 
betekenen heeft, ook: zich tevreden stel-
len met iets waarvan men zich meer had 
voorgesteld. Fries: mosk.

mos'kee, s.  de  [moske:]  ‐s,  ‐ën.  Moskee. 
Fries: moskee.

'moskeflap, s. de -[flɑp]; 'moskyflap, ‐pen; 
‐py.  Soort vangtoestel  (veelal  van opeen-
gestapelde  klinkers,  waarvan één onder-
steund  wordt  en  waaraan  een  touw zit) 
om mussen mee te vangen. Fries:  moske-
flap.

mosky → mosk.
moskyflap → moskeflap.
'mossel, s.  de  [mosəl]  ‐s;  ‐tsy.  Mossel. 

Fries: moksel.
'moster, s.  de  [mostər].  Mosterd.  Fries: 

moster.
'mostersaad, s. 't, ‐sy. Mosterdzaad. Fries: 

mostersied.
'mosterstip, s. de. Mosterdsaus. ♢ ‒ bij de 

nije  irpels  waar  heel  gebrúklik  froeger. 
Fries: mosterstip.

mot, s. de [mɔt] ‐ten; ‐sy. Mot (bep. insect, 
vlinder).  ♢  De ‒  sit  in  'e  overgerdinen. 
Fries: mot.

'moter, s. de [mo:tər] ‐s; ‐tsy. Motor. Fries: 
motor.

'moterboat, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Motorboot. 
Fries: motorboat.

'moterreddingboat, s. de, ‐en; ‐sy. Motor-
redding(s)boot. Fries: motorrêdingsboat.

'moterrijer, s.  de,  ‐s.  Motorrijder.  Fries: 
motorrider.

'motflinder, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Motvlinder. 
Fries: motflinter.

mo'tyf, s.  't  [mo:tif]  ‐tiven.  Motief.  Fries: 
motyf.

moti'vere, v.,  motiveerde;  motiveerd. Moti-
veren. Fries: motivearje.

moti'vering, s.  de,  ‐s.  Motivering.  Fries: 
motivearring.

moto'ryk, s. de [mo:tərik]. Motoriek. Fries: 
motoryk.

mo'torys, adj. Motorisch. Fries: motoarysk.
'motregen, s.  de  [mot]-.  Motregen.  Fries: 

motrein.
'motskep*, s. de, ‐pen; ‐py. Schop die vroe-

ger  binnenshuis  gebruikt  werd  bij  het 
scheppen van turf. Fries: motskeppe.

'motte, v. [motə]  most(e);  motten. Moeten. 
Fries: moatte.

'mottig, adj. [motəx]. Motterig. ♢ ‒  weer, 
wanneer het steeds motregent; 't is ‒, het 
motregent. Fries: mottich.

'motto, s. 't [mɔto:] ‐'s. Motto. Fries: motto.
mou, s.  de [mɔ.u̯]  ‐wen;  ‐tsy.  Mouw. ♢  'n 

Man út 'e ‒ skudde, zich op een moment, 
dat het nodig is, moedig gedragen. Fries: 
mouwe.

moza'yk, s. 't [mo:zaik] mozaïken; ‐ïky. Mo-
zaïek. Fries: mozayk.

’msels → himsels.
mud → mûd.
mûd, s.  de  [mö.t]  ‐en;  mud, [möt]  ‐den. 

Mud, inhoudsmaat voor droge waren. ♢ 'n 
‒ brandstof, 140 pond;  'n ‒ eerappels, 1 
hl. Fries: mudde.

mûd, s. de [mö.t] ‐en;  mudsy [mötsi]. Bun-
zing. ♢ Soa sluug, sinnig as 'n ‒; stinke as 
'n ‒, vies ruiken (vooral bij het laten van 
een wind);  gnize as 'n ‒; hij siet as 'n ‒ 
foor 't geutsgat, hij kijkt als een boer die 
kiespijn heeft. Fries: murd.

'muddefâl, s.  de  [mödə]- ‐en.  Bunzingval. 
Fries: murdefalle.

'muddefanger, s.  de,  ‐s.  1 Bunzingjager, 
persoon die op bunzingen jaagt.  2 Hond 
die gebruikt wordt voor het jagen op bun-
zingen. Fries: murdefanger. Zie ook: mud-
dejager.

'muddefel, s.  't,  ‐len;  ‐tsy.  Bunzingvel. 
Fries: murdefel.

'muddehônd, s.  de,  ‐honnen;  ‐hondsy. 
Hond die gebruikt  wordt  voor  het  jagen 
op bunzingen. Fries: murdehûn.

'muddejacht, s. de, ‐en. Bunzingjacht, het 
jagen op bunzingen. Fries: murdejacht.

'muddejage, v.,  muddejoeg;  muddejoegen. 
Op bunzingenjacht gaan, zijn. Fries:  mur-
dejeie.

'muddejager, s. de, ‐s. 1 Bunzingjager, per-
soon die op bunzingen jaagt.  2 Hond die 
gebruikt wordt voor het jagen op bunzin-
gen.  Fries:  murdejager.  Zie ook:  mudde-
fanger.

'muddeprint, s. de  -[prɪnt] ‐en; ‐sy. Spoor 
van een bunzing. Fries: murdeprint.

'muddestap, s. de -[stɑp] ‐pen. Bunzingval. 
Fries: murdestap.

'muddig, adj.  [mödəx]  ‐er;  ‐st.  Pruttelig, 
knorrig.

muf, adj. & adv. [möf] ‐fer; ‐st. Muf. Fries: 
muf.

'mukkes, s. de [mökəs].  1 Ouwe jongen.  2 
De  betreffende  persoon  (soms  min  of 
meer geringschattend). Fries: mukkes.

mul, s. de [möl]. Mul, fijne aarde, fijn zand.
múl, s. de [mül] ‐len; ‐tsy. Muil (pantoffel).
múlhond → múlhônd.
'múlhônd, s.  de  [mül]- ‐honnen;  ‐hondsy; 

'múlhond, [mül]- ‐honnen;  ‐sy.  Zeelt. 
Fries: mûdhûn.

'mulle, v. [mölə] mulde; muld. 1 Zich in het 
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stof  wentelen  en  daardoor  stuiven,  stof 
opjagen (van kippen, mussen enz.). ♢ De 
hinnen,  mosken  ‒. 2 Spelen  met  mul 
(hoopjes maken enz.).

'mullig, adj., ‐er. Mul, stoffig (van kleiland 
en onverharde wegen). Fries: mul.

'multipleks, s.  't  [möltiplεks].  Multiplex. 
Fries: multipleks.

mu'nisy, s. de [münisi]. Munitie. Fries: mu-
nysje.

mûnster → mônster.
mûnstere → monstere.
Mûnsters → Munsters.
'Munsters, adj.  [möⁿstərs];  'Mûnsters, 

[mö.ⁿstərs].  In:  ‒e  eerappels, aardappel-
soort. Fries: munsters.

munt → gemunt.
munt, s.  de  [mönt]  ‐en;  ‐sy.  Munt.  Fries: 

munt.
'munte, v. [möntə]  muntte;  munt. Munten, 

geld slaan. Fries: muntsje.
'muntstik, s. 't, ‐ken; ‐ky. Muntstuk. Fries: 

muntstik.
murf, adj. [mörf] murver; ‐st. Murw. ♢ 'k Sil 

'm ‒ slaan, hem zo lang slaan tot hij krimp 
geeft. Fries: morf.

murg, s. 't [mörx]. Merg. Fries: moarch.
'murgpyp, s.  de,  ‐pipen;  ‐pipy.  Mergpijp. 

Fries: moarchpiip.
'murrele, v.  [mörələ]  murrelde;  murreld. 

Morrelen, peuteren, prutsen. ♢ Most niet 
soa an dat slot sitte te ‒n, straks gaat 't  
stikken. Fries: murrelje.

mu'seum, s. 't [məse:əm] ‐s,  musea. Muse-
um. Fries: museum.

'musikus, s. de [müzikəs] musisy. Musicus. 
Fries: musikus.

'músly, s. de [müsli]. Müsli. Fries: músly.
muts, s. de [möts] ‐en; ‐y. Muts. Fries: mût-

se.
'mutsy, s. 't [mötsi] ‐s. In:  Met hutsy en ‒, 

met de hele rommel, zwik. ♢ Hutsy bij ‒ 
lêge, botje bij botje leggen. Fries: mutsje.

'muttel, adj.  [mötəl].  Mollig,  poezelig.  ♢ 
Bruno  war  soa'n  ‒  hondsy, lieve,  goeie 
hond. Fries: mûtel.

muur, s.  de [mü.ər]  muren;  ‐tsy [mü.ətsi]. 
Muur. Fries: muorre.

muur, s.  de [mü.ər].  Muur (plantennaam). 
Fries: mier.

'muuranker, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Muuranker. 
Fries: muorre‐anker.

'muurblom, s.  de,  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Muur-
bloem. Fries: muorreblom.

'muurboor, s.  de,  ‐boren;  ‐tsy.  Muurboor. 
Fries: muorreboar. Zie ook: holpyp.

'muurdekker, s.  de,  ‐s.  Afsluitende  plank 

op rieten dak. Fries: muorredekker.
'muurfast, adj.  &  adv.  Muurvast.  Fries: 

muorrefêst.
'muurplaat, s. de, ‐platen; ‐sy. Muurplaat, 

liggende balk bovenop een muur waar de 
dakspanten  op  vastgespijkerd  worden. 
Fries: muorreplaat.

muus, s. de [mü:s]  muzen;  mússy. Muis. ♢ 
Ja, 't is wat 'n mússy: men mot 'm in 'e ga-
ten  houwe, een  stiekemerd;  Kees  is  'n 
mússy, een  stiekemerd  (ook  minder  on-
gunstig  voor  iemand  die  schijnbaar  iets 
niet in de gaten heeft);  de ‒ fan 'e hând, 
de muis van de hand; hij kreeg de bâl op 
'e ‒. Fries: mûs.

'muzefâl, s. de [mü:zə]- ‐en; ‐tsy. Muizeval. 
Fries: mûzefalle.

'muzefanger, s.  de,  ‐s.  Muizenvanger.  ♢ 
Die kat fan ôns is 'n goeie ‒. Fries: mûze-
fanger.

'muzefel, s.  't,  ‐len;  ‐tsy.  Muizevel.  Fries: 
mûzefel.

'muzefergif, s.  't.  Muizengif(t).  Fries:  mû-
zefergif.

'muzegat, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Muizegat.  Fries: 
mûzegat.

'muzekeutel, s. de, ‐s. Muizekeutel. Fries: 
mûzekeutel.

'muzen, s.  plur. Muizen (soort van vroege 
aardappel). ♢ Gelderse ‒. Fries: mûzen.

'muzenêst, s. 't, ‐en; ‐nessy. Muizenest. ♢ 
‒en soeke, overal iets achter zoeken, wan-
trouwend zijn. Fries: mûzenêst.

'muzenêsten, s.  plur.  Muizenissen.  ♢  Hij 
haalt 'm ‒ in 't hood. Fries: mûzenêsten.

'muzewait, s. de. Muizentarwe. Fries:  mû-
zeweet.

'muzewerk, s. 't. Vreterij door muizen ver-
richt. ♢ Die ouwe kranten binne gehelen-
dal tefreten: dat is ‒. Fries: mûzewurk.

'muzig, adj. & adv. [mü:zəx].  1 Muizig, als 
van muizen. 2 Naar muizen ruikende. ♢ 't  
Rúkt ‒. Fries: mûzich.

muzik'aal, adj. & adv. [müzika:l] ‐kaler; ‐st. 
Muzikaal. Fries: muzikaal.

muzikolo'gy, s. de [müziko:lo:gi]. Musicolo-
gie. Fries: musikology.

muziko'loog, s.  de  -[lo:x]  ‐logen.  Musico-
loog. Fries: musikolooch.

'muzikus, s. de [müzikəs] muzisy. Musicus. 
Fries: musikus.

muzi'sere, v. [müzisɪ.ərə]  muziseerde;  mu-
ziseerd. Musiceren. Fries: musisearje.

'múzze, s. de [müzə] ‐n. Muze. Fries: muze.
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N
’n, art. [ən]. Een. ♢ ‒ huus; ‒ hondert mîn-

sen, ongeveer; ‒  eerappels dat d'r fan 't  
jaar binne!, heel veel. Fries: in.

na → nach.
na → nag.
na, adj. & adv. [na:] ‐er; ‐ast. Na (dichtbij, 

nabij). ♢ ‒ë femily, naverwante familie; ‒ 
lê, na aan het hart liggen;  een te ‒ kom-
me, iemand  te  na  komen,  iemand  iets 
(mis)doen of  beledigen;  je wat ‒ nimme, 
zich  iets  aantrekken;  't  gaat  mij  ‒, het 
deert, grieft mij zeer; soa'n gryp gaat je ‒, 
van zo'n griep heb je (nogal) te lijden;  't 
het him ‒ staan, hij was in een gevaarlijke 
situatie;  soa  ‒  klaar,  deen, zo  goed  als 
klaar; ‒ an, nabij, bijna. Fries: nei.

na, prep. [na:]. Na (volgend op; later dan). 
♢ De een ‒ de ânder; ‒ enen, fijven. Fries: 
nei.

na, prep.  [nɑ];  naar, [na:r].  Naar  (in  de 
richting van; volgens). ♢ Ik gaan na huus,  
kerk, (vóór  medeklinker);  ik  gaan  naar 
ôns mim, (vóór klinker);  na myn mening. 
Fries: nei.

naad, s. de [na:t]  naden; ‐sy.  1 Naad. ♢ Je 
út 'e naden skreppe, zich uit de naad wer-
ken, erg hard werken; at 't op 'e ‒ kraakt, 
als  het  gaat  spannen,  als  het  erop  aan 
komt;  rechten en ‒sys braaie, recht(s) en 
averecht(s) breien.  2 Nok. ♢  An 'e ‒ toe 
fol, tot aan de nok gevuld. Fries: naad. Zie 
ook: naald.

naadgording → naaldgorring.
naadgorring → naaldgorring.
'naadlint, s.  't,  ‐en.  Boordlint.  Zie  ook: 

boorlint.
'naaibakky, s. 't, ‐s. Naaidoos. Fries:  naai-

bakje.
'naaie, v. [nɑ:iə̯] [nɔ.iə̯] naaide; naaid. Naai-

en. ♢ D'rút ‒, hard weglopen, er vlug van-
door  gaan,  het  hazepad  kiezen;  't  naait  
d'rút, het  gaat  wonderbaarlijk,  vreemd, 
rumoerig toe. Fries: naaie.

'naaigeern, s.  't;  'naaigeren.  Naaigaren. 
Fries: naaijern.

naaigeren → naaigeern.
'naaikissy, s. 't, ‐s. Naaikistje. Fries:  naai-

kistke.
'naaikorf, s.  't,  ‐korven;  ‐y.  Naaimand. 

Fries: naaikoer.
'naaimesine, s. de, ‐s; ‐mesyntsy. Naaima-

chine. Fries: naaimasine.
'naaimesineoaly, s.  de.  Naaimachineolie. 

Fries: naaimasineoalje.
'naairing, s.  de, ‐en; ‐rînchy,  ‐rinky. Naai-

ring, vingerhoed. Fries: naairing.
'naairingfol, s.  't,  ‐len.  Een  klein  beetje. 

Fries: naairingfol.
'naaisij, s. de. Naaizijde. Fries: naaiside.
'naaister, s. de, ‐s. Naaister. Fries: naaister.
'naaktloper, s. de, ‐s. Soort boeman, denk-

beeldige  man  in  graanvelden  (kinder-
schrik). ♢  Jim mâ d'r wel om dinke, jon-
ges: d'r sit 'n ‒ in 'e wait!

naald, s.  de [na:lt]  ‐en.  Nok van een dak. 
Fries: naal. Zie ook: naad.

naald, s. de [na:lt] ‐en; ‐sy. Naald. ♢ 'n ‒ bij 
't fúk‐, netbraaien. Fries: nulle.

'naaldekoker, s. de, ‐s; ‐tsy. Naaldenkoker. 
Fries: nullekoker.

naaldgording → naaldgorring.
'naaldgorring, s. de; naadgording, 'naad-

gorring, naaldgording, ‐s. Nokbalk.
naam, s. de [na:m] namen; ‐py, ‐tsy. Naam. 

♢  Ut ‒ fan, uit  naam van, namens;  met 
name, met name, bepaaldelijk; 't mâg gyn 
‒ hewwe, het mag geen naam hebben; 'n 
goeie ‒ hewwe, een goede naam hebben; 
op  'n  goeie,  minne,  ferkeerde  ‒  lêge, 
goed, slecht bekend staan; ‒ make, naam 
maken, bekend worden. Fries: namme.

'naambordsy, s.  't,  ‐s.  Naambordje.  Fries: 
nammebuordsje.

'naamgenoat, s. de -[ɡəno.ət] ‐en. Naamge-
noot. Fries: nammegenoat.

'naamgeving, s. de, ‐s. Naamgeving. Fries: 
nammejouwing.

naamlik → namelik.
'naamsferandering, s. de, ‐s. Naamsveran-

dering. Fries: nammeferoaring.
'naamsyk, adj.;  'naamtsysyk.  Naamziek. 

Fries: nammesiik.
naamtsysyk → naamsyk.
'naamwoord, s. 't, ‐en. Naamwoord. Fries: 

namwurd.
naar → na.
naar, s. 't [na:r]. In:  Ergens 't ‒ op lê, iets 

beletten, verbieden. Fries: near.
naar, adj. & adv. [na:r] ‐der; ‐st. 1 Benauwd. 

♢ 't Is ‒ weer, drukkend; ik bin ‒ in 't fel. 
2 Aamborstig. ♢ 'n ‒ borst hewwe, ‒ op 't 
borst weze, aamborstig zijn.  3 Donker. ♢ 
Nare nacht, stikdonkere nacht. 4 Bar, erg. 
♢ Dat is ‒, dat is bar. Fries: near.

naast, adj. & adv. [na:st]. Naast. ♢ In 'e ‒e 
omkriten, in de naaste omgeving; myn ‒e 
buren, dichtstbijzijnde;  hur  ‒e  femily, 
naaste familie. Fries: neist.

naast, prep. [na:st]. Naast. ♢ ‒ 'e skoal het 
men faak 't skoalhuus. Fries: neist.

'naaste, s. de, ‐n. Naaste. Fries: neiste.
'naasteliefde, s.  de.  Naastenliefde.  Fries: 
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neisteleafde.
'naastnander, adv.  Naast  elkaar.  Fries: 

neistinoar.
'nabauwe, v.  -[bɔ.u̯ə]  baude  na;  nabaud. 

Nabauwen.  ♢  Een ‒, iemand nabauwen. 
Fries: neibauwe.

nably → nablive.
'nablive, v.; 'nably, bleef na; nableven. Na-

blijven, schoolblijven als straf. Fries:  nei-
bliuwe.

'nabliver, s. de, ‐s. Nablijver, schoolblijver. 
Fries: neibliuwer.

'nabouwe, v.,  boude na;  naboud.  Met een 
bep. gewas verder telen. Fries: neibouwe.

nach, conj. [nax]; na, [nɑ]. Noch. ♢ ‒ 't een 
‒ 't ânder; ik mâg 't út ‒ in niet lije, vol-
strekt niet. Fries: noch.

nacht, s. de [nɑxt] ‐en;  nachy. Nacht. ♢  't  
Is soa donker as de ‒; d'r 'n goeie ‒ ôf-
draaie, een  flinke  nacht  slapen;  de  ‒s, 
[nɑxs] [nɑks], in de nacht;  die ‒s, in die 
nacht;  bij  ‒  en  ontij  op  'e  lap  weze, bij 
nacht en ontij(d);  bij (stik)nare ‒, bij vol-
slagen  duisternis;  't  wort  ‒, het  wordt 
donker;  om Korsttyd hine is 't avens gau 
‒, donker; ('t is) ‒ in 'e nane, grappig ge-
zegde voor: het is donker; bij ‒ en bij dâg, 
dag en nacht. Fries: nacht.

nacht, interj.  [nɑxt].  Goedenacht.  Fries: 
nacht.

'nachtbedele, v.,  nachtbedelde;  nachtbe-
deld. Vroeger gebruik, waarbij ouderen in 
het  begin  van het  nieuwe jaar  langs de 
huizen trokken met een nieuwjaarwens en 
daarvoor  een  gave  ontvingen.  Fries: 
nachtbiddelje. Zie ook: nijjaarroepe.

'nachtbidder, s. de -[bɪdər] ‐s. Nachtbidder, 
persoon die 's nachts gaat bedelen. Fries: 
nachtbidder.

'nachtblind, adj. Nachtblind. Fries:  nacht-
blyn.

'nachtdienst, s. de, ‐en. Nachtdienst. Fries: 
nachttsjinst.

'nachtegaal, s.  de [nɑxtəɡa:l]  ‐galen;  ‐tsy. 
Nachtegaal. Fries: nachtegaal.

'nachtferbliif, s.  't,  ‐bliven.  Nachtverblijf. 
Fries: nachtferbliuw.

'nachtflinder, s.  de, ‐s; ‐tsy.  Nachtvlinder. 
Fries: nachtflinter.

'nachtforst, s.  de,  ‐en;  ‐forsy.  Nachtvorst. 
Fries: nachtfroast.

'nachtgewaad, s.  't,  ‐gewaden.  Nachtge-
waad.

'nachtgoed, s. 't. Nachtgoed. Fries:  nacht-
guod.

'nachthimd, s.  't,  ‐en;  ‐sy,  ‐himpy.  Nacht-
hemd. Fries: nachthimd.

'nachthok, s. 't, ‐ken; ‐ky. Nachthok. Fries: 
nachthok.

'nachtjak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Nachtjak. Fries: 
nachtjak.

'nachtkassy, s.  't,  ‐s.  Nachtkastje.  Fries: 
nachtkastke.

'nachtkleren, s. plur. Nachtgewaad. Fries: 
nachtklean.

'nachtklup, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Nachtclub. 
Fries: nachtklup.

'nachtkrêm, s.  de,  ‐s.  Nachtcrème.  Fries: 
nachtkrêm.

'nachtlampy, s.  't,  ‐s.  Nachtlampje.  Fries: 
nachtlampke.

'nachtlik, adj. & adv. [nɑxtlək] ‐er. Nachte-
lijk. ♢ 'n ‒e ondernimming; 't wort al wat 
‒, donker;  wat  is  't  hier  ‒e  donker,  de 
lamp mot op. Fries: nachtlik.

'nachtlucht, s. de, ‐en. Nachtlucht, de kille 
lucht van de nacht. Fries: nachtlucht.

'nachtmerry, s. de, ‐s. Nachtmerrie. Fries: 
nachtmerje.

'nachtmuts, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Nachtmuts. 
Fries: nachtmûtse.

'nachtpakky, s. 't, ‐s. Pyjama. Fries: nacht-
pak.

'nachtpit, s. de, ‐ten; ‐sy. Nachtpit. ♢  D'r 
mot 's 'n groatere brander komme, dut is  
soa'n ‒(sy); 'n ‒sy, nachtpitje, pitje op een 
drijvertje (later voor een petroleumlamp). 
Fries: nachtpit.

'nachtrave, v.  -[ra:və]  nachtraafde;  nacht-
raafd.  's  Avonds laat  of  's  nachts  onder-
weg zijn, ook: nachtbraken ('s nachts uit-
gaan en laat thuiskomen). ♢ Dat ‒n mot 's 
út weze. Fries: nachtraavje.

'nachtraver, s. de, ‐s. Persoon die 's avonds 
laat of 's nachts onderweg is, ook: nacht-
braker. Fries: nachtraver.

nachtrave'rij, s.  de,  ‐en.  Het  nachtraven, 
nachtbraken. Fries: nachtraverij.

'nachtrust, s.  de. Nachtrust. Fries:  nacht-
rêst.

nachts, adv. [nɑxs] [nɑks]. 1 's Nachts. ♢ ‒ 
mot men slape; die't ‒ fist, mot daags de 
netten droge, die't  ‒ wil,  die't  daags sil, 
wie 's nachts actief is, ondervindt daarvan 
de volgende dag de gevolgen. 2 Per nacht. 
♢ Men mot ‒ 'n uur of seuven, acht slaap  
hewwe. Fries: nachts.

nachtsê → nachtsêge.
'nachtsêge, v.;  nachtsê, nachtsaai;  nacht-

said. Goedenacht zeggen. Fries:  nachtsiz-
ze.

'nachtslot, s. 't, ‐ten; ‐sy. Nachtslot. Fries: 
nachtslot.

'nachtsuster, s. de, ‐s. Nachtzuster. Fries: 
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nachtsuster.
'nachttút, s. de, ‐ten; ‐sy. Nachtzoen. Fries: 

nachttút.
'nachtwacht, s. de, ‐en. Nachtwacht. Fries: 

nachtwacht.
'nachtwerk, s. 't. Nachtwerk. Fries:  nacht-

wurk.
'nadâg, s.  de,  ‐dagen.  Nadag.  ♢  Op 'e ‒. 

Fries: neidei.
'nadat, conj.; na’t, [na:t]. 1 Nadat. 2 Naar, 

zoals.  3 Naar dat, naargelang, naarmate. 
♢ Al ‒, naargelang (dat). Fries: nei't.

'nadeel, s. 't, ‐delen. Nadeel. Fries: neidiel.
'nadelig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Nadelig. Fries:  nei-

dielich.
'nadeligens, s. de. Nadeligheid. Fries:  nei-

dieligens.
'nader, adj. & adv. Nader. ♢ Bij ‒ insien, bij 

nader inzien;  je ergens ‒ op berade, juis-
ter, preciezer. Fries: neier.

'naderhand, adv. Naderhand.
'nadinke, v., docht na; nadocht. Nadenken. 

Fries: neitinke.
'nadoen, v.,  deed na;  nadeen. Nadoen, na-

bootsen. Fries: neidwaan.
'nadorst, s. de. Nadorst. Fries: neitoarst.
'nadruk, s. de. Nadruk. ♢  Met ‒, met na-

druk. Fries: neidruk.
nadrukkelik → nadruklik.
na'druklik, adj. & adv.;  na'drukkelik, ‐er; 

‐st. Nadrukkelijk. Fries: neidruklik.
'naêge, v., êgde na; naêgd. Na‐eggen. ♢ Na 

't saaien wort 't land naêgd. Fries: nei‐eid-
zje.

'nafertelle, v.,  fertelde  na;  naferteld.  Na-
vertellen. Fries: neifertelle.

'nafolge, v.,  folgde na;  nafolgd.  Navolgen. 
Fries: neifolgje.

'nafolging, s.  de. Navolging. Fries:  neifol-
ging.

'nafraag, s.  de.  Navraag.  ♢  Ergens  ‒  na 
doen. Fries: neifraach.

nag, adv. [nax]; na, [nɑ]. Nog. ♢ Al is 't (ok) 
‒ soa, in geen geval, absoluut niet, met de 
beste wil ter wereld niet. Fries: noch.

'nagaan, s. 't. Achteruitgang, verval. ♢ Dat 
bedriif is in 't ‒, raakt in verval. Fries: nei-
gean.

'nagaan, v.,  ging na;  nagaan.  1 Nagaan. ♢ 
't  Werk  ‒, controleren,  inspecteren,  na-
zien;  je's leven ‒, overwegen, bepeinzen; 
dat kist soa wel ‒, dat valt licht te begrij-
pen. 2 Aangrijpen, plagen. ♢ Dat gaat mij 
na, het gaat mij aan mijn hart, het deert, 
grieft mij zeer. Fries: neigean.

nag'al, adv. Nogal. Fries: nochal.
'nagedachtenis, s.  de.  Nagedachtenis. 

Fries: neitins.
'nagel, s. de [na:ɣəl] ‐s; ‐tsy. Nagel. ♢ Gyn 

‒s hewwe om je gat, kont te klauwen, erg 
arm zijn, maar toch veel vertoning maken; 
de ‒s fan 'e hannen klauwe, met veel in-
spanning en ijver werken;  de ‒s waaie je 
fan  'e  klauwen, (ruw)  gez.  wanneer  het 
erg hard waait. Fries: neil.

'nagelbite, v.,  nagelbeet;  nagelbeten.  Na-
gelbijten. Fries: neilbite.

'nagelkees, s. de, ‐kezen; ‐kesy. Nagelkaas. 
Fries: nageltsiis.

'nagellak, s. de. Nagellak. Fries: neillak.
nagenoeg → nagenog.
'nagenog, adv.;  'nagenoeg.  Nagenoeg.  ♢ 

Ik bin ‒ klaar, zo goed als; 't het mij ‒ niks 
kost, bijna.

nage'raden, adv.  & conj.  Langzamerhand, 
zachtjes aan. ♢ Al ‒ worde 't dochs fekân-
sy; ‒  (dat), naarmate,  naargelang. Fries: 
neigeraden.

'nageslacht, s. 't, ‐en. Nageslacht.
na'yf, adj.  & adv. [nɑif]  naiver;  ‐st.  Naïef. 

Fries: nayf.
naiging → neiging.
naïvi'teit, s. de. Naïviteit. Fries: naiviteit.
'najage, v.,  joeg  na;  najoegen.  Najagen. 

Fries: neijeie.
'nakaarte, v.,  kaartte na;  nakaart. Nakaar-

ten. Fries: neikaarte.
'naken, adj. [na:kən] ‐(d)er; ‐st. Naakt. ♢ ‒ 

en bloat, naakt en bloot, zonder have en 
goed;  netuurlik is ‒, gez. als iemand het 
on‐Bildtse netuurlik i.p.v fansels gebruikt; 
‒e maisys, sneeuwklokjes. Fries: neaken.

'nakike, v., keek na; nakeken. Nakijken, on-
derzoekend met de ogen nagaan, corrige-
ren. Zie ook: nasien.

'nakomme, v., kwam, kam* na; nakommen. 
1 Nakomen  (houden,  volbrengen,  nale-
ven). ♢  'n Belofte,  je's woord ‒; de tien 
geboaden ‒. 2 Volgen,  begrijpen.  ♢  Dat 
kin ik nag wel ‒. Fries: neikomme.

'nakommeling, s.  de,  ‐en.  Nakomeling. 
Fries: neikommeling.

'nalate, v., liet na; nalaten. Nalaten, achter-
laten bij overlijden. Fries: neilitte.

na'latenskap, s.  de,  ‐pen.  Nalatenschap. 
Fries: neilittenskip.

na'latig, adj.  & adv.  Nalatig.  Fries:  neilit-
tich.

na'latigens, s.  de;  na'latighyd, ‐heden. 
Nalatigheid.

nalatighyd → nalatigens.
'naleze, v.,  lâs na;  nalezen. Nalezen. ♢ Na 

't irpelsoeken mosten wij altyd ‒, de over-
gebleven  aardappelen  oprapen.  Fries: 
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neilêze.
'nalope, v.,  liep na;  nalopen. Nalopen, con-

troleren.
'naloper, s. de, ‐s. Tweede koppel pelstenen 

van een pelmolen.
'namaaie, v.,  maaide na;  namaaid.  1 Maai-

en wat de maaimachine heeft laten staan. 
2 Voor de tweede keer maaien. Fries: nei-
meane.

'namaak, s. de. Namaak. Fries: neimaak.
'namake, v.,  maakte  na;  namaakt.  Nama-

ken. Fries: neimeitsje.
'namelik, adv.  [na:mələk];  'naamlik.  Na-

melijk. Fries: nammentlik.
'namelke, v.,  molk  na;  namolken.  Namel-

ken. Fries: neimelke.
'namste, adv. [nɑmstə]. Des te. ♢ ‒  beter, 

meer. Fries: namste.
'nanacht, s.  de,  ‐en.  Nanacht.  Fries:  nei-

nacht.
'nanander, adv. Na elkaar. Fries: nei‐inoar.
'nander, pron.  [nɑndər].  Elkaar,  elkander. 

Fries: inoar.
nap, s. de [nɑp] ‐pen; ‐py. Nap. Fries: nap.
na'poaliontsy, s. 't [nɑpo.əliontsi]. Baardje 

onder de onderlip. Fries: napoaliontsje.
'naprakkesere, v.,  prakkeseerde  na;  na-

prakkeseerd. Nadenken. Fries: neiprakke-
searje.

'naprate, v., praatte na; napraat. Napraten. 
♢  D'r worde nag wat napraat. Fries:  nei-
prate.

'napretsy, s. 't -[prεtsi] ‐s. Nabruiloft. Fries: 
neipretsje.

'narebout, adj. [na:rəbɔ.u̯t]. Drukkend, be-
nauwd (van het weer). ♢ 't Is wat ‒.

'narens, s.  de.  1 Benauwdheid,  bedompt-
heid. 2 Aamborstigheid. Fries: nearens.

'narije, v.,  reed  na;  nareden.  Narijden, 
scherp,  aanhoudend  controleren.  Fries: 
neiride.

nar'koaze, s.  de  [nɑrko.əzə]  ‐s.  Narcose. 
Fries: narkoaze.

narkoti'sere, v.  [nɑrko:tisɪ.ərə]  narkoti-
seerde;  narkotiseerd. Narcotiseren. Fries: 
narkotisearje.

'narre, v. [nɑrə] narde; nard. Sarren. Fries: 
narje.

nar'sis, s.  de  [nɑrsɪs]  ‐sen;  ‐sy.  Narcis. 
Fries: narsis. Zie ook: paasblom.

'naseumer, s.  de,  ‐s.  Nazomer. Fries:  nei-
simmer.

'nasy, s. de [na:si] ‐s. Natie. Fries: naasje.
'nasien, v.,  sâg na;  nasien.  1 Nazien, con-

troleren. 2 Afranselen, toetakelen. ♢ Een 
's goed ‒, iemand een flink pak slaag ge-
ven,  lelijk  toetakelen.  Fries:  neisjen.  Zie 

ook: nakike.
'nasingronisere, v. [na:siŋgro:nisɪ.ərə]  sin-

groniseerde  na;  nasingroniseerd.  Nasyn-
chroniseren. Fries: neisyngronisearje.

nasjo'naal, adj.  & adv. [nɑsjo:na:l].  Natio-
naal. Fries: nasjonaal.

nasjona'lisme, s. 't [nɑsjo:nɑlɪsmə]. Natio-
nalisme. Fries: nasjonalisme.

nasjonali'teit, s.  de,  ‐en.  Nationaliteit. 
Fries: nasjonaliteit.

'naskrift, s.  't,  ‐en.  Naschrift.  Fries:  nei-
skrift.

'naslaan, v.,  sloeg na;  nasloegen. Naslaan. 
Fries: neislaan.

'naslagwerk, s.  't,  ‐en;  ‐y.  Naslagwerk. 
Fries: neislachwurk.

'nasleep, s. de, ‐slepen. Nasleep. Fries: nei-
sleep.

'naspeure, v.,  speurde  na;  naspeurd.  Na-
speuren,  iets  nauwkeurig  onderzoeken. 
Fries: neispeure.

'nassy, s. de [nɑsi]. Nasi. Fries: nasy.
'nasweelsel, s. 't. Hooi dat na het zwelen is 

blijven liggen. Fries: neiswylsel.
'naswele, v., sweelde na; nasweeld. De laat-

ste plukjes hooi bijeenharken. Fries:  nei-
swylje.

nat, s. 't [nɑt]. Nat. ♢ Je's ‒sy en droochy, 
zijn natje en droogje.

nat, adj.  [nɑt]  ‐ter:  ‐st.  Nat.  ♢  Soa  ‒  as 
drek, 'n dwail, stront; 't is ‒ (weer), 't is ‒  
op 'e hând, het regent een beetje.

na’t → nadat.
'natelle, v.,  telde  na;  nateld.  Natellen. 

Fries: neitelle.
'nathals, s.  de,  ‐halzen.  Nathals,  drinke-

broer.
'natyd, adv.;  'natiid.  Naderhand,  later, 

daarna.  ♢  Wij  hè  der  ‒  wel  om  lacht. 
Fries: neitiid.

natiid → natyd.
'natmake, v.,  maakte  nat;  natmaakt.  Nat-

maken.
'natrille, v.,  trilde  na;  natrild.  Natrillen. 

Fries: neitrilje.
'natrium, s.  't  [na:triəm].  Natrium.  Fries: 

natrium.
'natriumgloride, s.  't.  Natriumchloride. 

Fries: natriumgloride.
'nattens, s. de. Natheid.
'nattig, adj. Nattig. ♢  't Is ‒, het is nattig 

weer.
natuur → netuur.
natuurlik → netuurlik.
na'tuurwetenskap, s. de, ‐pen. Natuurwe-

tenschap. Fries: natuerwittenskip.
nau, adj.  &  adv.  [nɔ.u̯]  ‐wer;  ‐st.  Nauw. 
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Fries: nau.
nau'keurig, adj.  &  adv.  [nɔ.u̯kö.ərəx]  ‐er; 

‐st. Nauwkeurig.
nau'werk, s. 't. Gedeelte van een fuik dat 

begon tussen de  driekarnder en  de  wip-
hoek en eindigde bij de eershoep (naar de 
wijdte  van  de  mazen:  24  mm).  Zie  ook: 
wiidwerk.

'navel, s. de [na:vəl] ‐s;  ‐tsy. Navel. Fries: 
nâle.

'naven, interj.  [na:vən(t)];  'navend.  Goe-
denavond. ♢ Thús ‒ sê, gez. tegen iemand 
die tegen de avond je verlaat en daarna 
naar huis gaat. Fries: naven.

nave'nant, adv.  [na:vənɑnt].  Navenant. 
Fries: navenant.

navend → naven.
'nawaaie, v.,  waaide  na;  nawaaid.  Na  de 

hooioogst  beweiden  (van  land).  ♢  Dat 
stuk lând mot nag nawaaid worre. Fries: 
neiweidzje.

'nawerking, s.  de,  ‐s.  Nawerking.  Fries: 
neiwurking.

'nawinne, v.,  won na;  nawonnen. Als twee-
de snede oogsten (van hooi). ♢ Nawonnen 
hooi. Fries: neiwinne.

nea → ni.
'Nederdúts, adj.  &  s.  't  [ne:dər]-.  Neder-

duits. Fries: Nederdútsk.
'nederklits, s. de -[klɪts]. Verval, achteruit-

gang. ♢ In 'e ‒ komme, sitte, rake, achter-
uitgaan,  in  benarde,  armoedige  omstan-
digheden verkeren, geraken;  Hij sit in 'e 
‒, hij heeft financiële problemen, ook: zijn 
gezondheid laat te wensen over. Fries: ne-
derklits.

'Nederland, eigennaam. Nederland. Fries: 
Nederlân.

'Nederlander, s. de, ‐s. Nederlander. Fries: 
Nederlanner.

'Nederlâns, adj. & s. 't. Nederlands. Fries: 
Nederlânsk.

neef, s.  de  [ne:f]  neven;  nefy.  Neef,  kind 
van oom of tante. ♢ Een ‒ hite, iemand de 
waarheid zeggen. Fries: neef.

Neek, eigennaam  [ne:k].  Vleinaam  voor 
Neeltsy, Neeltje.

neer'landikus, s.  de,  ‐landisy.  Neerlandi-
cus. Fries: nearlandikus.

neerlandi'styk, s. de [nɪ.ərlɑndistik]. Neer-
landistiek. Fries: nearlandistyk.

neet, s. de [ne:t]  neten; ‐sy. Neet, luizenei. 
♢ Men het 't slimmer met de, deur de ne-
ten as met de, deur de luzen, de onderge-
schikten  zijn  lastiger  dan  de  hoger  ge-
plaatsten. Fries: nyt.

'neffens, adv.,  prep.  &  conj.  [nεfə(ⁿ)s].  1 

Volgens,  overeenkomstig.  ♢ ‒  mij  is  dat 
wel in order. 2 Naar gelang van, in ver-
houding  tot,  in  evenredigheid  met.  ♢  't 
Ene mot wat ‒ 't ândere weze; ‒ de groat-
te fan syn plaats, het die boer te min er-
baaiers. 3 Vergeleken met. 4 Naast. 5 Op 
de, ter hoogte van, nabij, omtrent. Fries: 
neffens. Zie ook: neven.

nega'tyf, s.  't  [ne:ɡɑtif]  ‐tiven.  Negatief. 
Fries: negatyf.

nega'tyf, adj.  &  adv.  [ne:ɡɑtif]  ‐tiver;  ‐st. 
Negatief. Fries: negatyf.

'negen, num. & s. de [ne:ɣən] ‐s; ‐tsy. Ne-
gen. Fries: njoggen.

'negende, num. & s. 't, ‐n. Negende. Fries: 
njoggende.

'negentig, num.  [ne:ɣəntəx].  Negentig. 
Fries: njoggentich.

'negentiger, num. In:  De ‒ jaren de jaren 
negentig. Fries: njoggentiger.

'negentigste, num. & s. 't, ‐n. Negentigste. 
Fries: njoggentichste.

'negentyn, num.  Negentien.  Fries:  njog-
gentsjin.

'negentynde, num. & s. 't, ‐n. Negentiende. 
Fries: njoggentsjinde.

'neger, s. de [ne:ɣər] ‐s. Neger. Fries:  ne-
ger.

ne'goasy, s.  de  [nəɡo.əsi]  ‐s.  Negotie.  ♢ 
Wat in ('e) ‒ hewwe, iets in de handel, te 
koop hebben. Fries: negoasje.

'neiging, s. de [nεiɣ̯ɪŋ]; 'naiging*, [nɑiɣ̯ɪŋ] 
‐s. Neiging.

nek, s. de [nεk] ‐ken; ‐ky. Nek. Fries: nekke.
'nekharen, s. plur. Nekharen. Fries: nekke-

hier.
'nergens, adv. [nεrɣə(ⁿ)s]. Nergens. Fries: 

nearne.
'nering, s.  de  [nɪ.ərɪŋ]  nerinky,  nerinchy. 

Nering. ♢ 'n Goeie ‒ hewwe, zaak, handel. 
Fries: nearing. Zie ook: tering.

'nervel, s.  de  [nεrvəl];  'nerveltou, s.  't. 
Sterk soort garen. ♢ ‒  waar dikker tou,  
der't de strúpmask fan maakt worde. Zie 
ook: hoepring.

nerveltou → nervel.
ne'skierig, adj. & adv. [nəski.ərəx] ‐er; ‐st. 

1 Nieuwsgierig. ♢ Soa ‒ as 'n hin (met 'n  
glazene kont). 2 Bijzonder, aardig, interes-
sant.  3 Gemelijk,  slecht  gehumeurd.  4 
Niet  gemakkelijk  te  voldoen,  kieskeurig. 
Fries: nijsgjirrich.

ne'skierigens, s.  de;  ne'skierighyd. 
Nieuwsgierigheid. Fries: nijsgjirrichheid.

neskierighyd → neskierigens.
'nessele, v.,  nesselde;  nesseld;  'nêstele, 

nêstelde;  nêsteld. Nestelen. Fries:  nestel-
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je.
nêst, s.  't  [nε:st]  ‐en;  nessy.  Nest.  Fries: 

nêst.
nêstele → nessele.
net, s. 't [nεt] ‐ten; ‐sy. Net. Fries: net.
ne'taris, s.  de  [nəta:rəs];  no'taris, 

[nəta:rəs] ‐sen. Notaris. Fries: notaris.
ne'tariskantoor, s.  't;  no'tariskantoor, 

‐kantoren.  Notariskantoor.  Fries:  notaris-
kantoar.

netisy → notisy.
netisyboeky → notisyboeky.
'netsys, adj.  & adv. [nεtsis]  ‐siser.  Netjes, 

goed verzorgd, ordelijk, keurig. ♢ ‒ in 'e 
kleren weze, netjes gekleed zijn;  d'r ‒ út 
sien, er goed verzorgd, keurig uitzien.

ne'tuur, s. de [nətü.ər] ‐turen; na'tuur, ‐tu-
ren. Natuur. ♢ Je's tweede ‒, zijn tweede 
natuur; At de ‒ gyn skelm is, gaan ik eer-
der doad as dou, saai de hait tun de seun. 
Fries: natuer.

ne'tuurferskiinsel, s.  't;  ne'tuurferskyn-
sel, ‐s. Natuurverschijnsel. Fries:  natuer-
ferskynsel.

netuurferskynsel → netuurferskiinsel.
ne'tuurkunde, s.  de.  Natuurkunde.  Fries: 

natuerkunde.
netuur'kundig, adj. & adv. Natuurkundig. 

Fries: natuerkundich.
netuur'kundige, s. de, ‐n. Natuurkundige. 

Fries: natuerkundige.
ne'tuurlik, adj. & adv.; na'tuurlik, ‐er; ‐st. 

Natuurlijk (tot de natuur behorend, op de 
natuur  betrekking  hebbend).  Fries:  na-
tuerlik.

ne'tuurprodukt, s. 't, ‐en. Natuurprodukt. 
Fries: natuerprodukt.

ne'tuurwet, s.  de,  ‐ten.  Natuurwet.  Fries: 
natuerwet.

'netwerk, s.  't,  ‐en.  Netwerk.  Fries:  net-
wurk.

neu'roat, s.  de,  ‐en.  Neuroot.  Fries:  neu-
roat.

neu'roaze, s.  de  [nö.əro.əzə]  ‐s.  Neurose. 
Fries: neuroaze.

neuro'loog, s. de [nö.əro:lo:x] ‐logen. Neu-
roloog. Fries: neurolooch.

neurosi'rurg, s.  de;  neurosji'rurg, ‐en. 
Neurochirurg. Fries: neurosjirurch.

neurosjirurg → neurosirurg.
neus, s. de [nö.ü̯s] neuzen; ‐y. Neus. ♢ Met 

'e ‒ in 'e wyn lope, eigenwijs zijn; doe't de 
neuzen útdeeld worden, ston hij niet ach-
teran, gez.  van  iemand  met  een  grote 
neus;  de ‒ an 'n houten hekken, ijzeren 
haakje  waar  de  klink  achter  valt.  Fries: 
noas.

'neusbloede, v., neusbloedde; neusbloeden. 
Neusbloeden. Fries: noasbliede.

'neusbonk, s.  de,  ‐en.  Neusbeen.  Fries: 
noasbonke.

'neusdrup, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Neusdrup. 
Fries: noasdrip.

neusgat → neustergat.
'neushoorn, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Neushoorn. 

Fries: noashoarn.
'neussnútte, v.,  neussnútte;  neussnútten. 

Zijn neus snuiten. Fries: noassnute.
'neustergat, s. 't; 'neusgat, ‐ten; ‐sy. Neus-

gat. Fries: noastergat.
neut, s. de [nö.ü̯t] ‐en; ‐sy.  1 Noot, vrucht 

van de notenboom. ♢  Soa fris as 'n ‒. 2 
Opstaand stukje van beton. ♢  De ‒en op 
'e baide eanden fan 'n (betonnen) drum-
pel. 3 Neut, borrel, glaasje sterke drank. 
Fries: nút.

'neuteboom, s. de, ‐bomen; ‐py, ‐tsy. Note-
boom. Fries: nutebeam.

'neutedop, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Notendop. 
Fries: nútdop.

neu'trino, s.  't  [nö.ü̯trino:]  ‐'s.  Neutrino. 
Fries: neutrino.

neu'troanebom, s.  de,  ‐men.  Neutronen-
bom. Fries: neutroanebom.

'neutron, s.  't [nö.ü̯tron]  neu'tronen.  Neu-
tron. Fries: neutron.

'neuze, v. [nö.ü̯zə]  neusde;  neusd. Neuzen, 
snuffelen, speuren. Fries: noazje.

'neven, prep. [ne:vən]; 'nevens, [ne:vəs]. 1 
Naast. 2 Op de, ter hoogte van, nabij, om-
trent. ♢ Wij gingen de Ouwe‐Dyk del, en  
waren der in de Kromte, (flak) ‒ Gêrm van 
Kammen, doe't 't begon te spoelen fan 'e 
regen; hij het fúkken in 'e see ‒ 't Fliet, ‒ 
de Boanweg. Fries: njonken. Zie ook: nef-
fens.

nevens → neven.
ni, adv. [nɪ];  nea, [nɪ.ə]. Nee(n). ♢ ‒ ferko-

pe, nee  verkopen,  zeggen  dat  men  iets 
niet voorhanden heeft (in een winkel); d'r 
is gyn ‒ te koop, er is letterlijk van alles 
(te koop); wel nea, ai nea, jonge nea!, wel 
nee! Fries: nee.

nicht, s. de [nɪxt] ‐en; nichy. Nicht, kind van 
oom of tante. Fries: nicht.

'nidig, adj.  & adv.  [nidəx]  ‐er;  ‐st.  Nijdig, 
boos. ♢ Soa ‒ as 'n spin. Fries: nidich.

nier, s. de [ni.ər] ‐en; ‐tsy. Nier. ♢  In hart 
en ‒en, in hart en nieren. Fries: nier.

'niersteen, s. de, ‐stenen; ‐tsy. Niersteen. ♢ 
Hij lijt an nierstenen. Fries: nierstien.

niet, adv. [niət]. Niet. Fries: net.
'nietig, adj. [niətəx] [ni.ətəx] ‐er; ‐st. Klein, 

gering. ♢ 'n Knikkert is wat ‒er as 'n bak-
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kert. Fries: neatich.
nietteugen'staande, prep. & conj. Niette-

genstaande. ♢ ‒ deuze gang fan saken; ‒ 
(dat) hij 'n prot ferdiende, houde hij niet  
feul geld over. Fries: nettsjinsteande.

niet'waar, interj.;  n’t'waar, ’nt'waar, 
[(n)twar]. Nietwaar. ♢ Ja, dat gaat al feul  
soa, ‒. Fries: netwier. Zie ook: waar.

'nifelwerk, s. 't, ‐y. Knutselwerk. Fries:  ni-
felwurk.

'nigyd, s. de [niɣit]. Aardigheid (het aardi-
ge van iets, plezier). ♢ Met feul, 'n soad ‒ 
'n boek leze; 'n soad ‒ sien, met belang-
stelling veel nieuws (en onbekends) zien; 
't doet mij gyn ‒, het verwondert mij niet; 
ergens ‒ an sien, iets vreemd of buitenge-
woon vinden; ergens ‒ an hè, iets met be-
wondering  constateren,  ook:  ergens  aar-
digheid  in,  belangstelling  voor  hebben. 
Fries: niget.

ni'hyl, adv. [nihil]. Nihil. Fries: nihyl.
nij, adj. & adv. [nεi]̯  ‐er;  ‐st.  Nieuw. ♢ ‒e 

kleren,  'n  ‒e  fyts; ‒e  week, volgende 
week;  ‒  opsien, zich sterk verwonderen. 
Fries: nij.

'nijbakken, adj. Nieuwbakken. ♢ De ‒ pli-
sy. Fries: nijbakken.

'nijbou, s. de. Nieuwbouw. Fries: nijbou.
Nije‐'Dyk, eigennaam.  Nieuwe‐Bildtdijk. 

Fries: Nijebiltdyk.
Nije'dykster, s.  de,  ‐s.  Bewoner  van  de 

Nieuwe‐Bildtdijk.  ♢  'n  ‒  weunt  an Nije‐
Dyk.

Nije‐'Syl, eigennaam.  Nieuwe‐Bildtzijl. 
Fries: Nijebiltsyl.

Nije'sylster, s. de, ‐s. Bewoner van Nieuwe‐
Bildtzijl. ♢ 'n ‒ weunt op Nije‐Syl.

Nij'jaar, s. 't. Nieuwjaar. ♢ Een 't ‒ ôfwin-
ne, iemand  vóór  zijn  (bij  het  nieuwjaar 
wensen),  ook:  iemand  te  slim  af  zijn. 
Fries: Nijjier.

nij'jaarroepe, v.,  nijjaarroop;  nijjaarropen. 
Langs  de  huizen  gaan  om  een  gelukkig 
nieuwjaar  te  wensen  en  daarvoor  een 
gave te ontvangen. Fries: nijjierroppe.

nijjaars'dâg, s. de, ‐dagen. Nieuwjaarsdag. 
Fries: nijjiersdei.

'nijkoop, s.  de,  ‐kopen.  Nieuwkoop. Fries: 
nijkeap.

'nijlichter, s.  de,  ‐s.  Nieuwlichter.  Fries: 
nijljochter.

'nijmelk, adj.  Nieuwmelks.  ♢  'n  ‒  koe. 
Fries: nijmelk.

nij'moaderig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Nieuwerwets. 
Fries: nijmoadrich.

nijs, s. 't [nεis̯]. Nieuws. ♢ 't ‒ is d'r ôf, het 
nieuwtje is er af. Fries: nijs.

nijs, adv. [nεis̯]. Zo‐even, zojuist, een ogen-
blik geleden. ♢  Dat hew ik dij ‒ al said. 
Fries: niis.

nijs'krekt, adv. Zo‐even, zojuist, een ogen-
blik geleden. Fries: niiskrekt.

'nijtsy, s. 't, ‐s. Nieuwtje, wat nog niet alge-
meen bekend is. Fries: nijtsje.

niks, s. de [nɪks]. Nul‐stand, nul punten bij 
het kaatsen.

niks, pron. & adv. [nɪks]. Niks. ♢  'n Ding, 
persoan  fan  ‒, van  niets;  ik  bin  ‒  niet 
goed, helemaal niet, in het geheel niet; ‒ 
te feul, (eigenlijk) te weinig; ‒ weze en ‒ 
likene, dan is 't (ge)helendal ‒.

'nylpeerd, s. 't [nyl]- ‐en; ‐sy. Nijlpaard.
nimf, s. de [nɪmf] ‐en. Nimf. Fries: nymf.
nimfoma'ny, s.  de.  Nymfomanie.  Fries: 

nymfomany.
'nimme, v.  [nɪmə]  nam [nam];  nommen 

[nomən]. Nemen. ♢ Wat op je ‒, zich met 
iets  belasten;  't  goed ‒, het  goed  opne-
men, opvatten;  't ‒, het doen, wel willen 
(van kachel, motor enz.); 't skeelt mij 't ‒n 
en 't staanlaten, het is voor mij een ver-
schil van dag en nacht, het scheelt mij te 
veel. Fries: nimme.

'nimmer, adv.  [nɪmər].  Nimmer.  ♢  Nooit 
nach,  en  (te)‐, nooit  ofte  nimmer.  Fries: 
nimmer.

'nippertsy, s. 't [nɪpətsi]. In: Op 't ‒, op het 
nippertje. Fries: nipperke.

nyt, s. de [nit]  niten; ‐sy. Niet, hechtkram. 
Fries: nyt.

'nitekapper, s.  de  [nitə]- ‐s.  Gereedschap 
voor het bewerken van de hoeven bij het 
hoefbeslaan.

'nitetang, s.  de,  ‐en;  ‐tânchy,  ‐tanky.  Ge-
reedschap voor het bewerken van de hoe-
ven bij het hoefbeslaan.

ni'traat, s.  't  [nitra:t].  Nitraat.  Fries:  ni-
traat.

ni'tryt, s. 't [nitrit]. Nitriet. Fries: nitryt.
ni'vo, s. 't [nivo:] ‐'s. Niveau. Fries: nivo.
'Noach, eigennaam [no:ɑx]. Noach. ♢  Met 

‒ in 'e  ark weest hè, heel  oud zijn (van 
dingen of zaken). Fries: Noach.

noad, s. de [no.ət] ‐en. Nood. ♢ In ‒ sitte, in 
nood verkeren;  de ‒ komt an 'e man, de 
nood komt, gaat aan de man. Fries: need.

'noade, v. [no.ədə]  noadde;  noad. Nodigen, 
noden. Fries: noadzje.

'noadig, adj.  &  adv.  [no.ədəx];  'norig, 
[no.ərəx]  ‐er;  ‐st.  Nodig.  ♢  Wat ‒  weze, 
iets nodig hebben. Fries: nedich.

'noadige, v. [no.ədəɣə]  noadigde;  noadigd; 
'norige, [no.ərəɣə] norigde; norigd. Nodi-
gen. Fries: noadigje.
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'noadklok, s.  de,  ‐ken.  Noodklok.  Fries: 
needklok.

'noadlot, s. 't. Noodlot. Fries: needlot.
'noadlottig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Noodlottig. 

Fries: needlottich.
'noadrim, s.  de,  ‐men.  Noodrem.  Fries: 

needrem.
'noadsaak, s. de, ‐saken. Noodzaak. Fries: 

needsaak.
noad'saaklik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Noodza-

kelijk. Fries: needsaaklik.
'noadsain, s. 't, ‐en. Noodsein. Fries: need-

sein.
'noadsake, v.,  noadsaakte;  noadsaakt. 

Noodzaken. Fries: needsaakje.
'noadslachting, s.  de,  ‐s.  Noodslachting. 

Fries: needslachting.
'noadstâl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Noodstal,  hoef-

stal. Fries: needstâl.
'noadweer, s.  't.  Noodweer.  Fries:  need-

waar.
noat, s.  de  [no.ət]  ‐en.  Noot  (zangnoot, 

toonteken; (verklarende) aantekening). ♢ 
'n Prot ‒en op 'e sang hewwe, veeleisend 
zijn. Fries: noat.

nocht, s.  't  [noxt]. Genoegen, plezier,  ver-
maak. ♢ Ergens (gyn) ‒ an hewwe, ergens 
(geen)  plezier  in  hebben,  ook:  ergens 
(niet)  van  gediend  zijn;  met  feul  ‒  wat 
leze, met  veel  plezier;  je's  ‒  fan wat  ôf  
hewwe,  krije, genoeg  van  iets  hebben, 
krijgen;  (skoan)  je's  ‒  hewwe,  krije, er 
(schoon) genoeg van hebben, krijgen;  om 
'e ‒, gratis; tevergeefs. Fries: nocht.

'nochter, adj.  [noxtər];  'nochteren, [nox-
tərən];  'nochtern, [noxtərn].  Nuchter.  ♢ 
Soa nochteren as 'n kalf, gez. van iemand 
die niet dronken is of van iemand die zich 
slungelachtig,  onbehouwen,  onnozel  ge-
draagt; wat ‒ innimme; wat innimme in 't  
nochteren, op de nuchtere maag; Klaas is 
soa'n  nochteren,  nochterne  beunis, lett. 
nuchter kalf: een slungelachtig, ongecom-
pliseerd, spontaan, enigszins oppervlakkig 
persoon;  hij  is  ‒  thúskommen, niet  be-
schonken;  de nochtere,  nochterne feiten. 
Fries: nochteren.

nochteren → nochter.
nochtern → nochter.
noed, s.  de  [nu.ət]  ‐en.  1 Zorg,  bezorgd-

heid. ♢  Ergens ‒ fan, foor staan, ergens 
grote zorg voor dragen, zeer goed oppas-
sen; ‒ met wat hewwe, vrezen dat het niet 
goed met  iets  afloopt;  hew maar  gyn ‒, 
maak je maar niet ongerust;  ik hè ‒, dat, 
ik  ben  bang,  dat;  in  ‒  en  sorg  sitte, in 
zorg,  ongerustheid  verkeren.  2 Verant-

woordelijkheid. ♢ Een op syn, 'e ‒ hewwe, 
voor iemand verantwoordelijk zijn. Fries: 
noed.

'noedlik, adj., ‐er; ‐st. Gewaagd, hachelijk, 
riskant. ♢ 'n ‒e saak. Fries: nuodlik.

noeg → nog.
'noege, v. [nu:ɣə] noegde; noegd. Aanstaan, 

bevallen.  ♢  Dat  noegt  mij  niet. Fries: 
noegje.

'noeme, v.  [numə]  noemde;  noemd.  Noe-
men. ♢ ‒ na, noemen naar; 't ‒n niet wirg 
weze, niet noemenswaard zijn. Fries: nea-
me.

noeme'nasy, s.  de  [numəna:si];  nomme-
'nasy, [noməna:si].  Nominatie.  ♢  Op  ‒ 
staan, op  de  nominatie  staan;  die  weu-
nings staan op ‒ om ôfkeurd te worren, 
komen in aanmerking. Fries: nominaasje.

'noflik, adj. & adv. [noflək] ‐er; ‐st. Genoeg-
lijk, aangenaam. ♢ Ik gâf mij ‒ del; ‒e loi, 
mensen  die  gemakkelijk  in  de  omgang 
zijn,  met wie goed om te gaan is.  Fries: 
noflik.

'noflikens, s.  de;  'noflikhyd.  Genoeglijk-
heid, aangenaamheid. Fries: noflikens.

noflikhyd → noflikens.
nog, adj. & adv. [nox] ‐ger; ‐st; noeg, [nux] 

‐er; ‐st.  1 Gaar.  2 Tot op de draad versle-
ten (van stoffen). Fries: nôch.

'noga, s. de [no:ɣɑ]. Noga. Fries: noga.
nok, s.  de  [nɔk]  ‐ken;  ‐ky.  Nok,  opperste 

rand van een dak. ♢  An 'e ‒ toe fol, tot 
aan de nok  gevuld.  Fries:  nok.  Zie  ook: 
naad.

'nokerboor, s. de [no:kər]- ‐boren;  'stang-
nokerboor, ‐boren. Avegaar (soort boor). 
Fries: nokerboar.

'nokskroat, s. de, ‐en; ‐sy. Ruiter (schroot) 
van dak. Zie ook: rútterskroat.

no'made, s.  de  [no:ma:də]  ‐n.  Nomade. 
Fries: nomade.

nomi'nere, v.  [no:minɪ.ərə]  nomineerde; 
nomineerd.  Nomineren.  Fries:  nominear-
je.

nommenasy → noemenasy.
non, s. de [non] ‐nen. Knop aan bovenkant 

van priktol.  ♢  De top  draait  op  'e  ‒; 't  
draait, loopt op 'e ‒, het heeft een ongun-
stige afloop, het mislukt. Fries: non.

non, s.  de [non] ‐nen;  ‐tsy.  Non, klooster-
zuster. Fries: non.

nonsja'lant, adj.  [noⁿsjɑlɑnt]  ‐er.  Noncha-
lant. Fries: nonsjalant.

nooit, adv. [no.it̯]. Nooit. ♢ Dat hew ik nag 
‒ metmaakt; ‒  nag, en (te) nimmer, nooit 
ofte nimmer. Fries: nea.

noor, s.  de,  noren.  Noor,  Noorse  schaats. 
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Fries: noar.
Noor, s.  de  [no.ər]  Noren.  Noor.  Fries: 

Noar.
noord, s.  de [no.ət].  Noord. ♢ ‒  an, naar 

het  noorden;  (feer)  om 'e  ‒  sit  'n  mâle 
lucht, in het noorden. Fries: noard.

noord, adj. & adv. [no.ət]. Noord. ♢ De wyn 
is ‒. Fries: noard.

'noordeling, s.  de,  ‐en.  Noordeling. Fries: 
noardeling.

'noorden, s. 't. Noorden. Fries: noarden.
'noorderbreedte, s.  de.  Noorderbreedte. 

Fries: noarderbreedte.
noorder'licht, s.  't.  Noorderlicht.  Fries: 

noarderljocht.
'noorders, adj. Noordelijk. ♢  De ‒e gevel; 

op 'e ‒e kant.
'noordewyn, s.  de,  ‐winen;  ‐tsy.  Noorden-

wind. Fries: noardewyn.
Noord‐'Holland, eigennaam.  Noord‐Hol-

land. Fries: Noard‐Hollân.
Noord‐'Hollâns, adj.  Noord‐Hollands. 

Fries: Noard‐Hollânsk.
'noordkant, s.  de,  ‐en.  Noordkant.  Fries: 

noardkant.
'noordlik, adj. & adv.,  ‐er;  ‐st.  Noordelijk. 

Fries: noardlik.
noord'oast, adv. Noordoost. ♢ De wyn is ‒. 

Fries: noardeast.
noord'oasten, s.  't.  Noordoosten.  Fries: 

noardeasten.
noord'oastlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Noord-

oostelijk. Fries: noardeastlik.
noords, adj.  Noords.  ♢ ‒e stoffen, stofre-

gen  uit  het  noorden;  ‒e  stoffen  ferhale 
droogte, voorspellen droogte; ‒e stof, der 
komt droogte op. Fries: noardsk.

'Noordsee, eigennaam.  Noordzee.  Fries: 
Noardsee.

noord'west, adv. Noordwest. ♢  De wyn is 
‒. Fries: noardwest.

noord'westen, s.  't.  Noordwesten.  Fries: 
noardwesten.

noord'wester, s. de, ‐s. Noordwester, (har-
de)  noordwestelijke  wind.  Fries:  noard-
wester.

noordwester'storm, s.  de,  ‐s;  ‐py,  ‐tsy. 
Noordwester  storm.  Fries:  noardwester-
stoarm.

noord'westlik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Noordweste-
lijk. Fries: noardwestlik.

'Noorman, s.  de,  ‐nen.  Noorman.  Fries: 
Noarman.

'Noorwegen, eigennaam.  Noorwegen. 
Fries: Noarwegen.

nop, s. de [nɔp] ‐pen; ‐py. Nop, pluis op wol-
len stof. ♢ Een de ‒pen fan 'e kleren hou-

we, iemand arm, kaal houden. Fries: nop.
'noppig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Noppig,  vol  noppen 

(van weefsel). ♢ ‒e kleren, nette en nieu-
we kleren. Fries: noppich.

norig → noadig.
norige → noadige.
'noryt, s. de & 't [no.rit]. Noriet. Fries:  no-

ryt.
norm, s. de [nɔrm] ‐s. Norm. Fries: noarm.
nor'maal, adj.  &  adv.  [nɔrma:l]  ‐aler;  ‐st. 

Normaal. Fries: normaal.
nor'maalskoal, s.  de,  ‐en.  Normaalschool. 

Fries: normaalskoalle.
nostal'gy, s. de [nɔstɑlgi]. Nostalgie. Fries: 

nostalgy.
not*, s. 't [nɔt]. Graan. Fries: nôt.
nota'bene, adv.  [no:tɑbe:nə].  Notabene. 

Fries: notabene.
notari'aat, s. 't [no:tɑria:t] ‐aten. Notariaat. 

Fries: notariaat.
notari'eel, adj. & adv. Notarieel. ♢ 'n Nota-

riële akte. Fries: notarieel.
notaris → netaris.
notariskantoor → netariskantoor.
no'tasy, s.  de  [no:ta:si]  ‐s.  Notatie.  Fries: 

notaasje.
no'tere, v.  [no:tɪ.ərə]  [nətɪ.ərə]  noteerde; 

noteerd.  Noteren.  ♢  De prizen  ‒. Fries: 
notearje.

no'tering, s. de, ‐s. Notering. Fries: notear-
ring.

no'tisy, s.  de  [no:tisi];  ne'tisy, [nətisi]  ‐s. 
Notitie. ♢ ‒s make. Fries: notysje.

no'tisyboeky, s.  't;  ne'tisyboeky, ‐s.  Noti-
tieboekje. Fries: notysjeboekje.

nou, adv. [nɔ.u̯]. Nu. ♢ De eerappels broch-
ten  ferleden  jaar  meer  op  as  ‒, tegen-
woordig;  ik  gaan  ‒  na  huus  toe, op  dit 
ogenblik; ‒ en dan, nu en dan. Fries: no.

nou, interj. [nɔ.u̯].  Nu. ♢ ‒,  dan maar tot 
saterdeg, welnu. Fries: no.

nou’t, conj. [nɔ.u̯t].  Nu. ♢ ‒  ik d'r nag 's 
over  dink,  lykt  't  mij  dochs  núvver  toe. 
Fries: no't.

no'vimber, s. de [no:vɪmbər]. November. ♢ 
De ‒s, in november van een bepaald jaar. 
Fries: novimber.

no'vimbermaand, s.  de,  ‐en.  November-
maand. Fries: novimbermoanne.

'nozem, s. de [no:zəm] ‐s; ‐py, ‐tsy. Nozem. 
Fries: noazem.

n’twaar → nietwaar.
’ntwaar → nietwaar.
nu'ânse, s. de [nüɑ.ⁿsə] ‐s. Nuance. Fries: 

nuânse.
nuan'sere, v.,  nuanseerde;  nuanseerd. Nu-

anceren. Fries: nuansearje.



278 Oasthoekster

nuet, adj. [nü.ət] ‐er;  ‐st.  1 Tam. ♢  'n ‒e 
ain. 2 Mak, handelbaar, gedwee. ♢  Doe't 
ik ôns Hotze op 't haarspit had had, waar‐
y aardig ‒. Fries: nuet.

nukle'êr, adj.  [nükle:ɛ:r].  Nucleair.  Fries: 
nukleêr.

'nukleon, s. 't [nükle:on]  nukle'oanen. Nu-
cleon. Fries: nukleoan.

nul, num. & s. de [nöl] ‐len; ‐tsy. Nul. ♢ 't Is 
'n  ‒ foor 't  sifer, het  stelt  niets  voor,  er 
wordt geen acht op geslagen. Fries: nul.

'nummer, s.  't  [nömər]  ‐s;  ‐tsy.  Nummer. 
Fries: nûmer.

'nummerbôrd, s. 't, ‐en; ‐bordsy. Nummer-
bord. Fries: nûmerboerd.

'nummere, v.,  nummerde;  nummerd. Num-
meren. Fries: nûmerje.

'nummering, s. de, ‐s.  Nummering. Fries: 
nûmering.

'nussy, s. 't [nösi] ‐s. Een beetje, kleine hoe-
veelheid. ♢ 'n ‒ steen. Fries: nustje.

nut, s. 't [nöt]. 1 Nut. ♢ Ergens 't ‒ niet fan 
insien; (gyn)  ‒  doen, (on)nuttig  zijn.  2 
(Met hoofdletter, als eigennaam) Het Nut, 
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 
♢ Lid fan 't ‒ weze. Fries: nut.

nut, adj. [nöt]. Nut. ♢ Dat is nergens toe ‒; 
wat niet ‒ weze, iets niet nut, waard zijn. 
Fries: nut.

'nuttig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Nuttig. ♢ Dat is 
‒ werk; je's tiid ‒ bestede. Fries: nuttich.

'núvver, adj.  &  adv.  [nüvər]  ‐der;  ‐st. 
Vreemd, zonderling. ♢ 'n ‒ gefal, ferhaal; 
't lykt mij ‒ toe; hij sâg al wat ‒, verbaasd; 
‒ opsien, zich sterk verwonderen; d'r ‒ bij  
komme kinne, het dwaas, zot kunnen ver-
zinnen. Fries: nuver.

'núvverigheden, s.  plur.  Wonderlijkheden, 
vreemdheden. Fries: nuverichheden.

O
o, adv. [o:]. O, gez. als versterking. ♢ ‒ soa 

tefreden. Fries: o.
o, interj.  [o:].  O,  gez.  als  uitdrukking van 

verwondering, vreugde, pijn enz. ♢ ‒ goi-
en!; ‒ hea!; ‒ wat is dat mooi! Fries: o.

'oade, s.  de  [o.ədə];  'ode, [o:də]  ‐s.  Ode. 
Fries: oade.

oa'jyfskaaf, s.  de  [o.əif]- ‐skaven;  ‐skafy; 
oei'ïf, [ui:f]  ‐iven;  ‐fy;  oei'ïfskaaf, [ui:f]- 
‐skaven;  ‐skafy.  Ojiefschaaf.  Fries:  ojyf-
skaaf.

'oaly, s. de [o.əli]. Olie. ♢  Groene ‒, raap-
olie; in 'e ‒ weze, in de olie, dronken zijn. 
Fries: oalje.

'oalybad, s. 't, ‐en. Oliebad. Fries: oaljebad.

'oalyfant, s. de [o.əlifɑnt] ‐en; ‐sy. Olifant. 
Fries: oaljefant.

'oalyfat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Olievat. Fries: oalje-
fet.

'oalyfebryk, s.  't,  ‐febriken;  ‐febriky.  Olie-
slagerij. Fries: oaljefabryk.

'oalygoed, s. 't. Oliegoed. Fries: oaljeguod.
'oalyjas, s. de, ‐sen; ‐sy. Oliejas. Fries:  oal-

jejas.
'oalykoek, s. de, ‐en; ‐y.  1 Oliebol.  2 Olie-

koek,  domoor,  sufferd.  3 Slappe,  weke 
kaatsbal; niet krachtig opgeslagen kaats-
bal. Fries: oaljekoek. Zie ook: fiig.

'oalykrúpper, s. de;  'oorkrúpper, ‐s. Oor-
worm. Zie ook: oorwurm.

'oalylamp, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Olielamp.  Fries: 
oaljelampe.

'oalyslager, s.  de  -[sla:ɣər]  ‐s.  Olieslager. 
Fries: oaljeslagger.

oalyslage'rij, s. de, ‐en. Olieslagerij. Fries: 
oaljeslaggerij.

'oalyspoit, s.  de, ‐en; ‐sy.  Oliespuit. Fries: 
oaljespuit.

'oalysteen, s.  de,  ‐stenen;  ‐tsy.  Oliesteen. 
Fries: oaljestien.

'oasbak, s. de [o.əs]- ‐ken; ‐ky. Groot, breed 
hoosvat  (met  steel,  waaraan  touw),  om 
sloot leeg te scheppen.

oaseaan → oseaan.
oaseänys → oseänys.
oaseänografy → oseänografy.
'oasfat, s. 't, ‐ten; ‐sy; 'oasskuttel, s. de, ‐s; 

‐tsy. Hoosvat. ♢ Bijnander passe as skut-
tel  en  oasfat, slecht  bijelkaar  passen. 
Fries: easfet.

'oasgat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Hoosgat. Fries: eas-
gat.

oasskuttel → oasfat.
oast, s. de [o.əst]. Oost. ♢ ‒  an, naar het 

oosten;  hij  weunt om ‒, in de Oosthoek, 
ook: in het oosten (van de gemeente het 
Bildt); ‒ west, thús best. Fries: east.

oast, adv.  [o.əst].  Oost.  ♢  De  wyn  is  ‒. 
Fries: east.

'oasten, s. 't. Oosten. Fries: easten.
'oasterlingte, s.  de.  Oosterlengte.  Fries: 

easterlingte.
'oasters, adj.  1 Oosters.  2 Oostelijk,  zich 

aan de oostzijde bevindend. ♢ De ‒e helt 
fan 'e weuning. 3 Oostelijk, uit het oosten 
komend. Fries: eastersk.

'oastewyn, s. de, ‐winen; ‐tsy. Oostenwind. 
Fries: eastewyn.

'Oasthoek, eigennaam.  Oostelijk  deel  van 
de Oude‐Bildtdijk. Fries: Easthoeke.

'Oasthoekster, adj. & s. de, ‐s. 1 Zich in de 
Oasthoek bevindend, uit de  Oasthoek af-
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komstig. ♢ De ‒ skoal. 2 Bewoner van de 
Oasthoek. Fries: Easthoekster.

Oast'indys, adj.  -[ɪndis].  Oostindisch.  ♢ 
Oastindise inkt. Fries: Eastindysk.

'oastkant, s. de. Oostkant. Fries: eastkant.
'oastlik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Oostelijk. 

Fries: eastlik.
'oates, adv. [o.ətəs]. In: ‒  en toates weze, 

veelvuldig  en  vriendschappelijk  met  el-
kaar omgaan. Fries: oates.

o'äze, s. de [o.a:zə] ‐s. Oase. Fries: oaze.
'oaze, v.  [o.əzə]  oasde;  oasd.  1 Hozen.  ♢ 

Water  ‒  met  'n  korfy, iets  doen  wat  de 
zaak niet veel verder brengt. 2 Stortrege-
nen. ♢ 't Regent dat 't oast. Fries: eaze.

'oazon, s. de [o.əzon]; ozon, [o:zon]. Ozon. 
Fries: oazon.

'oazonlaag, s. de; 'ozonlaag, ‐lagen. Ozon-
laag. Fries: oazonlaach.

'ober, s. de [o:bər] ‐s. Ober. Fries: ober.
ob'jekt, s. 't [ɔpjεkt] ‐en. Object. Fries:  ob-

jekt.
objek'tyf, adj. & adv., ‐tiver; ‐st. Objectief. 

Fries: objektyf.
obli'gasy, s.  de  [o:bliga:si]  ‐s.  Obligatie. 

Fries: obligaasje.
obse'dere, v.  [ɔpsədɪ.ərə]  obsedeerde;  ob-

sedeerd. Obsederen. Fries: obsedearje.
ob'seen, adj.  [ɔpse:n]  obsener.  Obsceen. 

Fries: obseen.
obser'vere, v.,  observeerde;  observeerd. 

Observeren. Fries: observearje.
ob'sessy, s. de [ɔpsεsi] ‐s. Obsessie. Fries: 

obsesje.
ob'skuur, adj. [ɔpskü.ər] ‐der; ‐st. Obscuur. 

Fries: obskuer.
obsti'pasy, s.  de  [ɔpstipa:si].  Obstipatie. 

Fries: obstipaasje.
ob'struksy, s.  de  [ɔpströksi].  Obstructie. 

Fries: obstruksje.
och, interj.  [ɔx].  Och. ♢ ‒,  wat sat  't  dêr  

lekker  rustig; ‒  hea, gez.  als  uiting  van 
spijt of medelijden; ‒ soa, gez. als verster-
king;  ‒  soa blij,  flug,  ryk, erg,  heel  blij, 
vlug, rijk. Fries: och.

ochen → offen.
ode → oade.
o'deem, s.  't  [o:de:m]. Oedeem. Fries:  oe-

deem.
o'deur, s.  de  [o:dö.ər]  ‐s.  Odeur.  Fries: 

odeur.
'odyssee, s. de [o:dise:] ‐ën. Odyssee. Fries: 

odyssee.
'oefene, v.  [ufənə]  oefende;  oefend.  Oefe-

nen. Fries: oefenje.
'oefening, s.  de,  ‐s,  ‐en.  Oefening.  Fries: 

oefening.

oeiïf → oajyfskaaf.
oeiïfskaaf → oajyfskaaf.
oeku'mene, s. de [ö.ü̯küme:nə]. Oecumene. 

Fries: oekumene.
'oelewap, s.  de  [uələwɑp]  ‐pen.  Oelewap-

per. ♢ 'n Wondere ‒. Fries: oelewap.
'oerdom, adj. Aartsdom. Fries: oerdom.
'oerwoud, s.  't,  ‐en.  Oerwoud.  Fries:  oer-

wâld.
oes, s. de [uəs]  oezen; ‐y. Oog, oogvormig 

iets, oogvormige opening. ♢ 'n Haky en 'n 
‒y  ergens  ansette, bepaald  sluitmiddel 
van  kleren;  haken  en  oezen, moeilijkhe-
den. Fries: oes.

oest, s. de [uəst] ‐en;  oesy.  1 Noest, kwast 
(in hout). ♢  Der sit de ‒, daar zit 'm de 
knoop,  de  moeilijkheid;  'n  ouwe  ‒, een 
bultenaar. 2 Achterste, achterwerk, billen. 
Fries: oast.

'oester, s. de [uəstər] ‐s; ‐tsy. Oester. Fries: 
oester.

'oestig, adj., ‐er; ‐st. Noestig, kwastig. ♢ ‒ 
hout. Fries: oastich.

oestro'geen, s. 't [uəstro:ɡe:n] ‐genen. Oes-
trogeen. Fries: oestrogeen.

'oeuvre, s. 't [ɔ̈:vrə] ‐s. Oeuvre. Fries:  oeu-
vre.

'oezy, s. de [uzi] ‐s. Uzi. Fries: ûzy.
of, conj. [ɔf]. Of. ♢ Syn pake ‒ syn bep waar 

'n Bilkert. Fries: of.
ôf, adv.  & adj.  [ɔ.ə].  1 Af.  ♢  fan 't  bêd ‒ 

komme, uit bed komem. 2 (Adj.) gebeurd, 
voltooid,  klaar.  ♢  De kirn is ‒, de boter 
heeft zich in de karn gevormd. Fries: ôf.

ôf, prep. [ɔ.ə]. Van. ♢  Motst ‒ 't bêd kom-
me. Fries: ôf.

'ôfbakene, v.,  bakende ôf;  ôfbakend. Afba-
kenen. Fries: ôfbeakenje.

'ôfbeelde, v.,  beeldde  ôf;  ôfbeeld.  Afbeel-
den. Fries: ôfbyldzje.

'ôfbeelding, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Afbeelding. 
Fries: ôfbylding.

'ôfbetale, v., betaalde ôf; ôfbetaald. Afbeta-
len. ♢ Hij het € 100,‐ op 'e nije fyts ôfbe-
taald, in mindering betaald. Fries: ôfbetel-
je.

ôfbetale'rij, s. de. Het afbetalen. ♢ Die ‒ is  
mâl werk: men kin maar beter kontant be-
tale. Fries: ôfbetelling.

'ôfbeule, v.,  beulde  ôf;  ôfbeuld.  Afbeulen. 
Fries: ôfbeule.

'ôfbite, v., beet ôf; ôfbeten. Afbijten. ♢ Fan 
je ‒, van zich afbijten. Fries: ôfbite.

'ôfblare, v.,  blaarde ôf;  ôfblaard. Afbladde-
ren. Fries: ôfblierje.

'ôfblive, v.,  bleef ôf;  ôfbleven. Afblijven. ♢ 
Ergens (fan) ‒, ergens (van) afblijven; der 
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wil ik ‒, daar praat ik niet over, daar doe 
ik geen uitspraak over. Fries: ôfbliuwe.

'ôfbraak, s. de. Afbraak. Fries: ôfbraak.
'ôfbrame, v.  -[bra:mə]  braamde  ôf;  ôf-

braamd.  Afbramen,  de  bramen  van  iets 
wegnemen.

'ôfbrande, v.,  brande ôf;  ôfbrand.  Afbran-
den. Fries: ôfbaarne.

'ôfbreke, v.,  brak  ôf;  ôfbroken.  Afbreken. 
Fries: ôfbrekke.

'ôfbreuk, s. de. Afbreuk. ♢ ‒  doen an, af-
breuk doen aan. Fries: ôfbrek.

'ôfbrokkele, v.,  brokkelde  ôf;  ôfbrokkeld. 
Afbrokkelen. Fries: ôfbrokkelje.

'ôfbrúkke, v.,  brúkte ôf;  ôfbrúkt. Afgebrui-
ken. ♢  'n Ofbrúkte boender. Fries:  ôfbrû-
ke.

'ôfbussele, v.,  busselde  ôf;  ôfbusseld.  Af-
borstelen. Fries: ôfboarstelje.

'ôfdak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Afdak. Fries: ôfdak.
'ôfdanke, v.,  dankte ôf;  ôfdankt. Afdanken. 

♢ 'n Ouwe jas ‒. Fries: ôftankje.
'ôfdekke, v.,  dekte  ôf;  ôfdekt.  Afdekken, 

voorzien van een beschuttende bedekking. 
Fries: ôfdekke.

'ôfdeling, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Afdeling.  Fries: 
ôfdieling.

'ôfdinge, v.,  dingde ôf;  ôfdingd.  Afdingen. 
Fries: ôftingje.

'ôfdoen, v., daan, deen ôf; ôfdeen, ‐daan. Af-
doen. ♢  De hoed ‒; ik  hew met him ôf-
deen, ik wil niets meer met hem te maken 
hebben. Fries: ôfdwaan.

ôf'doende, adj.  Afdoend(e).  Fries:  ôf-
dwaand.

'ôfdraaie, v.,  draaide ôf;  ôfdraaid. Afdraai-
en. Fries: ôfdraaie.

'ôfdrage, v., droeg ôf; ôfdroegen. Afdragen. 
♢ Geld ‒; 'n jas ‒, door dragen verslijten. 
Fries: ôfdrage.

'ôfdrage, v.,  droeg ôf;  ôfdroegen. Afgieten, 
ontdoen van het kookwater. ♢  De eerap-
pels ‒. Fries: ôfdreagje. Zie ook: ôfgiete.

'ôfdrager, s. de, ‐s; ‐tsy. Afdrager, kleding-
stuk dat men afdraagt. Fries: ôfdrager.

'ôfdroge, v.,  droogde  ôf;  ôfdroogd.  Afdro-
gen. ♢ Na 't hoffysingen het ôns hait mij  
gusteraven  arig  ôfdroogd, een  flink  pak 
slaag gegeven. Fries: ôfdroegje.

'ôfdroger, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Afdroogdoek. 
Fries: ôfdroeger.

'ôfdropen, adj.  -[dro:pən]. In:  Hij is ôfdro-
pen hij is met de staart tussen de benen 
weggegaan.

'ôfdrosse, v.,  droste ôf;  ôfdrost. Afdruipen, 
weggaan. Fries: ôfdrosse.

'ôfdruk, s. de, ‐ken; ‐ky. Afdruk. Fries:  ôf-

druk.
'ôfdrukke, v.,  drukte  ôf;  ôfdrukt.  Afdruk-

ken. Fries: ôfdrukke.
'ôfdruppe, v., drupte ôf; ôfdrupt. Afdruipen, 

weggaan. Fries: ôfdrippe.
'ôfdwale, v.,  dwaalde ôf;  ôfdwaald.  Afdwa-

len. Fries: ôfdwale.
'ôfdwinge, v.,  dwong  ôf;  ôfdwongen.  Af-

dwingen. Fries: ôftwinge.
'ôfêge, v.,  êgde ôf;  ôfêgd. Afeggen. ♢ At 't 

lând foor de leste keer êgd is, na de saai-
ïng, dan motte de kanten nag ôfêgd wor-
re,  omdat  hier  de  peerdepoaten  nag  in 
staan. Fries: ôfeidzje.

ôfen → offen.
ôfenig → offenig.
ôfens → offens.
'ôffaardigde, s.  de,  ‐n.  Afgevaardigde. 

Fries: ôffurdige.
'ôffaardige, v., faardigde ôf; ôffaardigd. Af-

vaardigen. Fries: ôffurdigje.
'ôffaardiging, s. de, ‐s. Afvaardiging. Fries: 

ôffurdiging.
'ôffal, s. 't. Afval. Fries: ôffal.
'ôffâle, v., fiel ôf; ôffâlen. Afvallen. ♢ Ik bin 

‒n nadat ik de gryp had hè, lichter gewor-
den; 't falt mij ôf dat ik niks fan dij op 'e  
jareg krij, valt mij tegen. Fries: ôffalle.

ôf'fallig, adj. Afvallig. Fries: ôffallich.
'ôffalprodukt, s.  't,  ‐en.  Afvalprodukt. 

Fries: ôffalprodukt.
'ôffare, v.,  foer ôf; ôffoeren. Afvaren. Fries: 

ôffarre.
'ôffege, v.,  foog,  feegde ôf;  ôffogen.  Afve-

gen. Fries: ôffeie.
'offen, s. de [ofən] ‐s, ‐en;  'ochen*, [ɔxən] 

‐s;  'ôfen*, [o.fən]  ‐s;  'offend, ‐en.  Och-
tend, morgen. ♢ De ‒s, op de morgen van 
die dag, (op) die morgen;  die ‒s, op die 
morgen;  op 'e  ‒, 's  morgens;  de ândere 
‒s, de volgende morgen.

offend → offen.
'offengebed, s. 't, ‐en; ‐sy. Morgengebed.
'offenig, adj. & adv. [ofənəx]; 'ôfenig*, adj. 

[o.fənəx].  1 Morgenziek.  2 Met  eigen-
schappen van de ochtend, morgen. ♢ 't Is 
allegaar nag soa stil, echt ôfenig; 't rúkt 
soa ôfenig.

'offenmaal, s.  't,  ‐malen.  Melkgift  's  mor-
gens van een koe.

'offenmelk, s. de. Morgenmelk.
'offens, adv. [ofə(ⁿ)s];  'ôfens*, [o.fə(ⁿ)s]. 's 

Morgens, elke morgen.
'offenskoft, s. 't, ‐en; ‐skoffy. Werktijd vóór 

de middag.
'offenson, s. de. Ochtendzon.
'offenstar, s. de, ‐ren. Morgenster, de pla-
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neet Venus.
'offer, s. 't [ɔfər] ‐s. Offer. Fries: offer.
'offere, v.,  offerde;  offerd.  Offeren.  Fries: 

offerje.
of'ferte, s. de [ɔfɛrtə] ‐s. Offerte. Fries:  of-

ferte.
'ôffile, v., fylde ôf; ôffyld. Afvijlen. Fries: ôf-

fylje.
offin'syf, s.  't  [ɔfəⁿsif]  ‐siven.  Offensief. 

Fries: offinsyf.
offi'sjeel, adj.  & adv.  [ɔfisje:l]  ‐sjeler;  ‐st. 

Officieel. Fries: offisjeel.
offi'sjeus, adj.  [ɔ_sjö.ü̯s]  ‐euzer;  ‐t.  Offici-

eus. Fries: offisjeus.
'ôffoer, s. de, ‐en. Afvoer. Fries: ôffier.
'ôffoere, v.,  foerde ôf;  ôffoerd. Afvoeren. ♢ 

Perturen (fan 'e list) ‒, van de lijst afvoe-
ren, schrappen (bij het kaatsen). Fries: ôf-
fiere.

'ôffoeste, v.,  foestte  ôf;  ôffoest.  Met  een 
handdruk  afscheid  nemen.  Fries:  ôffûst-
kje.

'ôfforve, v.,  forfde ôf;  ôfforfd. Afschilderen, 
afverven, verven met definitieve dekverf. 
Fries: ôffervje.

'ôffrage, v.,  froeg ôf;  ôffroegen.  Afvragen. 
♢  Je wat ‒, zich iets afvragen. Fries:  ôf-
freegje.

'ôffreze, v. -[fre:zə] freesde ôf; ôffreesd. Af-
bakenen. Fries: ôffreedzje.

'ôffure, v.,  fuurde  ôf;ôffuurd.  Afvuren. 
Fries: ôffjurje.

'ôfgaan, v.,  ging ôf;  ôfgaan. Afgaan. ♢  De 
maan is an 't  ‒, de maan is aan het af-
gaan;  't huus is guster ôfgaan, finaal ver-
kocht;  twee bestuursleden binne ‒, afge-
treden. Fries: ôfgean.

'ôfgeve, v., gâf ôf; ôfgeven. Afgeven. ♢ Gee 
dij ôf!, maak dat je weg komt. Fries:  ôf-
jaan.

'ôfgiete, v., goat ôf; ôfgoaten. Afgieten, ont-
doen van het  kookwater.  ♢  De irpels  ‒. 
Fries: ôfjitte. Zie ook: ôfdrage.

'ôfgifte, s. de, ‐s. Afgifte. Fries: ôfjefte.
'ôfglije, v.,  gleed  ôf;  ôfgleden.  Afglijden. 

Fries: ôfglide. Zie ook: insteke.
ôfgoade'rij, s.  de.  Afgoderij.  Fries:  ôfgoa-

derij.
'ôfgod, s. de, ‐goaden. Afgod. Fries: ôfgod.
'ôfgrauwe, v., grauwe ôf; ôfgrauwd. Afgrau-

wen, afsnauwen. Fries: ôfgrauwe.
'ôfgrave, v.,  groef ôf;  ôfgroeven. Afgraven. 

Fries: ôfgrave.
'ôfgriis, s. de. Afgrijzen. Fries: ôfgriis.
ôf'gryslik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Afgrijselijk, 

verschrikkelijk,  afschuwelijk.  Fries:  ôf-
gryslik.

ôf'gryslikens, s.  de;  ôf'gryslikhaid*, ôf-
'gryslikhyd.  Afgrijselijkheid.  Fries:  ôf-
gryslikens.

ôfgryslikhaid → ôfgryslikens.
ôfgryslikhyd → ôfgryslikens.
'ôfgrônd, s. de, ‐en. Afgrond. Fries: ôfgrûn.
'ôfgûnst, s. de. Afgunst. Fries: ôfgeunst.
ôf'gûnstig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Afgunstig. 

Fries: ôfgeunstich.
'ôfhale, v., haalde ôf; ôfhaald. Met de mest-

haak  mest  van  de  wagen  aftrekken.  ♢ 
Dou motst maar ‒. Fries: ôfhelje.

'ôfhamere, v., hamerde ôf; ôfhamerd. Afha-
meren. Fries: ôfhammerje.

'ôfhandele, v.,  handelde ôf;  ôfhandeld. Af-
handelen. Fries: ôfhannelje.

ôf'handig, adj. Afhandig. Fries: ôfhandich.
'ôfhange, v.,  hong ôf;  ôfhongen. Afhangen. 

♢ ‒ fan, afhangen van. Fries: ôfhingje.
ôf'hanklik, adj., ‐er; ‐st. Afhankelijk. Fries: 

ôfhinklik.
ôf'hanklikens, s.  de;  ôf'hanklikhaid*, 

ôf'hanklikhyd. Afhankelijkheid. Fries: ôf-
hinklikens.

ôfhanklikhaid → ôfhanklikens.
ôfhanklikhyd → ôfhanklikens.
'ôfhechte, v.,  hechtte  ôf;  ôfhecht.  Afhech-

ten. Fries: ôfhechtsje.
'ôfhelpe, v.,  holp ôf;  ôfholpen. Afhelpen. ♢ 

De seun het syn hait fan arig wat sinten  
ôfholpen. Fries: ôfhelpe.

'ôfhouwe, v.,  houde  ôf;  ôfhouwen.  Afhou-
den. Fries: ôfhâlde.

'ôfhure, v.,  huurde  ôf;  ôfhuurd.  Afhuren. 
Fries: ôfhiere.

'ôfjage, v., joeg ôf; ôfjoegen. 1 (M.b.v. paar-
den koolzaad, tarwe) dorsen. 2 In: Ergens 
op  ôfjoegen  weze, ergens  handigheid  in 
bezitten, op afgericht zijn, in sterke mate 
op bedacht zijn. Fries: ôfjeie.

'ôfkeer, s. de. Afkeer. Fries: ôfkear.
'ôfkere, v.,  keerde ôf;  ôfkeerd. Afkeren. ♢ 

Je fan een, wat ‒, zich van iemand, iets af-
keren. Fries: ôfkeare.

ôf'kerig, adj., ‐er; ‐st. Afkerig. Fries: ôfkea-
rich.

'ôfkeure, v.,  keurde ôf;  ôfkeurd. Afkeuren. 
Fries: ôfkarre.

'ôfkeuring, s.  de,  ‐s.  Afkeuring. Fries:  ôf-
karring.

'ôfkike, v.,  keek  ôf;  ôfkeken.  Afkijken.  ♢ 
Mâgst niet ‒.

'ôfkitse, v.  -[kɪtsə]  kitste ôf;  ôfkitst.  Afket-
sen, verwerpen. Fries: ôfkitse.

'ôfkloppe, v.,  klopte ôf;  ôfklopt. Afkloppen. 
Fries: ôfklopje.

'ôfknippe, v.,  knipte ôf;  ôfknipt. Afknippen. 
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Fries: ôfknippe.
'ôfkoele, v.,  koelde  ôf;  ôfkoeld.  Afkoelen. 

Fries: ôfkuolje.
'ôfkomst, s. de. Afkomst. Fries: ôfkomst.
ôf'komstig, adj.  Afkomstig.  Fries:  ôfkom-

stich.
'ôfkondige, v.,  kondigde ôf;  ôfkondigd. Af-

kondigen. Fries: ôfkundigje.
'ôfkondiging, s. de, ‐s. Afkondiging. Fries: 

ôfkundiging.
'ôfkonfooie, v., konfooide ôf; ôfkonfooid. Af-

poeieren, afschepen. Fries: ôfkonfoaie.
'ôfkoop, s. de. Afkoop. Fries: ôfkeap.
'ôfkoopsom, s. de, ‐men. Afkoopsom. Fries: 

ôfkeapsom.
'ôfkope, v.,  kocht  ôf;  ôfkocht.  Afkopen. 

Fries: ôfkeapje.
'ôfkorting, s.  de,  ‐s.  Afkorting.  Fries:  ôf-

koarting.
'ôflaat, s. de, ‐laten. Aflaat. Fries: ôflaat.
'ôfladen, adj. & adv. Afgeladen. ♢  De saal 

waar ‒ fol. Fries: ôfladen.
'ôflaide, v., laidde ôf; ôflaid. Afleiden. Fries: 

ôfliede.
'ôflaidertsy, s. 't, ‐s. Stek, loot. Fries: ôflie-

der.
'ôflaiding, s.  de, ‐s. Afleiding. Fries:  ôflie-

ding.
'ôflate, v.,  liet ôf;ôflaten.  1 Aflaten. 2 Afge-

ven, kleurstof loslaten. Fries: ôflitte.
'ôfleefd, adj. Afgeleefd. Fries: ôflibbe.
'ôfleer, s. de. Afleer. ♢ 'n Goeie ‒ had hew-

we, een goede les voor later gehad heb-
ben  (om  iets  niet  weer  te  doen).  Fries: 
ôflear.

'ôflêge, v., laai ôf; ôflaid. Afleggen. ♢ 't Lyk 
‒, het lijk afleggen. Fries: ôflizze.

'ôflêger, s. de, ‐s. Aflegger, iemand die een 
dode aflegt. Fries: ôflizzer.

'ôflere, v., leerde ôf; ôfleerd. Afleren. Fries: 
ôfleare.

'ôflevere, v., leverde ôf; ôfleverd. Afleveren. 
♢ De molner levert 't graan in sakken ôf. 
Fries: ôfleverje.

'ôflevering, s. de, ‐s. Aflevering. Fries: ôfle-
vering.

'ôfleveringsdek, s.  't,  ‐ken.  Dekkleed  dat 
een  koe  draagt  wanneer  deze  naar  de 
markt gaat. Fries: ôfleveringsdek.

'ôfleveringstou, s.  't,  ‐wen.  Goedkoop 
hoorntouw. Fries: ôfleveringstou.

'ôfleze, v.,  lâs  ôf;  ôflezen.  Aflezen.  Fries: 
ôflêze.

'ôfloege, v.,  loegde  ôf;  ôfloegd.  Van  een 
hoop, stapel nemen. Fries: ôfloegje.

'ôfloop, s. de. Afloop.
'ôflope, v., liep ôf; ôflopen. Aflopen.

'ôflosse, v.,  loste ôf;  ôflost. Aflossen. Fries: 
ôflosse.

'ôflossing, s. de, ‐s. Aflossing. Fries:  ôflos-
sing.

'ôflústere, v.,  lústerde ôf;  ôflústerd. Afluis-
teren. Fries: ôflústerje.

'ôfluze, v.,  luusde ôf;  ôfluusd.  Afluizen.  ♢ 
Hij  het  mij  al  myn  knikkerts  ôfluusd. 
Fries: ôflúzje.

'ôfmake, v.,  maakte ôf;  ôfmaakt. Afmaken. 
Fries: ôfmeitsje.

'ôfmete, v.,  mat,  meette ôf; ôfmeten. Afme-
ten. Fries: ôfmjitte.

'ôfmeterslyn, s.  de,  ‐linen.  Lijn van ± 32 
meter  die  diende  om  de  afstand  tussen 
twee lotstokken te meten. ♢ De ‒ had de 
lingte fan fier skuddings en 'n deur. Dat  
waar dan fier keer seuven à acht meter en 
ongefeer drie meter foor de deur.

'ôfmetersstok, s.  de,  ‐ken.  Ellenstok.  Zie 
ook: ellenstok.

'ôfmeting, s. de, ‐s; ‐inky. Afmeting. Fries: 
ôfmjitting.

'ôfnimme, v., nam ôf; ôfnommen. Afnemen. 
Fries: ôfnimme.

'ôfnimmer, s. de, ‐s. Afnemer. Fries: ôfnim-
mer.

'ôfort, s. 't -[ɔət]. Afval (inz. van veevoer). ♢ 
‒ wort nag wel 's foer, wat veracht wordt, 
wordt later nog wel eens begeerd. Fries: 
ôfeart.

'ôforte, v.,  ortte ôf;  ôfort. Overlaten of ter 
zijde schuiven. Fries: ôfeartsje.

'ôforter, s.  de, ‐s.  Oude, stompe vork (ge-
bruikt om het stro onder de koeien van-
daan  te  halen).  Fries:  ôfearter.  Zie  ook: 
stâlfork.

'ôfpakke, v.,  pakte ôf;  ôfpakt. Afpakken. ♢ 
Een wat  ‒, iemand iets  afpakken.  Fries: 
ôfpakke.

'ôfparse, v.,  parste  ôf;  ôfparst;  'ôfperse, 
perste ôf;  ôfperst. Afpersen. Fries:  ôfpar-
sje.

'ôfpasse, v.,  paste  ôf;  ôfpast.  Afpassen. 
Fries: ôfpasse.

ôfperse → ôfparse.
'ôfplatte, v.,  platte  ôf;  ôfplat.  Afplatten. 

Fries: ôfplatsje.
'ôfplokke, v.,  plokte ôf;  ôfplokt. Afplukken, 

inz. de voorkant van het hooivak effenen 
door  het  uittrekken  van  plukjes  hooi. 
Fries: ôfplôkje.

'ôfpraat, interj.  Afgesproken.  Fries:  ôf-
praat.

'ôfprate, v.,  praatte ôf;  ôfpraat. Afspreken. 
Fries: ôfprate.

'ôfrade, v.,  raadde  ôf;  ôfraden.  Afraden. 
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Fries: ôfriede.
'ôfraffele, v., raffelde ôf; ôfraffeld. 1 Afrafe-

len. ♢  'n Trui ‒. 2 Afraffelen, haastig en 
slordig afmaken. ♢ 't Werk ‒. Fries: ôfraf-
felje.

'ôfraize, v.,  raisde  ôf;  ôfraisd.  Afreizen. 
Fries: ôfreizgje.

'ôfrânsele, v.  -[rɑ.ⁿsələ]  rânselde ôf;  ôfrân-
seld. Afranselen. Fries: ôfrânselje.

'ôfrastere, v.  -[rɑstərə]  rasterde ôf;  ôfras-
terd. Afrasteren.

'ôfrastering, s. de, ‐s. Afrastering.
'ôfrattele, v., rattelde ôf; ôfratteld. Aflopen, 

beginnen te ratelen (van wekker).
'ôfreagere, v., reageerde ôf; ôfreageerd. Af-

reageren. Fries: ôfreagearje.
'ôfrêde, v.,  rêdde ôf;  ôfrêden. Afruimen. ♢ 

De tafel ‒. Fries: ôfrêde.
'ôfreken, s. de, ‐s. Afrekening. Fries: ôfrek-

ken.
'ôfrekene, v., rekende ôf; ôfrekend. Afreke-

nen. ♢ D'r binne goent die't een keer in 'e  
week met de bakker ‒; ophouwe fan bek-
fechten,  âns  sil  ik  met  jim  ‒, afdoend 
straffen;  ik  hew  met  him  ôfrekend, wil 
niets  meer  met  hem  te  maken  hebben. 
Fries: ôfrekkenje.

'ôfrichte, v.,  richtte  ôf;  ôfricht.  Africhten. 
Fries: ôfrjochtsje.

'ôfrije, v. -[rεiə̯]  reed ôf;  ôfreden. In: Irpels 
‒, vervoeren met een wagen (van het land 
naar de schuur). Fries: ôfride.

'ôfrije, v.  -[rεiə̯]  rijde ôf;  ôfrijd. Reien, (een 
beraapte  muur  of  betonnen  oppervlak 
(vloer  enz.))  met  een  raailat  vlak  afwer-
ken.

'ôfrimme, v.,  rimde  ôf;  ôfimd.  Afremmen. 
Fries: ôfremje.

'ôfrome, v. -[ro:mə] roomde ôf; ôfroomd. Af-
romen. Fries: ôfrjemje.

'ôfronde, v.,  rondde  ôf;  ôfrond.  Afronden. 
Fries: ôfrûnje.

'ôfroppe, v.  -[rɔpə]  ropte ôf;  ôfropt. Afruk-
ken, afscheuren. Fries: ôfropje.

'ôfrosse, v., roste ôf; ôfrost. Afrossen. Fries: 
ôfrosse.

'ôfsaagd, adj. Afgezaagd. Fries: ôfseage.
'ôfsage, v.,  saagde  ôf;  ôfsaagd.  Afzagen. 

Fries: ôfseagje.
'ôfsakke, v.,  sakte ôf;  ôfsakt.  Afzakken. ♢ 

De pyn sakt ôf, wordt minder hevig. Fries: 
ôfsakje.

'ôfsêge, v.,  saai ôf;  ôfsaid. Afzeggen. Fries: 
ôfsizze.

'ôfset, s. de. Afzet. Fries: ôfset.
'ôfsetgebied, s. 't, ‐en. Afzetgebied. Fries: 

ôfsetgebied.

'ôfsette, v., sette ôf; ôfset. 1 Afzetten. ♢ 'n 
Foet ‒, amputeren;  de hoed ‒; wat fan je 
‒, iets van zich afzetten, zich iets uit het 
hoofd  zetten.  2 Weggaan,  vertrekken.  ♢ 
Hij is guster ôfset. Fries: ôfsette.

ôfsette'rij, s. de. Afzetterij. Fries: ôfsetterij.
ôf'sichtelik, adj., ‐er; ‐st. Afzichtelijk.
'ôfsien, v.,  sâg ôf;  ôfsien.  1 Afzien.  ♢  Er-

gens fan ‒, ergens van afzien;  wij hè d'r 
fan ‒ 'n nij huus te kopen. 2 Afkijken, spie-
ken.  ♢  Ik  hwe  die  sommen  fan  Pyt  ‒. 
Fries: ôfsjen. Zie ook: ôfkike.

of'sier, s. de [ɔfsi.ər] ‐s, ‐en. Officier. Fries: 
ofsier.

'ôfsinder, s. de, ‐s. Afzender. Fries: ôfstjoer-
der.

'ôfsjouwe, v.,  sjoude ôf;  ôfsjoud.  Afdragen 
(van kleding). Fries: ôfsjouwe.

'ôfskaffe, v.  -[skɑfə]  skafte ôf;  ôfskaft.  Af-
schaffen. Fries: ôfskaffe.

'ôfskaid, s.  't.  Afscheid.  ♢  ‒  nimme, af-
scheid nemen;  't  hele leven is ‒ nimme, 
inz. bij overlijden gezegd. Fries: ôfskied.

'ôfskaide, v., skaidde ôf; ôfskaiden. Afschei-
den. Fries: ôfskiede.

'ôfskaiding, s. de, ‐s. Afscheiding. Fries: ôf-
skieding.

'ôfskepe, v.  -[ske:pə]  skeepte ôf;  ôfskeept. 
Afschepen.  ♢  Een  ‒, iemand  afschepen. 
Fries: ôfskypje.

'ôfskeure, v.,  skeurde  ôf;  ôfskeurd.  Af-
scheuren. Fries: ôfskuorre.

'ôfskiete, v.,  skoat  ôf;  ôfskoaten.  Afschie-
ten. Fries: ôfsjitte.

of'skoan, conj. [ɔfsko.ən]. Ofschoon.
'ôfskoatele, v.,  skoatelde  ôf;  ôfskoateld. 

Grendelen,  met een grendel  afsluiten.  ♢ 
Avens de deuren ‒. Fries: ôfskoattelje.

'ôfskooie, v., skooide ôf; ôfskooid. Afschooi-
en. ♢  't Hele dorp ‒, schooiend aflopen. 
Fries: ôfskoaie.

'ôfskrâbe, v.,  skrâbde  ôf;  ôfskrâbd. 
Afschra(p)pen. ♢ Dat kezyn mot ôfskrâbd 
worre. Fries: ôfskrabje.

'ôfskrift, s. 't, ‐en. Afschrift. Fries: ôfskrift.
'ôfskrik, s. de. Afschrik. Fries: ôfskrik.
'ôfskrikke, v.,  skrok  ôf;  ôfskrokken.  Af-

schrikken. Fries: ôfskrikke.
'ôfskrive, v.,  skreef ôf;  ôfskreven. Afschrij-

ven. Fries: ôfskriuwe. Zie ook: krúshout.
'ôfskriver, s. de, ‐s. Schriftelijke opzegging 

(vooral van verkering). Fries: ôfskriuwer.
'ôfskriving, s.  de,  ‐s.  Afschrijving.  Fries: 

ôfskriuwing.
'ôfskúlle, v., skúlde ôf; ôfskúld. Schuilen tot 

het  slechte  weer  voorbij  is.  ♢  'n  Boi  ‒. 
Fries: ôfskûlje.
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'ôfskuve, v., skoof ôf; ôfskoven. Afschuiven. 
♢ De ferantwoordlikens ‒. Fries: ôfskowe.

'ôfslaan, v.,  sloeg  ôf;  ôfsloegen.  Afslaan. 
Fries: ôfslaan.

'ôfslachte, v.,  slachtte ôf; ôfslacht. Afslach-
ten. Fries: ôfslachtsje.

'ôfslag, s. de, ‐en. Afslag. Fries: ôfslach.
ôfslite, v., sleet ôf; ôfsleten. Afslijten. Fries: 

ôfslite.
'ôfslútboom, s.  de,  ‐bomen.  Afsluitboom. 

Fries: ôfslútboom.
'Ofslútdyk, eigennaam  [ɔ.ə]-.  Afsluitdijk. 

Fries: Ofslútdyk.
'ôfslútte, v.,  sloat  ôf;  ôfsloaten.  Afsluiten. 

Fries: ôfslute.
'ôfslútting, s. de, ‐s; ‐inky. Afsluiting. Fries: 

ôfsluting.
'ôfsnauwe, v., snaude bôf; ôfsnaud. Afsnau-

wen. Fries: ôfsnauwe.
'ôfsnije, v.,  sneed ôf;  ôfsneden.  Afsnijden. 

Fries: ôfsnije.
'ôfsoeke, v.,  socht ôf;  ôfsocht. Afzoeken. ♢ 

Fis ‒, het vlees tussen de graten uit halen. 
Fries: ôfsykje.

'ôfsome, v.,  soomde ôf;  ôfsoomd.  Afranse-
len. Fries: ôfseamje.

'ôfsondere, v.,  sonderde ôf;  ôfsonderd. Af-
zonderen. Fries: ôfsûnderje.

'ôfsondering, s. de, ‐s. Afzondering. Fries: 
ôfsûndering.

'ôfsoute, v., soutte ôf; ôfsouten. Afzouten. ♢ 
Een (met wat) ‒, iemand (met iets) afzou-
ten. Fries: ôfsâltsje.

'ôfspeule, v., speulde ôf; ofspeuld. Afspelen. 
Fries: ôfspylje.

'ôfspigeling, s.  de,  ‐s.  Afspiegeling. Fries: 
ôfspegeling.

'ôfspoele, v.,  spoelde ôf;  ôfspoeld.  Afspoe-
len. Fries: ôfspiele.

'ôfspoite, v., spoitte, spoat ôf; ôfspoiten, ôf-
spoaten. Afspuiten. Fries: ôfspuitsje.

'ôfspraak, s.  de,  ‐spraken;  ‐spraky.  Af-
spraak. Fries: ôfspraak.

'ôfspringe, v.,  sprong  ôf;  ôfsprongen.  Af-
springen. Fries: ôfspringe.

'ôfstaan, v., ston ôf; ôfstaan. Afstaan. Fries: 
ôfstean.

'ôfstamme, v.,  stamde ôf;  ôfstamd. Afstam-
men. Fries: ôfstamje.

'ôfstammeling, s.  de,  ‐en.  Afstammeling. 
Fries: ôfstammeling.

'ôfstamming, s. de. Afstamming. Fries:  ôf-
stamming.

'ôfstand, s. de, ‐en; ‐sy. Afstand. Fries:  ôf-
stân.

'ôfstappe, v.,  stapte ôf;  ôfstapt. Afstappen. 
Fries: ôfstappe.

'ôfsteke, v.,  stak ôf;  ôfstoken. Afsteken. ♢ 
Se binne om fijf uur ôfstoken, vertrokken; 
fuurwerk ‒. Fries: ôfstekke.

'ôfstelle, v.,  stelde ôf;  ôfsteld. Afstellen. ♢ 
'n Moter ‒. Fries: ôfstelle.

'ôfstimme, v.,  stimde ôf;  ôfstimd.  Afstem-
men. Fries: ôfstimme.

'ôfstimpele, v., stimpelde ôf; ôfstimpeld. Af-
stempelen. Fries: ôfstimpelje.

'ôfstoate, v., stoatte ôf; ôfstoaten. Afstoten. 
Fries: ôfstjitte.

'ôfstoffe, v.,  stofte  ôf;  ôfstofd.  Afstoffen. 
Fries: ôfstofje.

'ôfstoite, v.,  stoitte ôf;  ôfstoiten. Afstuiten. 
Fries: ôfstuitsje.

'ôfstrike, v., strook ôf; ôfstroken. Afstrijken. 
♢  'n Kop graan ensoafeerder fan 'n ½ hl 
worde deur de molner drie keer ôfstroken 
met de strykstok en in 'n sak ôfleverd (±  
160 pônd). Fries: ôfstrike.

'ôfstrúppe, v., stroop, strúpte ôf; ôfstropen. 
Afstropen, aftrekken. ♢ 'n Aal 't fel ‒, een 
paling het vel afstropen. Fries: ôfstrûpe.

'ôfstudere, v., studeerde ôf; ôfstudeerd. Af-
studeren. Fries: ôfstudearje.

'ôfsúttele, v.,  súttelde ôf;  ôfsútteld. Afven-
ten, (een gebied) ventend doortrekken. ♢ 
Hij súttelt wat ôf, hij gaat veelvuldig naar 
verschillende plaatsen of personen. Fries: 
ôfsutelje.

'ôfswere, v.,  sweerde ôf;  ôfsweerd.  Afzwe-
ren. Fries: ôfswarre.

'ôfswering, s.  de,  ‐s.  Afzwering. Fries:  ôf-
swarring.

'ôftakele, v., takelde ôf; ôftakeld. Aftakelen, 
achteruitgaan,  minder  worden.  Fries:  ôf-
takelje.

'ôftappe, v.,  tapte  ôf;  ôftapt.  Aftappen. 
Fries: ôftaapje.

'ofte, conj. Of. ♢ Min ‒ meer, min of meer. 
Fries: ofte.

'ôftekene, v.,  tekende ôf;  ôftekend. Afteke-
nen. Fries: ôftekenje.

'ôftelle, v.,  telde ôf;  ôfteld. Aftellen. Fries: 
ôftelle.

'ôftichele, v.  -[tixələ]  tichelde ôf;  ôfticheld. 
Afgraven voor een steenbakkerij (van klei-
gronden). Fries: ôftichelje.

'ôftocht, s. de, ‐en. Aftocht. Fries: ôftocht.
'ôftrap, s. de, ‐pen. Aftrap. Fries: ôftraap.
'ôftrek, s. de. Aftrek, mindering. Fries:  ôf-

trek.
'ôftrekke, v.,  trok ôf;  ôftrokken. Aftrekken. 

♢ De kines lere optellen en ‒n. Fries:  ôf-
trekke.

'ôftreksel, s. 't, ‐s. Aftreksel. Fries:  ôftrek-
sel.
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'ôftroeve, v., troefde ôf; ôftroefd. Aftroeven. 
Fries: ôftroevje.

'ôftroggele, v.  -[trɔɣələ]  troggelde  ôf;  ôf-
troggeld. Aftroggelen. Fries: ôftroggelje.

'ôftuge, v.,  tuugde ôf;  ôftuugd. Aftuigen. ♢ 
Een ‒, afranselen. Fries: ôftuge.

'ôfwaaie, v.,  waaide,  woei  ôf;  ôfwaaid,  ôf-
woeien. Afwaaien. ♢ Ofwaaid praat, sma-
keloze,  onbeduidende praatjes.  Fries:  ôf-
waaie.

'ôfwachte, v.,  wachtte ôf; ôfwacht. Afwach-
ten. Fries: ôfwachtsje.

'ôfwachting, s.  de.  Afwachting.  Fries:  ôf-
wachting.

'ôfwaskwast, s.  de,  ‐en;  ‐kwassy.  Afwas-
kwast. Fries: ôfwaskkwast.

'ôfwasse, v.,  wos  ôf;  ôfwossen.  Afwassen. 
Fries: ôfwaskje.

'ôfwassen, s. 't. Afwas. ♢ Avens mot 't ‒ an  
de kant weze. Fries: ôfwaskjen.

'ôfwassersgoed, s.  't.  Afwasmiddel.  Fries: 
ôfwaskersguod.

'ôfwaswater, s.  't.  Afwaswater.  Fries:  ôf-
waskerswetter.

'ôfwatere, v., waterde ôf; ôfwaterd. Afwate-
ren. Fries: ôfwetterje.

'ôfwatering, s. de, ‐s. Afwatering. Fries: ôf-
wettering.

'ôfweer, s. de. Afweer. Fries: ôfwar.
'ôfwege, v.,  woog ôf;  ôfwogen. Afwegen. ♢ 

Ons pake ston maandegsoffens op 'e sôl-
der de orten en boanen ôf te wegen. Fries: 
ôfweage.

'ôfwere, v.,  weerde  ôf;  ôfweerd.  Afweren. 
Fries: ôfwarre.

'ôfwerke, v.,  werkte ôf;  ôfwerkt. Afwerken. 
Fries: ôfwurkje.

'ôfwerking, s. de, ‐s. Afwerking. Fries:  ôf-
wurking.

'ôfweve, v.,  weefde ôf;  ôfweefd. (Met voor-
zetsel  met)  afrekenen,  zijn vet  geven. ♢ 
Met een ‒; Ik hew met him ôfweefd, ik wil 
niets  meer  met  hem  te  maken  hebben. 
Fries: ôfweve.

ôf'wezig, adj. Afwezig. Fries: ôfwêzich.
ôf'wezigens, s.  de;  ôf'wezighyd.  Afwezig-

heid. Fries: ôfwêzichheid.
ôfwezighyd → ôfwezigens.
'ôfwike, v.,  week ôf;  ôfweken. Afwijken. ♢ 

'n ‒nde mening. Fries: ôfwike.
'ôfwiking, s.  de, ‐s.  Afwijking. Fries:  ôfwi-

king.
'ôfwikkele, v.,  wikkelde  ôf;  ôfwikkeld.  Af-

wikkelen. Fries: ôfwikkelje.
'ôfwinne, v.,  won ôf;  ôfwonnen. Afwennen, 

van de speen afnemen, spenen. ♢  't Foal 
‒. Fries: ôfwenne.

'ôfwinne, v.,  won ôf;  ôfwonnen.  Afwinnen. 
Fries: ôfwinne.

'ôfwissele, v., wisselde ôf; ôfwisseld. Afwis-
selen. Fries: ôfwikselje.

'ôfwisseling, s.  de,  ‐s.  Afwisseling.  Fries: 
ôfwikseling.

'ôfwize, v.,  wees  ôf;  ôfwezen.  Afwijzen. 
Fries: ôfwize.

'ôfwizing, s.  de,  ‐s.  Afwijzing. Fries:  ôfwi-
zing.

'ôfwoele, v.,  woelde  ôf;  ôfwoeld.  Afwikke-
len, afwinden. Fries: ôfwuolje.

ogen'bliklik, adj. Ogenblikkelijk.
'ogenskou, s.  de.  Ogenschouw  (alleen  in 

vaste verbinding). ♢ In ‒ nimme, in ogen-
schouw nemen, bezichtigen, inspecteren.

'ogetroast, s.  de.  Ogentroost.  ♢  Rooie  ‒, 
rode ogentroost.

ohm, s. de [o:m]. Ohm. Fries: ohm.
ois, s. de [ɔis̯] oizen; ‐y. Krimp, plaats waar 

twee daken samenkomen. Zie ook: krim.
ois, s. de [ɔis̯]  oizen; ‐y. Onderste dakrand 

(van huis, schuur, hooiberg), inz. gebruikt 
i.v.m. afdruppend regenwater. Fries: oes.

'oisdrup, s.  de,  ‐pen.  Van dakrand afdrui-
pend regenwater. Fries: oesdrip.

'oislat, s. de, ‐ten. Lat van de onderste dak-
rand. Fries: oeslatte.

ok, adv. & conj. [ok]. Ook. Fries: ek.
'oksehoofd, s. 't [ɔksə]-;  'okshoofd, [ɔks]- 

‐en.  Okshoofd  (oude  vochtmaat;  het  vat 
zelf). ♢ 'n Okshoofd seerp, 150 à 200 kilo; 
'n oksehoofd oaly, een groot vat vol.

'oksel, s. de [ɔksəl] ‐s. Oksel (de hoek door 
twee verschillende delen van een plant ge-
vormd). Fries: oksel.

okshoofd → oksehoofd.
oksi'dasy, s. de [ɔksida:si]. Oxidatie. Fries: 

oksidaasje.
ok'side, s. 't [ɔksidə] ‐s. Oxide. Fries:  oksi-

de.
oksi'dere, v.  [ɔksidɪ.ərə]  oksideerde;  oksi-

deerd. Oxideren. Fries: oksidearje.
ok'taaf, s.  de  & 't  [ɔkta:f]  ‐taven.  Octaaf. 

Fries: oktaaf.
ok'tavo, s.  de [ɔkta:vo:] ‐'s.  Octavo. Fries: 

oktavo.
ok'tober, s.  de  [ɔkto:bər].  Oktober.  ♢  De 

‒s, in oktober van een bepaald jaar. Fries: 
oktober.

ok'tobermaand, s. de, ‐en. Oktobermaand. 
Fries: oktobermoanne.

oku'lêr, s. 't [o:külɛ:r] ‐en, ‐s. Oculair. Fries: 
okulêr.

oligar'chy, s.  de  [o:ligarxi].  Oligarchie. 
Fries: oligargy.

olympi'ade, s. de [o:lɪmpia:də] ‐s. Olympia-
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de. Fries: olympiade.
o'lympys, adj. [o:lɪmpis]. Olympisch. Fries: 

olympysk.
om → omstroom.
om, prep. & adv. [om]. Om. ♢ 't Staat 5 ‒ 1, 

het  staat  vijf  eersten tegen  één  (bij  het 
kaatsen); ‒ en toe gaan, toegaan; de wyn 
flygt ‒, de wind draait snel. Fries: om.

‐om, s. de. Oom … ♢ Beert‐om, Wullem‐om, 
oom Beert, oom Willem. Fries: ‐om.

'omavesere, v., aveseerde om; omaveseerd. 
(Druk) bezig zijn. ♢  Ik bin moe, want ik 
hew de hele dâg omaveseerd. Fries:  om-
avesearje.

om'dat, conj. Omdat. ♢  Wij binne thúsble-
ven, ‒ 't min weer waar. Fries: omdat. Zie 
ook: om’t.

om'del, adv. Neer, naar beneden, omlaag. ♢ 
De brûg gaat al weer ‒. Fries: omdel.

'omdinken, s.  't.  Aandacht.  ♢  Dat  maisy 
fraagt hyltyd sorg en ‒. Fries: omtinken.

'omdoen, v., deed, deen, daan om; omdeen, 
omdaan. Omdoen. ♢  'n Sjaal ‒, een sjaal 
omdoen. Fries: omdwaan.

'omdraaie, v.,  draaide om;  omdraaid.  Om-
draaien. Fries: omdraaie.

'omdrave, v.,  draafde,  droef om;  omdraafd, 
omdroeven. Omdraven. Fries: omdrave.

'omdrive, v.,  dreef om;  omdreven.  Omdrij-
ven. Fries: omdriuwe.

'omdrulle, v.  -[drölə]  drulde om;  omdruld. 
Omtreuzelen,  talmen,  langzaam  voort-
gaan. ♢ Jim motte niet soa ‒, jonges, âns  
komme  jim  te  laat  op  skoal! Fries:  om-
drealje.

'ome, s.  de [o:mə] ‐s.  Oom. ♢ ‒  Simen, ‒ 
Lút. Fries: ome. Zie ook: omme, omke.

om‐ende‐'bij, adv. Om en (na)bij, ongeveer, 
omstreeks. Fries: om‐ende‐by.

'omfâle, v.,  fiel om;  omfâlen.  Omvallen. ♢ 
Klasy is an ‒n toe, moet weldra bevallen. 
Fries: omfalle.

'omfang, s. de. Omvang. Fries: omfang.
om'fatte, v.,  omfatte;  omfat.  Omvatten. 

Fries: omfetsje.
'omfytse, v.,  fytste  om;  omfytst.  Rondfiet-

sen. Fries: omfytse.
'omflige, v.,  floog  om;  omflogen.  Omvlie-

gen. ♢ De tiid flygt om; kines kinne faak 
och soa ‒, in woeste vaart heen en weer 
lopen of rennen. Fries: omfleane.

'omgaan, v.,  ging om;  omgaan. Omgaan. ♢ 
De wyn  gaat  om, gaat  naar  een  andere 
richting;  hij kin goed met geld, sinten ‒; 
de mazels gaan om, de mazelen heersen. 
Fries: omgean.

'omgang, s. de. Omgang. ♢ De ‒ om 'e rûg, 

derde fase bij het ploegen; bij de eerste ‒ 
om alle rûgen hine, blyft de fierfeur over; 
bij  de  tweede  ‒  blyft  de  driefeur  over. 
Fries: omgong.

'omgangstaal, s.  de,  ‐talen.  Omgangstaal. 
Fries: omgongstaal.

'omgeving, s. de, ‐s. Omgeving. ♢  In 'e ‒ 
fan, in de omgeving van. Fries: omkriten.

'omgooie, v., gooide om; omgooid. Omgooi-
en. Fries: omgoaie.

'omhaal, s. de, ‐halen. Omhaal, omslag, on-
nodige drukte. ♢ Sonder ‒ wat sêge, zon-
der omhaal. Fries: omhaal.

om'haine, v.,  omhainde;  omhaind.  Omhei-
nen.

om'haining, s. de, ‐s; ‐inky. Omheining.
'omhange, v., hong om; omhongen. Omhan-

gen,  rondhangen. ♢  In 'e huus ‒. Fries: 
omhingje.

'omhewwe, v.,  had om;  omhad. Omhebben. 
♢  Hij het 'm om, hij  heeft  'm om, hij  is 
dronken; hij het 't lând om, zijn land is ge-
ploegd.

om'hine, adv. Omheen. ♢ Ramen met witte 
kezinen d'r ‒. Fries: omhinne.

om'hoog, adv. Omhoog. Fries: omheech.
om'hooggaan, v.,  ging  omhoog;  omhoog-

gaan. Omhooggaan. ♢ De prizen gane om-
hoog. Fries: omheechgean.

'omikron, s. de [o:mikron]. Omicron. Fries: 
omikron.

o'missy, s.  de  [o:mɪsi]  ‐s.  Omissie.  Fries: 
omisje.

'omke, s.  de [omkə] ‐s;  oom, [o:m]  omes; 
‐py. Oom. ♢ Ouwe ‒, oudoom; ôns ‒, mijn, 
onze  oom.  Fries:  omke.  Zie  ook:  ome, 
omme.

'omkere, v.,  keerde  om;  omkeerd.  Omke-
ren. Fries: omkeare.

'omkering, s. de, ‐s. Omkering. Fries:  om-
kearing.

'omkesêger, s.  de,  ‐s.  Oomzegger,  neef, 
nicht  (kind  van  broer  of  zuster  van een 
man). Fries: omkesizzer.

'omkike, v.,  keek om;  omkeken. Omkijken. 
Fries: omsjen.

om'klamme, v.  -[klɑmə]  omklamde;  om-
klamd. Omklemmen. Fries: omklamje.

'omkoal, s. de, ‐en. Sukkel. Fries: omkoal.
'omkoaldorse, v.,  omkoaldorste;  omkoal-

dorst.  In:  D'r  raar  in  ‒, niet  regelmatig 
werken.

'omkoiere, v.,  koierde om;  omkoierd.  Om-
wandelen, rondwandelen. Fries:  omkuier-
je.

'omkomme, v., kwam om; omkommen. Om-
komen. ♢ ‒  fan aarmoed. Fries:  omkom-
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me.
'omkope, v., kocht om; omkocht. Omkopen. 

Fries: omkeapje.
'omkriten, s. plur. Omstreken. ♢ In 'e ‒ fan 

Sneek, omgeving. Fries: omkriten.
'omkromte, s. de. In: D'r wort dij gyn ‒ bij-

laid er wordt niets van jou gevraagd, ook: 
er wordt jou geen onrecht (aan)gedaan, er 
wordt jou niets in de weg gelegd. Fries: 
omkromte.

'omkrouse, v.,  krouste  om;  omkroust.  1 
Omsukkelen, moeizaam rondlopen. 2 Om-
lopen, rondstappen. ♢  Hij kin nachs niet 
soa best slape, dan kroust‐y maar wat om. 
Fries: omkroaskje.

'omkrússe, v.,  krúste  om;  omkrúst.  Om-
zwerven,  hier  en  ginds  rondzwerven. 
Fries: omkruse.

omlê → omlêge.
om'leeg, adv. Omlaag. Fries: omleech.
om'leeggaan, v., ging omleeg; omleeggaan. 

Omlaaggaan.  ♢  De prizen  gane  omleeg. 
Fries: omleechgean.

'omlêge, v.;  'omlê, laai om;  omlaid.  1 Om-
leggen.  ♢  De perken ‒, de  perken voor 
het kaatsspel i.v.m. de wind(richting) an-
ders leggen.  2 In:  Foor wat ‒n gaan, iets 
uit de weg gaan, iets tenslotte toch niet 
aandurven,  ergens  voor  terugschrikken. 
Fries: omlizze.

om'lêgend, adj.  Omliggend.  ♢  De ‒e  ge-
meentes. Fries: omlizzend.

'omloop, s. de, ‐lopen. Serie partijen bij het 
kaatsen. Fries: omloop.

'omlope, v.,  liep om;  omlopen.  1 Omlopen. 
♢  'n  Blokky  ‒, een  blokje  omlopen;  'n 
eand ‒, langs een omweg lopen;  ‒  met, 
omlopen met;  wel 'n week met pinemond 
‒, niet  tijdig  passende maatregelen tref-
fen. 2 Werkloos zijn. ♢ Gâns 'n hut ‒.

'ommaaie, v.,  maaide  om;  ommaaid.  De 
eerste zwaden rondom het te maaien veld 
maaien. Fries: ommeane.

'omme, s.  de,  ‐s.  Oom.  ♢  Ons  ‒  Freerk. 
Fries: omme. Zie ook: ome, omke.

'ommelâns, adj. Ommelands (meest in een 
verbinding). ♢ 'n ‒e rais, een ommelandse 
reis, een reis met een omweg en soms ook 
hindernissen. Fries: ommelânsk.

'ommers, adv. [oməs]. Immers. Fries:  om-
mers.

'omnibus, s.  de [omnibös]  ‐sen.  Omnibus. 
Fries: omnibus.

omni'voor, s. de [omnifo.ər] ‐voren. Omni-
voor. Fries: omnivoar.

'ompakke, v.,  pakte  om;  ompakt.  Omtob-
ben. ♢ Ergens met ‒. Fries: ompakke.

om'pale, v.,  ompaalde;  ompaald. Ompalen. 
Fries: ompealje.

'omparte, v.,  partte  om;  ompart.  Rondde-
len, verdelen. Fries: omparte.

'omplokke, v.,  plokte  om;  omplokt.  (Van 
vlas)  handmatig  of  machinaal  plukken, 
trekken  rondom  het  betreffende  perceel 
om  zo  meer  ruimte  te  maken  voor  het 
vlastrekken.

om'raak, adv.  Geducht,  flink,  terdege.  ♢ 
Hij  kin  ‒  swetse; dat  holp  ‒. Fries:  om-
raak.

'omrage, v.,  raagde om;  omraagd.  Omver-
werpen,  omsmijten.  ♢  'n  Stoel  ‒. Fries: 
omreagje.

om'reden, conj.  Omreden, aangezien,  om-
dat. ♢ ‒ dat; 't Most deuze keer overgaan,  
‒ sij bra last fan hur hood had. Fries: om-
reden.

om'ringe, v., omringde; omringd. Omringe.
om'ringend, adj. Omringend. ♢  De ‒e ge-

meenten.
'omroep, s. de, ‐en. Omroep. Fries: omrop.
'omroepe, v.,  roop,  riep om;  omropen. Om-

roepen. Fries: omroppe.
'omroeper, s. de, ‐s. Omroeper. Fries:  om-

ropper.
'omroile, v.,  roilde om;  omroild. Omruilen. 

Fries: omruilje.
'omsêge, v.,  saai  om;  omsaid.  Omzeggen, 

mondeling bekend maken aan de huizen. 
Fries: omsizze. Zie ook: leedomsêge.

'omsêger, s. de, ‐s. Aanspreker, doodbidder. 
Fries: omsizzer.

'omset, s. de. Omzet. Fries: omset.
'omsette, v.,  sette om;  omset. Omzetten. ♢ 

Hij set de oppers om, haalt ze onderst(e)-
boven  en  zet  ze  op  een  andere  plaats. 
Fries: omsette.

'omsien, v.,  sâg om;  omsien.  Omzien. ♢ ‒ 
na, omzien naar, uitkijken naar. Fries: om-
sjen.

om'singele, v.  -[sɪŋələ]  omsingelde;  omsin-
geld. Omsingelen. Fries: omsingelje.

'omskarrele, v.,  skarrelde om;  omskarreld. 
Omscharrelen, met moeite en veel gehas-
pel met iets te werk gaan; enige tijd in de 
schuur, (het schuurtje) doorbrengen; zich 
bezig houden met wat ditjes en datjes. ♢ 
De ouwe man skarrelt in 't hok om. Fries: 
omskarrelje.

'omskik, adv. Voor een schappelijke prijs. ♢ 
Ik hew dat skilderij (wat) ‒ kregen. Fries: 
omskik.

'omskot, s. 't, ‐ten. Gestorven lichaam, stof-
felijk overschot. Fries: omskot.

'omskreppe, v., skrepte om; omskrept. Aan-
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houdend bezig zijn. Fries: omskreppe.
'omskrive, v.,  skreef om;  omskreven.  Om-

schrijven. Fries: omskriuwe.
'omskriving, s. de, ‐s. Omschrijving. Fries: 

omskriuwing.
'omslaan, v.,  sloeg  om;  omsloegen.  Om-

slaan. ♢ D'r in ‒ as mâle Jan in 'e hinnen, 
onbezonnen te  werk  gaan;  't  weer  slaat 
om. Fries: omslaan. Zie ook: insteke.

'omslachtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Omslach-
tig. Fries: omslachtich.

'omslag, s. 't, ‐en; ‐slachy. Omslag. ♢  't ‒ 
fan 'n boek. Fries: omslach.

om'slútte, v.,  omsloat;  omsloaten.  Omslui-
ten. Fries: omslute.

'omsmite, v.,  smeet  om;  omsmeten.  Om-
smijten, omgooien. Fries: omsmite.

'omsneupe, v.,  sneupte  om;  omsneupt. 
Rondsnuffelen. Fries: omsneupe.

'omsome, v.  -[so:mə]  soomde  om;  om-
soomd. 1 Omzomen. ♢ 'n Jurk, rok ‒. 2 Af-
ranselen, een pak slaag geven. ♢ Die on-
deugense jonges motte maar 's goed om-
soomd worre. Fries: omseamje.

'omspoele, v.,  spoelde om;  omspoeld. Om-
spoelen. ♢ De koppys ‒. Fries: omspiele.

'omspringe, v.,  sprong  om;  omsprongen. 
Omspringen. ♢ Motst d'r fersichtig met ‒, 
omgaan. Fries: omspringe.

'omstaan, v.,  ston om;  omstaan.  Omstaan. 
♢ Bij 't skúltsyblink speulen mot der een 
met 'e ogen dicht ‒, met afgewend gezicht 
staan;  een ‒ lere, iemand omstaan leren, 
gehoorzaamheid leren; ‒  lere motte, zich 
aan  moeilijker  omstandigheden  moeten 
aanpassen. Fries: omstean.

'omstander, s.  de,  ‐s.  Omstander.  Fries: 
omstanner.

om'standig, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Omstan-
dig. Fries: omstannich.

om'standighyd, s. de, ‐heden.  Omstandig-
heid. Fries: omstannichheid.

'omstappe, v., stapte om; omstapt. Omstap-
pen, rondstappen. ♢ Hij stapt de hele win-
ter om, hij is werkeloos. Fries: omstappe.

'omstippe, v.,  stipte  om;  omstipt.  Leeglo-
pen, werkloos rondlopen. Fries: omstippe.

'omstreken, s. plur. Omstreken. ♢ In de ‒ 
fan Luwt. Zie ook: omkriten.

'omstroom, s. de; om, [om]. Laatste plaats 
in de regel.

'omstrúnne, v.,  strúnde  om;  omstrúnd. 
Nieuwsgierig  rondkijken.  ♢  Ergens  ‒. 
Fries: omstrune.

'omsúttele, v.,  súttelde  om;  omsútteld. 
Rondslenteren. Fries: omsutelje.

'omswaaie, v., swaaide om; omswaaid. Om-

zwaaien. ♢ De moterboat waar omswaaid, 
met  een  zwaai  omgewend.  Fries:  om-
swaaie.

'omswalke, v.,  swalkte om;  omswalkt. Om-
zwalken. Fries: omswalkje.

'omswerve, v.;  omsworve*, swurf om;  om-
swurven. Omzwerven. Fries: omswerve.

omsworve → omswerve.
om’t, conj.  1 Omdat.  ♢  ‒‐y  soa  haas  is,  

praatte  hij  ondúdlik. 2 Want.  ♢  Hij  kon 
niet singe, ‒‐y soa haas waar. Fries: om't. 
Zie ook: omdat.

'omtere, v.,  teerde  om;  omteerd.  Omvou-
wen. Fries: omteare.

'omtyspele, v.,  tyspelde  om;  omtyspeld. 
(Met voorzetsel  met) friemelen met, peu-
teren  aan;  tobben,  piekeren  over.  ♢  Er-
gens met ‒, ergens gedachteloos mee spe-
len, aan zitten peuteren, ook: ergens mee 
tobben, ergens over piekeren. Fries:  om-
tyspelje.

'omtize, v., tiisde om; omtiisd. (Met voorzet-
sel met) tobben, piekeren over; treuzelen, 
prutsen. ♢ Ergens met ‒, ergens mee tob-
ben, ergens over piekeren, ook: treuzelen, 
ergens  lang  werk  mee  hebben,  prutsen, 
iets onhandig doen. Fries: omtize.

'omtrek, s. de, ‐ken. Omtrek. Fries: omtrek.
om'trint, adv. [omtrɪnt]. Bijna. ♢  Ik bin ‒ 

klaar. Fries: omtrint.
'omturne, v.  [omtöərnə]  turnde  om;  om-

turnd. Omturnen. Fries: omturnje.
'omweg, s. de, ‐en. Omweg. ♢  'n ‒ make. 

Fries: omwei.
om'weunenden, s.  plur.  Omwonenden. 

Fries: omwenners.
'omwine, v.,  won om;  omwonnen. Heen en 

weer woelen, zich rusteloos bewegen. ♢ 't  
Wynt mij in 't gat om, het maakt mij on-
rustig,  ook:  ik  maak mij  er  zorgen over. 
Fries: omwine.

'omwissele, v.,  wisselde  om;  omwisseld. 
Omwisselen. Fries: omwikselje.

'omwoele, v.,  woelde om;  omwoeld.  Rond-
woelen, omwoelen. ♢ Ik hè fannacht na 'n 
hut omwoeld. Fries: omwoele.

'omwussele, v.,  wusselde om;  omwusseld. 
Voortdurend worstelen. ♢  Se hewwe wel 
'n half uur omwusseld om de fissers te rê-
den; ergens  met  ‒, ergens  aanhoudend 
mee worstelen, over moeilijkheden pieke-
ren.

on, adj. [on]. Verkorting van oneven. ♢ ‒ of 
even?, on of  even?;  ôns pake Sytse saai  
faak '‐ of even' teugen mij en dan most ik 
rade  hoefeul  lússifers  at  d'r  in  't  doasy  
satten; ‒, even of lege ton?, variatie van 
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de zegswijze on of even?: on, even of lege 
ton komt resp. met een, twee of drie te ra-
den dingen (die men in de hand verborgen 
houdt)  overeen.  Vier  voorwerpen  is  ver-
volgens  weer  on  enz.;  ‒  en  even  kosse, 
veel kosten. Fries: ûn.

on'aardig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onaardig. ♢ 
Niet  ‒, niet  onaardig;  't  leek  mij  niet  ‒ 
toe. Fries: ûnaardich.

ona'nere, v.  [o:nɑnɪ.ərə]  onaneerde;  ona-
neerd. Onaneren. Fries: onanearje.

on'angenaam, adj. & adv., ‐namer; ‐st. On-
aangenaam. Fries: ûnoangenaam.

onbarm'hartig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  On-
barmhartig. Fries: ûnbarmhertich.

onbarm'hartigens, s. de;  onbarm'hartig-
hyd.  Onbarmhartigheid.  Fries:  ûnbarm-
hertigens.

onbarmhartighyd → onbarmhartigens.
onbe'boud, adj.  Onbebouwd.  Fries:  ûnbe-

boud.
onbe'fongen, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onbevan-

gen. Fries: ûnbefongen.
onbe'fongenens, s.  de;  onbe'fongenhyd. 

Onbevangenheid. Fries: ûnbefongenheid.
onbefongenhyd → onbefongenens.
onbe'grînsd, adj.,  ‐er.  Onbegrensd.  ♢  ‒e 

mooglikheden. Fries: ûnbegrinzge.
onbegrip → onbegryp.
'onbegryp, s.  't;  'onbegrip, -[bəɡrɪp].  On-

begrip. Fries: ûnbegryp.
onbe'gryplik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onbegrij-

pelijk. Fries: ûnbegryplik.
onbe'holpen, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onbehol-

pen.
onbe'holpenens, s.  de;  onbe'holpenhyd. 

Onbeholpenheid.
onbeholpenhyd → onbeholpenens.
onbe'houwen, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Onbe-

houwen. Fries: ûnbehouwen.
onbe'kind, adj.,  ‐er;  ‐st.  Onbekend. Fries: 

ûnbekend.
onbe'kinde, s.  de,  ‐n.  Onbekende.  Fries: 

ûnbekende.
onbe'krompen, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onbe-

krompen. Fries: ûnbekrompen.
onbe'langryk, adj. & adv., ‐riker; ‐st. Onbe-

langrijk. Fries: ûnbelangryk.
'onbenul, s. de, ‐len. Onbenul. Fries: ûnbe-

nul.
onbe'nullig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onbenul-

lig. Fries: ûnbenullich.
onbe'nulligens, s.  de;  onbe'nullighyd, 

‐heden.  Onbenulligheid.  Fries:  ûnbenulli-
gens.

onbenullighyd → onbenulligens.
onbe'raden, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Onbera-

den. ♢ ‒ te werk gaan. Fries: ûnberet.
onbe'skaafd, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onbe-

schaafd. Fries: ûnbeskaafd.
onbe'skoft, adj.  &  adv.  -[bəskɔft]  ‐er;  ‐st. 

Onbeschoft. ♢ Jan is 'n ‒e fint. Fries:  ûn-
beskoft.

onbe'skoftens, s.  de;  onbe'skofthyd.  On-
beschoftheid. Fries: ûnbeskoftens.

onbeskofthyd → onbeskoftens.
onbe'sorgd, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onbe-

zorgd. Fries: ûnbesoarge.
onbe'stindig, adj., ‐er; ‐st. Onbestendig. ♢ 

‒ weer. Fries: ûnbestindich.
onbe'trouber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Onbetrouw-

baar. Fries: ûnbetrouber.
onbe'trouberens, s. de; onbe'trouberhyd. 

Onbetrouwbaarheid.  Fries:  ûnbetroube-
rens.

onbetrouberhyd → onbetrouberens.
onbe'weeglik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onbe-

weeglijk. Fries: ûnbeweechlik.
onbe'weunber, adj. & adv. Onbewoonbaar. 

Fries: ûnbewenber.
onbe'weund, adj. Onbewoond. Fries: ûnbe-

wenne.
onbe'wust, adj.  &  adv.  Onbewust.  Fries: 

ûnbewust.
on'bidig, adj. & adv.  -[bi:dəx] ‐er; ‐st. Bui-

tengewoon,  kolossaal,  zeer,  erg.  ♢  'n  ‒ 
huus. Fries: ûnbidich.

on'billik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onbillijk. 
Fries: ûnbillik.

on'dankber, adj. & adv., ‐der; ‐st. Ondank-
baar. Fries: ûntankber.

'ondanks, prep.  Ondanks.  ♢  Se  worden 
deurnat, ‒ hur oalygoed.

ônder → onder.
'onder, prep.  &  adv.  [ondər];  'ônder, 

[o.ndər].  Onder.  ♢  Nag  krekt  ‒  de  bâl  
komme  (kinne), een  zodanige  positie  in 
(kunnen) nemen, dat de bal teruggeslagen 
kan worden (kaatsen); ‒ 'e flooien, bedekt 
met; ‒  'e mînsen, te midden van; ‒  ande-
ren, onder andere(n);  hij  het  syn geld ‒  
húzzen, in huizen belegd. Fries: ûnder.

ônderan → onderan.
'onderan, adv.; 'ônderan. Onderaan. Fries: 

ûnderoan.
ônderbaitsy → onderbaitsy.
'onderbaitsy, s. 't; 'ônderbaitsy, ‐s. Onder-

baadje, borstrok. Fries: ûnderbaitsje.
onder'breke, v.,  onderbrak;  onderbroken. 

Onderbreken. Fries: ûnderbrekke.
onder'breking, s.  de,  ‐s.  Onderbreking. 

Fries: ûnderbrekking.
ônderbringe → onderbringe.
'onderbringe, v.,  brocht  onder;  onder-
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brocht;  'ônderbringe, brocht  ônder;  ôn-
derbrocht.  Onderbrengen.  Fries:  ûnder-
bringe.

ônderbroek → onderbroek.
'onderbroek, s.  de;  'ônderbroek, ‐en;  ‐y. 

Onderbroek. Fries: ûnderbroek.
'onderdaan, s.  de,  ‐danen.  Onderdaan. 

Fries: ûnderdien.
ônderdak → onderdak.
'onderdak, s. 't; 'ônderdak. Onderdak. ♢ ‒ 

soeke, krije. Fries: ûnderdak.
onder'danig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onderda-

nig. Fries: ûnderdienich.
onder'danigens, s.  de;  onder'danighyd. 

Onderdanigheid. Fries: ûnderdienigens.
onderdanighyd → onderdanigens.
ônderdeel → onderdeel.
'onderdeel, s.  't;  'ônderdeel, ‐delen;  ‐tsy. 

Onderdeel. Fries: ûnderdiel.
ônderdeken → onderdeken.
'onderdeken, s.  de;  'ônderdeken, ‐s.  On-

derdeken, deken die onder een andere de-
ken wordt gebruikt. Fries: ûndertekken.

ônderdeur → onderdeur.
'onderdeur, s.  de;  'ônderdeur, ‐en;  ‐tsy. 

Onderdeur.  ♢  'n  Kirl  as  'n  ‒, een klein, 
stevig persoon. Fries: ûnderdoar.

onder'dyk, adv.;  onder'diken.  Beneden-
dijks, aan de voet van de dijk. ♢ ‒ lâns na 
skoal, langs de voet van de de dijk (dus 
langs de vaart). Fries: ûnderdiken.

onderdiken → onderdyk.
ônderdoen → onderdoen.
'onderdoen, v., daan, deen, deed onder; on-

derdaan,  onderdeen;  'ônderdoen, daan, 
deen,  deed ônder;  ônderdaan,  ônderdeen. 
Onderdoen.  ♢  Foor  een  niet  ‒, voor  ie-
mand niet onderdoen. Fries: ûnderdwaan.

onder'drukke, v., onderdrukte; onderdrukt. 
Onderdrukken. Fries: ûnderdrukke.

ônderdrumpel → onderdrumpel.
'onderdrumpel, s. de;  'ônderdrumpel, ‐s; 

‐tsy. Onderdorpel. Fries: ûnderdrompel.
ôndereand → ondereand.
'ondereand, s. 't;  'ôndereand, ‐en. Onder-

eind(e). Fries: ûnderein.
ônderen → onderen.
'onderen, adv.;  'ônderen. Onderen (alleen 

voorafgegaan door een prep.). ♢  Naar ‒, 
naar onderen; naar ‒ gaan, naar beneden; 
fan ‒, van onderen; myn broek waar fan ‒  
nat. Fries: ûnderen.

ônderêrm → onderêrm.
'onderêrm, s. de;  'ônderêrm, ‐s; ‐tsy, ‐py. 

Onderarm. Fries: ûnderearm.
onder'fine, v.,  onderfon;  onderfonnen. On-

dervinden. Fries: ûnderfine.

onder'fining, s.  de;  ônder'fining, ‐s.  On-
dervinding. ♢  Wat bij ‒ wete, iets bij on-
dervinding weten; út ‒ prate, uit ondervin-
ding spreken. Fries: ûnderfining.

ônderfining → onderfining.
'onderforf*, s. de. Grondverf.
onder'frage, v.,  onderfroeg;  onderfroegen; 

ônder'frage, ônderfroeg;  ônderfroegen. 
Ondervragen. Fries: ûnderfreegje.

ônderfrage → onderfrage.
onder'gaan, v.,  onderging;  ondergaan. On-

dergaan, verduren, doorstaan. ♢ 'n Oppe-
rasy ‒. Fries: ûndergean.

ôndergaan → ondergaan.
'ondergaan, v.,  ging  onder;  ondergaan; 

'ôndergaan, ging ônder;  ôndergaan. On-
dergaan  (onder  de  kim,  onder  water 
gaan). ♢ De son gaat onder. Fries: ûnder-
gean.

ôndergang → ondergang.
'ondergang, s.  de;  'ôndergang.  Onder-

gang. Fries: ûndergong.
onderge'skikt, adj., ‐er; ‐st. Ondergeschikt. 

Fries: ûndergeskikt.
onderge'skikte, s. de, ‐n. Ondergeschikte. 

Fries: ûndergeskikte.
ôndergoed → ondergoed.
'ondergoed, s. 't; 'ôndergoed. Ondergoed. 

Fries: ûnderguod.
ôndergrond → ondergrônd.
'ondergrônd, s. de; 'ôndergrond, ‐en. On-

dergrond. Fries: ûndergrûn.
onder'handele, v.,  onderhandelde;  onder-

handeld.  Onderhandelen.  Fries:  ûnder-
hannelje.

onder'handeling, s. de; ônder'handeling, 
‐s.  Onderhandeling.  Fries:  ûnderhanne-
ling.

ônderhandeling → onderhandeling.
onder'hânds, adj.  &  adv.;  ônder'hânds, 

‐er.  1 Onderhands.  ♢  't  Huus  is  ‒  fer-
kocht, niet in het openbaar; 'n settop kin-
ne je bovenhân(d)s of ‒ sette; de opslaner 
slaat  ‒  op. 2 Onbedreven,  kleine  zaken 
doend  zonder  veel  vakbekwaamheid.  ♢ 
Die foto is deur 'n ‒ mantsy maakt. Fries: 
ûnderhânsk.

ônderhânds → onderhânds.
ônderhoud → onderhoud.
'onderhoud, s. 't; 'ônderhoud. Onderhoud. 

♢ In je's aigen ‒ foorsien, in zijn eigen on-
derhoud  voorzien;  'n  ‒  met  een  hè, ge-
sprek. Fries: ûnderhâld.

onder'houwe, v.,  onderhoude;  onderhou-
wen;  ônder'houwe, ônderhoude;  ônder-
houwen. Onderhouden. ♢  'n Húshouwing 
‒, een gezin onderhouden; 'n huus goed ‒; 
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ôns  bep had 't  skriven niet  ‒n, had niet 
gezorgd het niet te verleren;  'n frindskap 
‒, in stand houden. Fries: ûnderhâlde.

ônderhouwe → onderhouwe.
ônderjurk → onderjurk.
'onderjurk, s. de;  'ônderjurk, ‐en; ‐y. On-

derjurk. Fries: ûnderjurk.
ônderkaak → onderkaak.
'onderkaak, s.  de;  'ônderkaak, ‐kaken; 

‐kaky. Onderkaak. Fries: ûnderkaak.
ônderkant → onderkant.
'onderkant, s. de; 'ônderkant, ‐en. Onder-

kant. Fries: ûnderkant.
ônderkin → onderkin.
'onderkin, s. 't;  'ônderkin, ‐nen; ‐tsy. On-

derkin. Fries: ûnderkin.
ônderkleren → onderkleren.
'onderkleren, s.  plur.;  'ônderkleren.  On-

derkleding. Fries: ûnderklean.
ônderknecht → onderknecht.
'onderknecht, s.  de;  'ônderknecht, ‐en. 

Knecht die werkt onder de leiding van een 
meesterknecht (op een graanmolen).

ônderkommen → onderkommen.
'onderkommen, s.  't;  'ônderkommen, ‐s; 

‐tsy.  Onderkomen,  onderdak.  Fries:  ûn-
derkommen.

ônderkooi → onderkooi.
'onderkooi, s.  de;  'ônderkooi, ‐en;  ‐tsy. 

Slaapplaats onder de bedstede.
ônderkrúpper → onderkrúpper.
'onderkrúpper, s.  de;  'ônderkrúpper, ‐s; 

‐tsy. Onderkruiper (iemand die in zijn be-
drijf  iemand  anders  listig  tracht  te  ver-
dringen; iemand die het werk van een sta-
ker doet). Fries: ûnderkrûper.

ônderlaken → onderlaken.
'onderlaken, s.  't;  'ônderlaken, ‐s;  ‐tsy. 

Onderlaken. Fries: ûnderlekken.
ônderlify → onderlify.
'onderlify, s.  't;  'ônderlify, ‐s.  Onderlijfje. 

Fries: ûnderlyfke.
ônderliif → onderliif.
'onderliif, s. 't; 'ônderliif, ‐liven. Onderlijf. 

Fries: ûnderliif.
onder'ling, adj. & adv.; ônder'ling. Onder-

ling. Fries: ûnderling.
ônderling → onderling.
ônderlip → onderlip.
'onderlip, s.  de;  'ônderlip, ‐pen;  ‐py.  On-

derlip. Fries: ûnderlippe.
ônderlope → onderlope.
'onderlope, v., liep onder; onderlopen; 'ôn-

derlope, liep ônder; ônderlopen. Onderlo-
pen.

ôndermantel → ondermantel.
'ondermantel, s.  de;  'ôndermantel, ‐s; 

‐tsy. Ondermantel, onderste deel van een 
schoorsteenmantel. Fries: ûndermantel.

ôndermeester → ondermeester.
'ondermeester, s.  de;  'ôndermeester, ‐s. 

Ondermeester. Fries: ûndermaster.
ôndermelk → ondermelk.
'ondermelk, s.  de;  'ôndermelk.  Onder-

melk. Fries: ûndermolke.
ôndernander → ondernander.
'ondernander, adv.; 'ôndernander. Onder-

elkaar. Fries: ûnderinoar.
onder'nimme, v.,  ondernam;  ondernom-

men. Ondernemen. ♢ De rais ‒, aanvaar-
den. Fries: ûndernimme.

onder'nimmen, s.  't.  Onderneming,  zaak 
die men onderneemt. ♢ Die rais is 'n heel 
‒, een  hele  onderneming.  Fries:  ûnder-
nimmen.

onder'nimmend, adj.,  ‐er;  ‐st.  Onderne-
mend. ♢ 'n ‒ man. Fries: ûndernimmend.

onder'nimmer, s.  de,  ‐s.  Ondernemer. 
Fries: ûndernimmer.

onder'nimming, s.  de,  ‐s.  Onderneming. 
Fries: ûndernimming.

'onderôfdeling, s.  de,  ‐s.  Onderafdeling. 
Fries: ûnderôfdieling.

ônderofsier → onderofsier.
'onderofsier, s.  de,  ‐s,  ‐en;  'ônderofsier, 

‐en. Onderofficier. Fries: ûnderoffisier.
onder'om, adv.;  ônder'om.  Onderom.  ♢ 

Fan 't jaar forve wij alleen ‒, âns wort 't te  
duur. Fries: ûnderom.

ônderom → onderom.
ônderoven → onderoven.
'onderoven, s. de;  'ônderoven, ‐s. Onder-

oven.
ônderpand → onderpand.
'onderpand, s. 't; 'ônderpand, ‐en. Onder-

pand. Fries: ûnderpân.
ônderploege → onderploege.
'onderploege, v.,  ploegde  onder;  onder-

ploegd; 'ônderploege, ploegde ônder; ôn-
derploegd.  Onderploegen.  Fries:  ûnder-
ploegje.

ônderricht → onderricht.
'onderricht, s. 't;  'ônderricht. Onderricht, 

onderwijs. Fries: ûnderrjocht.
ônderrok → onderrok.
'onderrok, s. de; 'ônderrok, ‐ken; ‐ky. On-

derrok. Fries: ûnderrok.
ônderskaid → onderskaid.
'onderskaid, s.  't;  'ônderskaid.  Onder-

scheid. ♢ ‒  make tussen … en …. Fries: 
ûnderskied.

onder'skaide, v.,  onderskaidde;  onderskai-
den. Onderscheiden. Fries: ûnderskiede.

onder'skaiding, s. de; ônder'skaiding, ‐s; 
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‐inky,  ‐închy.  Onderscheiding.  Fries:  ûn-
derskieding.

ônderskaiding → onderskaiding.
'onderslagbalk, s. de, ‐en. Onderslagbalk. 

Fries: ûnderslachbalke. Zie ook: raveling.
ôndersoek → ondersoek.
'ondersoek, s. 't;  'ôndersoek, ‐en; ‐y. On-

derzoek. Fries: ûndersyk.
onder'soeke, v.,  ondersocht;  ondersocht. 

Onderzoeken. Fries: ûndersykje.
ônderst → onderst.
'onderst, adj.;  'ônderst.  Onderst.  Fries: 

ûnderst.
ônderste → onderste.
'onderste, s. 't; 'ônderste. Onderste. Fries: 

ûnderste.
onderste'boven, adv.;  ônderste'boven, 

onderste'bovenen, ônderste'bovenen. 
Onderst(e)boven. ♢  't Boek lait onderste-
boven; ergens  niet  fan  ondersteboven 
weze, ergens niet ondersteboven van zijn; 
hij  fâlt  onderstebovenen. Fries:  ûnderst-
boppen.

ôndersteboven → ondersteboven.
onderstebovenen → ondersteboven.
ônderstebovenen → ondersteboven.
ônderstel → onderstel.
'onderstel, s. 't;  'ônderstel, ‐len; ‐tsy. On-

derstel. Fries: ûnderstel.
onder'steune, v.,  ondersteunde;  onder-

steund;  ônder'steune, ôndersteunde;  ôn-
dersteund.  Ondersteunen.  Fries:  ûnder-
steune.

ôndersteune → ondersteune.
onder'steuning, s.  de,  ‐s.  Ondersteuning. 

Fries: ûndersteuning.
onder'tekende, s. de, ‐n. Ondergetekende.
onder'tekene, v.,  ondertekende;  onderte-

kend. Ondertekenen. Fries: ûndertekenje.
onder'tekener, s.  de,  ‐s.  Ondertekenaar. 

Fries: ûndertekener.
onder'tekening, s.  de,  ‐s,  ‐en.  Onderteke-

ning. Fries: ûndertekening.
ôndertrou → ondertrou.
'ondertrou, s. de; 'ôndertrou. Ondertrouw. 

♢  In  ‒  gaan; in  ‒  staan, in  ondertrouw 
zijn. Fries: ûndertrou.

onder'tussen, adv.;  ônder'tussen.  Onder-
tussen. ♢ ‒ begon 't te regenen; maar ‒!, 
maar ondertussen! Fries: ûndertusken.

ôndertussen → ondertussen.
onder'út, adv.;  ônder'út.  Onderuit.  ♢  ‒ 

gaan, ziek  worden;  uitglijden,  vallen. 
Fries: ûnderút.

ônderút → onderút.
'onderwâl, s. de, ‐en. Onderwal. ♢  In 'e ‒ 

sitte, (fig.)  aan  lagerwal  zitten,  ook:  na 

ziekte niet erg gezond, tierig zijn. Fries: 
ûnderwâl.

onder'weegs, adv.  -[we:s].  Onderweg.  ♢ 
Lang ‒ weze, lang onderweg zijn (lang du-
ren; lang werk hebben vóór het klaar, in 
orde is). Fries: ûnderweis.

'onderwerp, s.  't,  ‐en.  Onderwerp.  Fries: 
ûnderwerp.

onder'werpe, v.,  onderwurp;  onderwurpen. 
Onderwerpen. Fries: ûnderwerpe.

'onderwiis, s.  't;  'onderwys.  Onderwijs. 
Fries: ûnderwiis.

'onderwiisbefoegdhyd, s.  de, ‐heden.  On-
derwijsbevoegdheid.  Fries:  ûnderwiis-
foech.

'onderwiissaken, s.  plur.;  'onderwyssa-
ken. Onderwijszaken. Fries:  ûnderwiissa-
ken.

onder'wilens, adv. Onderwijl, ondertussen, 
intussen. Fries: ûnderwilens.

onderwys → onderwiis.
onderwyssaken → onderwiissaken.
onder'wize, v.,  onderwees;  onderwezen. 

Onderwijzen. Fries: ûnderwize.
onder'wizer, s.  de,  ‐s.  Onderwijzer.  Fries: 

ûnderwizer.
on'deugens, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐t.  Ondeu-

gend. ♢ 'n ‒e jonge; Krelis is (wel 's wat)  
‒  in  syn  hinnehandel, niet  al  te  eerlijk. 
Fries: ûndogensk.

on'deugenshyd, s.  de.  Ondeugendheid. 
Fries: ûndogensheid.

ondeur'dringber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Ondoor-
dringbaar.

on'diep, adj., ‐er; ‐st. Ondiep. Fries: ûndjip.
'ondier, s. 't, ‐en. Ondier. ♢ Aaklik ‒ datst  

bist! Fries: ûndier.
'onding, s. 't, ‐en. Onding. Fries: ûnding.
on'dinkber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Ondenkbaar, 

voor het verstand onbestaanbaar. ♢ Dat is 
‒. Fries: ûntinkber.

on'dúdlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onduidelijk. 
Fries: ûndúdlik.

ondu'lere, v. [ondülɪ.ərə] onduleerde; ondu-
leerd. Onduleren. Fries: ondulearje.

on'eandig, adj. & adv. Oneindig. ♢  De ‒e 
rúmte; 't ‒e, het oneindige; ‒  feul meer, 
liever. Fries: ûneinich.

on'eandighyd, s.  de.  Oneindigheid.  Fries: 
ûneinichheid.

on'echt, adj. Onecht. Fries: ûnecht.
'oneer, s. de. Oneer. Fries: ûneare.
oneerlik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Oneerlijk. 

Fries: ûnearlik.
on'eerlikens, s.  de;  on'eerlikhyd.  Oneer-

lijkheid. Fries: ûnearlikens.
oneerlikhyd → oneerlikens.
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one'gaal, adj.,  ‐galer;  ‐st.  Oneffen.  Fries: 
ûnegaal.

on'enighyd, s.  de,  ‐heden.  Onenigheid. 
Fries: ûnienichheid.

oner'faren, adj. & adv., ‐er‐ ‐st. Onervaren.
on'even, adj. Oneven. Fries: ûneven.
on'failber, adj. & adv. Onfeilbaar. Fries: ûn-

feilber.
on'failberens, s. de. Onfeilbaarheid. Fries: 

ûnfeilberens.
on'failig, adj.,  ‐er; ‐st. Onveilig. Fries:  ûn-

feilich.
onferant'woordlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. On-

verantwoordelijk. Fries: ûnferantwurdlik.
onfer'feerd, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onver-

vaard. Fries: ûnferfeard.
onfer'geetlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onverge-

telijk. Fries: ûnferjitlik.
onfer'koopber, adj.  Onverkoopbaar.  Fries: 

ûnferkeapber.
onfer'minderd, adj. & adv. Onverminderd. 

Fries: ûnfermindere.
onfer'sichtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onvoor-

zichtig. Fries: ûnfoarsichtich.
onfer'sichtigens, s. de. Onvoorzichtigheid. 

Fries: ûnfoarsichtigens.
onfer'skillig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onver-

schillig. ♢ 'n ‒e kirl; ik kom môrn, ‒ wat 
weer at 't is. Fries: ûnferskillich.

onfer'skilligens, s.  de.  Onverschilligheid. 
Fries: ûnferskilligens.

'onferstand, s.  de,  ‐stannen.  Onverstand, 
iemand die zich dwaas gedraagt. ♢  Die't 
dat  sêge,  binne  groate  onferstannen. 
Fries: ûnferstân.

onfer'standig, adj. & adv.;  onfer'stannig, 
‐er;  ‐st.  Onverstandig.  Fries:  ûnferstan-
nich.

onferstannig → onferstandig.
onfer'wacht, adj. & adv. Onverwacht. ♢ ‒ 

ergens komme. Fries: ûnferwacht.
onfer'wachts, adv. Onverwachts. ♢ ‒ kom-

me. Fries: ûnferwachts.
'ônfetsoen, s.  't  [o.n]- ‐en.  Onfatsoenlijk 

persoon. ♢ 'n Stik ‒. Fries: ûnfatsoen.
onfet'soenlik, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Onfat-

soenlijk.  ♢  Klaine  Gerryt  is  och  soa  ‒. 
Fries: ûnfatsoenlik.

onfet'soenlikens, s. de; onfet'soenlikhyd. 
Onfatsoenlijkheid. Fries: ûnfatsoenlikens.

onfetsoenlikhyd → onfetsoenlikens.
on'foeg, adj. & adv., ‐er; ‐st. 1 Onvoegzaam, 

onbetamelijk,  onwelvoeglijk,  grof.  ♢  ‒ 
praat. 2 Overdreven, buitensporig. Fries: 
ûnfoech.

on'frij, adj., ‐er; ‐st. Onvrij. Fries: ûnfrij.
on'frindlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onvriende-

lijk. Fries: ûnfreonlik.
on'fris, adj.; ôn'fris, ‐ser. Onfris. Fries: ûn-

fris.
ônfris → onfris.
on'fruchtber, adj. Onvruchtbaar. Fries: ûn-

fruchtber.
on'gaadlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ongeschikt. 

Fries: ûngaadlik.
onge'daan, adj. Ongedaan. ♢ Wat ‒ make, 

iets ongedaan maken. Fries: ûngedien.
'ongedierte, s. 't. Ongedierte. Fries:  ûnge-

dierte.
onge'durig, adj. & adv. -[ɡədü.ərəx] ‐er; ‐st. 

Ongedurig. Fries: ûngeduerich.
'ongefal, s. 't, ‐len. Ongeval. Fries: ûngefal.
onge'feer, adv. [oŋɡəfɪ.ər]. Ongeveer. ♢  Ik 

hew d'r  ‒  'n  kertier  sitten. Fries:  ûnge-
fear.

onge'hoord, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onge-
hoord.

onge'legen, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ongelegen. 
Fries: ûngelegen.

'ongelyk, s. 't. Ongelijk. Fries: ûngelyk.
'ongelyk, adj. & adv. Ongelijk. ♢ Ongelike 

feul  beter,  lichter,  meer, ongelijk  beter, 
lichter, meer. Fries: ûngelyk.

onge'likens, s.  't.  Ongelijkheid.  Fries:  ûn-
gelikens.

onge'likens, adj. & adv., ‐er. Ongelijk, ver-
schillend. Fries: ûngelikens.

'ongeloof, s. 't. Ongeloof. Fries: ûnleauwe.
onge'looflik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ongelofe-

lijk.
onge'lovig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ongelovig. 

Fries: ûnleauwich.
onge'lovige, s.  de,  ‐n.  Ongelovige.  Fries: 

ûnleauwige.
'ongeluk, s. 't, ‐ken; ‐ky. Ongeluk; mispunt. 

♢ Per ‒; je 'n ‒ skrikke, heel erg; Jan is 'n 
(groat) ‒, 'n (groat) stik ‒, mispunt. Fries: 
ûngelok.

onge'lukkig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ongeluk-
kig. Fries: ûngelokkich.

'ongemak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  1 Ongemak. ♢ 
Ergens ‒ fan onderfine. 2 Ongeluk, onge-
val. ♢ 'n ‒ hewwe, krije, een ongeluk heb-
ben, krijgen. Fries: ûngemak.

onge'maklik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onge-
makkelijk. Fries: ûngemaklik.

onge'murken, adv., ‐er. Ongemerkt. ♢  De 
tiid  ging  hest  ‒  foorbij. Fries:  ûngemur-
ken.

'ongenade, s.  de.  Ongenade.  Fries:  ûnge-
nede.

onge'nadig, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Ongena-
dig.  ♢  Een  ‒  omsome, geweldig,  hevig. 
Fries: ûngenedich.
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onge'neeslik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onge-
neeslijk. ♢ 'n ‒e sykte; hij is ‒ syk. Fries: 
ûngenêslik.

onge'regeld, adj. & adv.,  ‐er;  ‐st.  Ongere-
geld. ♢ ‒ leve. Fries: ûngeregeld.

onge'regeldhyd, s.  de,  ‐heden.  Ongere-
geldheid. ♢  D'r binne wat ongeregeldhe-
den  weest, relletjes.  Fries:  ûngeregeld-
heid.

onge'rust, adj.,  ‐er.  Ongerust.  ♢ ‒  weze, 
worre, ongerust zijn, worden; je ergens ‒ 
over make, zich ergens ongerust over ma-
ken. Fries: ûngerêst.

onge'rusthyd, s. de. Ongerustheid. ♢ In ‒ 
ferkere. Fries: ûngerêstens.

onge'sellig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ongezellig. 
Fries: ûngesellich.

onge'skikt, adj., ‐er; ‐st. Ongeschikt. Fries: 
ûngeskikt.

onge'sond, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ongezond.
onge'tide, v.,  ongetiidde;  ongetiid. Hooien, 

in de hooioogst bezig zijn. Fries: ûngetiid-
zje.

onge'tider, s.  de,  ‐s.  Arbeider  die  in  de 
hooioogst werkzaam is. Fries: ûngetider.

onge'tiid, s.  de,  ‐tiden.  Hooioogst.  Fries: 
ûngetiid.

onge'woan, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ongewoon. 
Fries: ûngewoan.

on'gûnstig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ongunstig. 
Fries: ûngeunstich.

'onhail, s. 't. Onheil. Fries: ûnheil.
on'handig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onhandig. 

♢ Ergens ‒ in weze. Fries: ûnhandich.
onher'roepelik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onher-

roepelijk  (niet  te  herroepen;  vaststaand, 
onvermijdelijk). ♢ 'n ‒ beslút; 'n ‒ ôfskaid; 
't skip waar deur de storm ‒ ferloren.

on'houdber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Onhoudbaar. 
Fries: ûnhâldber.

on'hurig, adj. & adv.  -[hüərəx] ‐er; ‐st. Af-
zichtelijk, afschuwelijk. ♢ 't Waar guster ‒ 
mâl weer, zeer slecht. Fries: ûnhuerich.

'onkant, adj. Aan de ene kant van de uier 
meer  melk  gevend  dan  aan  de  andere. 
Fries: ûnkant. Zie ook: bryk, wankant.

on'kerklik, adj., ‐er; ‐st. Onkerkelijk. Fries: 
ûntsjerklik.

on'klaar, adj. & adv. Onklaar. ♢  De moter 
raakte ‒, stuk, defect. Fries: ûnklear.

onkolo'gy, s.  de  [oŋko:lo:gi].  Oncologie. 
Fries: onkology.

onko'loog, s.  de  -[lo:x]  ‐logen.  Oncoloog. 
Fries: onkolooch.

onkonvinsjo'neel, adj.  Onconventioneel. 
Fries: ûnkonvinsjoneel.

'onkosten, s. plur. Onkosten. Fries:  ûnkos-

ten.
on'kreas, adj.,  onkreazer;  ‐t.  Onknap.  ♢ 

Niet  ‒, niet  onknap,  welgemaakt;  dat 
frommesy is niet ‒. Fries: ûnkreas.

'onkruud, s. 't, ‐kruden; ‐krúdsy. Onkruid. 
Fries: ûnkrûd.

'onkunde, s. de. Onkunde. Fries: ûnkunde.
on'kundig, adj., ‐er; ‐st. Onkundig. ♢ Een ‒ 

late fan wat, iemand onkundig laten van 
iets. Fries: ûnkundich.

on'leesber, adj.  &  adv.,  ‐der;  ‐st.  Onlees-
baar. Fries: ûnlêsber.

on'lijig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onstuimig (van 
het weer), winderig en buiig. ♢  't Is fan-
daag bra ‒. Fries: ûnlijich.

'onmacht, s. de. Onmacht. ♢  't Skaap lait  
in ‒, ligt op de rug en kan niet uit zichzelf 
overeind komen. Fries: ûnmacht.

on'meetlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onmetelijk. 
Fries: ûnmjitlik.

on'misber, adj., ‐der; ‐st. Onmisbaar. Fries: 
ûnmisber.

on'mooglik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onmoge-
lijk. Fries: ûnmooglik.

on'mooglikhyd, s. de, ‐heden. Onmogelijk-
heid. Fries: ûnmooglikheid.

on'noadig, adj.  & adv.;  on'norig, ‐er;  ‐st. 
Onnodig. Fries: ûnnedich.

on'noazel, adj.  &  adv.  [ono.əzəl]  ‐er;  ‐st. 
Onnozel  (licht  te  bedriegen,  dom,  onbe-
duidend).  ♢  ‒  praat; 'n  ‒  klain  stikky 
taart, onbeduidend. Fries: ûnnoazel.

onnorig → onnoadig.
onop'houdlik, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Onop-

houdelijk. Fries: ûnophâldlik.
onpar'tijdig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onpartij-

dig. Fries: ûnpartidich.
'onpas, s.  't. Onpas (in bijwoordelijke ver-

binding). ♢ Fan ‒, te onpas, niet van pas, 
ongelegen;  Eten komt 'm niet faak fan ‒. 
Fries: ûnpas.

'onraad, s. de. Onraad. Fries: ûnried.
'onrecht, s. 't. Onrecht. Fries: ûnrjocht.
on'reedlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onredelijk. 

Fries: ûnreedlik.
onregel'matig, adj. & adv.,  ‐er;  ‐st.  Onre-

gelmatig. Fries: ûnregelmjittich.
on'ryp, adj., ‐riper; ‐st. Onrijp. ♢ Onripe pe-

ren en appels. Fries: ûnryp.
'onrust, s.  de.  Onrust.  Fries:  ûnrêst.  Zie 

ook: lucht.
on'rustig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onrustig. 

Fries: ûnrêstich.
ôns, s.  't  [o.ⁿs]  ônzen;  ‐y.  Ons,  100 gram. 

Fries: ûns.
ôns, pron. [o.ⁿs]. Ons, onze. Fries: ús.
on'seedlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onzedelijk. 
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Fries: ûnseedlik.
on'seker, adj. Onzeker. ♢ 't Is nag ‒ at, het 

is nog onzeker of. Fries: ûnseker.
on'sichtber, adj. & adv., ‐der; ‐st. Onzicht-

baar. Fries: ûnsichtber.
on'sig, adj. [oⁿsɪx] ‐er; ‐st. 1 Onooglijk, niet 

knap, lelijk.  2 Schijterig, er slecht, onge-
zond uitziend. Fries: ûnsjoch.

on'siggens, s.  de.  1 Onooglijkheid,  lelijk-
heid.  2 Ongezond uiterlijk. Fries:  ûnsjog-
gens.

on'sijig, adj.  & adv.  Onzijdig.  Fries:  ûnsi-
dich.

onsympa'thyk, adj. & adv., ‐thiker; ‐st. On-
sympathiek. Fries: ûnsympatyk.

ônsin → onsin.
'onsin, s. de; 'ônsin. Onzin. Fries: ûnsin.
on'skadelik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Onschadelijk. 

Fries: ûnskealik.
ônskuld → onskuld.
'onskuld, s. de; 'ônskuld. Onschuld. Fries: 

ûnskuld.
ôns'sels, pron. Ons zelf. Fries: ússels.
'ônster, s. 't [o.ⁿstər] ‐s; ‐tsy. Unster, weeg-

toestel met een veer. ♢ Hang 't even an 't  
‒. Fries: ingster.

ont'aard, adj., ‐er. Ontaard. ♢ ‒e kynders. 
Fries: ûntaarde.

ont'aigene, v.,  ontaigende;  ontaigend. Ont-
eigenen. Fries: ûnteigenje.

ont'biede, v.,  ontboad;  ontboaden.  Ontbie-
den. Fries: ûntbiede.

ont'breke, v.,  ontbrak;  ontbroken.  Ontbre-
ken. Fries: ûntbrekke.

ont'daan, adj. Ontdaan. ♢  Hij waar gehe-
lendal ‒. Fries: ûntdien.

ont'dekke, v.,  ontdekte;  ontdekt.  Ontdek-
ken. Fries: ûntdekke.

ont'dekking, s.  de,  ‐s.  Ontdekking.  Fries: 
ûntdekking.

ont'dooie, v., ontdooide; ontdooid. Ontdooi-
en. Fries: ûntteie.

ont'drive, v.,  ontdreef;  ontdreven.  Ontdrij-
ven. ♢ De skapys ontdreven him, hij werd 
slaperig. Fries: ûntdriuwe.

onte'freden, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ontevre-
den. Fries: ûntefreden.

onte'fredenhyd, s.  de.  Ontevredenheid. 
Fries: ûntefredenheid.

on'telber, adj. & adv. Ontelbaar. Fries:  ûn-
telber.

ont'erve, v.,  onturf;  onturven. Onterven. ♢ 
Een ‒, iemand onterven. Fries: ûntervje.

ont'fâle, v.,  ontfiel;  ontfâlen.  Ontvallen.  ♢ 
Die woorden binne mij ‒n. Fries: ûntfalle.

ont'fange, v.,  ontfong;  ontfongen.  Ontvan-
gen. Fries: ûntfange.

ont'fanger, s. de, ‐s. Ontvanger. Fries: ûnt-
fanger.

ont'fangst, s.  de,  ‐en.  Ontvangst.  Fries: 
ûntfangst.

ont'fanklik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Ontvankelijk. 
Fries: ûntfanklik.

ont'ferme (je), v.  -[fεrmə]  ontfermde;  ont-
fermd. Zich ontfermen. ♢  Je over een ‒, 
zich  over  iemand  ontfermen.  Fries:  ûnt-
fermje.

ont'ferming, s.  de,  ‐s.  Ontferming.  Fries: 
ûntferming.

ont'gaan, v.,  ontging;  ontgaan. Ontgaan. ♢ 
't Waar de loi op 'e raad niet ‒, niet on-
komten,  ze  hadden  het  wel  opgemerkt; 
dat is mij ‒, dat is mij ontgaan, dat ben ik 
vergeten. Fries: ûntgean.

ont'gelde, v.,  ontgeldde;  ontgeld.  Ontgel-
den. ♢  't ‒ motte, het moeten ontgelden. 
Fries: ûntjilde.

ont'geve  (je), v.,  ontgâf;  ontgeven.  Zich 
ontwikkelen. ♢  't Spul in 'e tún ontgeeft 
him mooi. Fries: ûntjaan.

ont'glije, v.,  ontgleed;  ontgleden.  Ontglij-
den. Fries: ûntglide.

ont'groeie, v.,  ontgroeide;  ontgroeid.  Ont-
groeien. Fries: ûntgroeie.

ont'haal, s. 't. Onthaal. Fries: ûnthaal.
ont'hale, v., onthaalde; onthaald. Onthalen. 

♢  De  frinden  worden  hartlik  onthaald, 
ontvangen als gast; een op wat ‒, iemand 
op iets onthalen. Fries: ûnthelje.

ont'houd, s. 't. Geheugen. ♢ 'n Goed, min ‒ 
hewwe, een  goed,  slecht  geheugen  heb-
ben; dat is mij al lang weer út 't ‒, ik ben 
dat al lang weer vergeten;  d'r binne mîn-
sen,  die't  't  in  't  ‒  hewwe, die  het  zich 
kunnen herinneren. Fries: ûnthâld.

ont'houwe, v.,  onthoude;  onthouwen.  Ont-
houden. ♢ Een wat ‒, iemand iets onthou-
den, niet geven; goed, min ‒ kinne, goed, 
slecht kunnen onthouden;  je ‒, zich ont-
houden van;  je fan sterke drank ‒. Fries: 
ûnthâlde.

ont'hulle, v. -[hölə] onthulde; onthuld. Ont-
hullen. ♢ 'n Standbeeld ‒; de waarhyd ‒.

on'tidig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ontijdig. Fries: 
ûntidich.

'ontij, s. de [ontεi]̯. Ontij(d). ♢ Bij nacht en 
‒, bij nacht en ontij(d). Fries: ûntiid.

ont'kinne, v.,  ontkinde;  ontkind.  Ontken-
nen. ♢ 't Fâlt niet te ‒n dat hij gelyk het, 
het valt niet te ontkennen. Fries:  ûntken-
ne.

ont'kinning, s.  de,  ‐s.  Ontkenning.  Fries: 
ûntkenning.

ont'knoping, s.  de,  ‐s.  Ontknoping. Fries: 
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ûntknoping.
ont'komme, v.,  ontkwam;  ontkommen.  1 

Ontkomen,  ontsnappen.  ♢  Hij  kon  nag 
maar krekt ‒. 2 Ontgaan, niet opgemerkt, 
niet verstaan worden. ♢ D'r ontkomt him 
niet feul. 3 Ontgaan, vergeten, uit het ge-
heugen  verdwijnen.  ♢  Wat  hij  op  skoal 
leerd het, is de oudman hest allegaar ‒n. 
Fries: ûntkomme.

ont'laste, v.,  ontlastte;  ontlast.  Ontlasten. 
Fries: ûntlêste.

ont'lede, v.  [ontle:də]  ontleedde;  ontleed. 
Ontleden. ♢ 'n Sin ‒. Fries: ûntlede.

ont'leding, s. de, ‐s. Ontleding. Fries:  ûnt-
leding.

ont'liene, v.,  ontliende;  ontliend. Ontlenen. 
♢ ‒ an, ontlenen aan. Fries: ûntliene.

ont'lope, v.,  ontliep;  ontlopen.  Ontlopen, 
verschillen. ♢  Nander niet feul ‒, elkaar 
niet  veel  ontlopen,  bijna  gelijk(waardig) 
zijn.

ont'moedige, v., ontmoedigde; ontmoedigd. 
Ontmoedigen.  ♢  Ontmoedigd  kwam‐y 
weer thús. Fries: ûntmoedigje.

ont'nadere, v.  -[na:dərə]  ontnaderde;  ont-
naderd. Ontnemen, afpakken. ♢  Een wat 
‒, iemand iets ontnemen, afpakken. Fries: 
ûntnaderje.

ont'nimme, v.,  ontnam;  ontnommen.  Ont-
nemen. ♢  Een de hoop ‒. Fries:  ûntnim-
me.

ontoe'ganklik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Ontoeganke-
lijk. Fries: ûntagonklik.

ont'ploffe, v.,  ontplofte;  ontploft.  Ontplof-
fen. Fries: ûntploffe.

ont'ploffing, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Ontploffing. 
Fries: ûntploffing.

ont'plooie, v.,  ontplooide;  ontplooid.  Ont-
plooien. Fries: ûntploaie.

ont'rade, v.,  ontraadde;  ontraden.  Ontra-
den. Fries: ûntriede.

ont'redderd, adj.  -[rεdərt].  Ontredderd. 
Fries: ûntrêden.

ont'roerd, adj.,  ‐er.  Ontroerd.  Fries:  oan-
dien.

ont'roere, v.,  ontroerde;  ontroerd. Ontroe-
ren. Fries: ûntroere.

ont'roerend, adj.,  ‐er;  ‐st.  Ontroerend. 
Fries: oandwaanlik.

ont'roering, s.  de,  ‐s.  Ontroering.  Fries: 
ûntroering.

'ontrou, s. de. Ontrouw. Fries: ûntrou.
'ontrou, adj.  &  adv.  Ontrouw.  ♢  Hij  is  't 

Bildts nooit ‒ worren. Fries: ûntrou.
ontsâg → ontsag.
ont'sag, s.  't  -[sɑx];  ont'sâg, -[sɑ.x].  Ont-

zag. Fries: ûntsach.

ont'saglik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Ontzaglijk. 
♢  De ‒e rúmte; de son is ‒ feer ôf, erg. 
Fries: ûntsachlik.

ont'set, s. 't. Ontset. Fries: ûntset.
ont'set, adj. Ontzet. Fries: ûntset.
ont'sette, v.,  ontsette;  ontset.  Ontzetten. 

Fries: ûntsette.
ont'settend, adj. & adv. Ontzettend. Fries: 

ûntsettend.
ont'sien, v.,  ontsâg;  ontsien. Ontzien. ♢ Je 

motte him wat ‒, sparen. Fries: ûntsjen.
ont'sifere, v.,  ontsiferde;  ontsiferd.  Ontcij-

feren. Fries: ûntsiferje.
ont'slaan, v.,  ontsloeg;  ontsloegen.  Ont-

slaan. Fries: ûntslaan.
ont'slag, s. 't, ‐en. Ontslag. Fries: ûntslach.
ont'smette, v.,  ontsmette;  ontsmet.  Ont-

smetten. Fries: ûntsmette.
ont'snappe, v.,  ontsnapte;  ontsnapt.  Ont-

snappen. Fries: ûntsnappe.
ont'spanne, v.,  ontspande;  ontspand.  Ont-

spannen. ♢  Je ‒, zich ontspannen. Fries: 
ûntspanne.

ont'spanning, s.  de.  Ontspanning.  Fries: 
ûntspanning.

ont'spore, v.,  ontspoorde;  ontspoord.  Ont-
sporen. Fries: ûntspoare.

ont'staan, s. 't. Ontstaan. Fries: ûntstean.
ont'staan, v.; ont'stane*, ontston; onstaan. 

1 Ontstaan.  2 Voortduren,  aanhouden 
(meest met ontkenning). ♢ Niet lang meer 
ontstane, niet  lang  meer  duren.  Fries: 
ûntstean.

ontstane → ontstaan.
ont'stele, v.,  ontstoal;  ontstoalen.  Ontste-

len. Fries: ûntstelle.
ont'stride, v.,  ontstreed;  ontstreden.  Ont-

strijden. ♢ Men kin dat niet ‒, tegenspre-
ken;  ik laat mij dat niet ‒, uit het hoofd 
praten. Fries: ûntstride.

ont'trekke, v.,  onttrok;  onttrokken.  Ont-
trekken. Fries: ûnttrekke.

ont'wike, v.,  ontweek;  ontweken.  Ontwij-
ken. Fries: ûntwike.

ont'wikkeld, adj.,  ‐er;  ‐st.  Ontwikkeld. 
Fries: ûntwikkele.

ont'wikkele, v.,  ontwikkelde;  ontwikkeld. 
Ontwikkelen. Fries: ûntwikkelje.

ont'wikkeling, s.  de,  ‐s.  Ontwikkeling. 
Fries: ûntwikkeling.

ont'wuttele, v.,  ontwuttelde;  ontwutteld. 
Ontwortelen. ♢ De storm het heel wat bo-
men ontwutteld. Fries: ûntwoartelje.

onwaar'skynlik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Onwaar-
schijnlijk. Fries: ûnwierskynlik.

'onweersforsy, s.  't.  Lichte,  kortstondige 
nachtvorst,  vaak  bij  krimpende  zuiden-
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wind, waarna de lucht 's ochtends slecht, 
onstuimig, stormachtig weer voorspelt.

onweer'staanber, adj. & adv., ‐der; ‐st. On-
weerstaanbaar. Fries: ûnwjersteanber.

on'wettig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Onwettig. 
Fries: ûnwettich.

on'wezenlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onwezen-
lijk. Fries: ûnwêzentlik.

'onwil, s. de. Onwil. ♢  't Is gyn ‒ fan mij. 
Fries: ûnwil.

onwille'keurig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Onwil-
lekeurig. Fries: ûnwillekeurich.

on'winnig, adj.  &  adv.  [oⁿwɪnəx]  ‐er;  ‐st. 
Onwennig. ♢ Soa ‒ as 'n hônd, kat. Fries: 
ûnwennich.

on'winnigens, s. de. Onwennigheid. Fries: 
ûnwennigens.

on'wis, adj., ‐er;  ôn'wis, ‐ser. Ongewis, on-
zeker. ♢ 'n ‒se opslaner. Fries: ûnwis.

ônwis → onwis.
'ônzen, pron.  [o.ⁿzən].  In:  Een fan ‒, één 

van ons, één onzer. Fries: uzen.
'ônzes, pron. [o.ⁿzəs].  1 Ons, onzer. ♢ Een 

fan ‒, één van ons, één onzer.  2 De, het 
onze, wat van ons is. ♢ Dat (geld) is ‒, dat 
(geld) is van ons, het onze. Fries: uzes.

oog, s. 't [o:x] ogen; oochy. Oog. ♢ Ogen as 
tafelsbordsys, theepântsys; 't ‒ siet altyd 
fan 'm ôf, het lijkt bij iemand anders altijd 
beter en mooier dan het in werkelijkheid 
is, ook: de gebreken van anderen ziet men 
meestal  beter  dan die  van zichzelf;  foor 
ogen houwe, in aanmerking nemen;  men 
mot him optlest ok wat foor ogen houwe, 
te vriend houden;  foor ogen hewwe, (als 
doel) in het vooruitzicht hebben, ook: tot 
voorbeeld  nemen;  gyn  ‒  hewwe  mâge, 
niet gezien mogen worden, geheim moe-
ten blijven; ergens gyn goed ‒ op hewwe, 
iets wantrouwen;  op 't (eerste) ‒, op het 
(eerste) gezicht; ergens 't ‒ op hewwe, er-
gens op uitzien;  gyn wink in 'e ogen kre-
gen hewwe, gyn ‒ dichtdeen hewwe, geen 
oog hebben dichtgedaan; wat op 't ‒ hew-
we, 't ‒ op wat hewwe, iets bedoelen; ‒ in 
'e wyn (op) hewwe, pal tegenwind hebben; 
'n ‒, oochy in 't sail houwe; met 't ‒ op; út 
't ‒ ferlieze; út 't ‒, út 't hart; de saak siet  
nou  weer  út  (heel)  ândere  ogen, er  an-
ders, beter uitzien;  't lând het ogen, gez. 
wanneer iemand in het veld iets doet, wat 
niet  helemaal  door  de  beugel  kan;  de 
ogen fan 'n dobbelsteen, domenyshoutsy; 
hoge ogen gooie, veel kans hebben;  gyn 
hoge ogen gooie, niet  veel kans hebben, 
ook: niet erg snugger zijn;  hij siet met 't  
ene ‒ in 'e Kúnder en met 't ândere in 'e  

Willemstâd,  hij  siet  met  een  ‒  in  nije  
week, hij siet met 't rechter oog in 't lin-
ker búsgat, hij ziet scheel;  't ‒ wil sinent 
ok hewwe, 't  ‒ wil  ok wat (hewwe), ook 
het uiterlijk is belangrijk; 't ‒ is groater as 
de maag, gez. als iemand meer eten op-
schept dan hij kan verorberen; een na de 
ogen sien, iemand te vriend houden;  de 
ogen  ergens  foor  dichtknipe,  'n  oochy 
dichtdoen, de ogen voor iets sluiten, iets 
oogluikend toelaten;  groate ogen opsette, 
grote ogen opzetten (van verbazing);  een 
sând in 'e ogen strooie, misleiden. Fries: 
each.

'oogappel, s. de, ‐s; ‐tsy.  Oogappel. Fries: 
eachappel.

'ooggetuge, s.  de,  ‐s.  Ooggetuige.  Fries: 
eachgetuge.

'ooghaar, s.  de,  ‐haren;  ‐tsy.  Ooghaar. 
Fries: eachhier.

'ooghôlte, s. de, ‐s. Oogholte. Fries:  each-
holte.

'oogkas, s. de, ‐sen; ‐sy. Oogkas.
'ooglid, s.  't,  ‐leden;  ‐sy.  Ooglid.  Fries: 

eachlid.
'ooglik, adj., ‐er; ‐st. Ooglijk. ♢ Niet botte ‒ 

weze, niet erg ooglijk zijn. Fries: eachlik.
'oogmerk, s. 't, ‐en. Oogmerk. Fries:  each-

merk.
'oogopslâg, s.  de. Oogopslag. Fries:  each-

opslach.
'oogpunt, s.  't,  ‐en.  Oogpunt. Fries:  each-

punt.
'oogste, v. [o:xstə]  oogste;  oogst. In:  Bijfal 

‒, bijval oogsten.
'oogwaiding, s.  de  -[wɑid̯ɪŋ].  Rondziende 

blik. ♢  De sike het gyn ‒ meer, ziet niet 
meer wie zich om hem heen bevinden; der 
hè wij ok nag wat ‒, daar zien wij ook nog 
wat. Fries: eachweiding.

'oogwater, s. 't, ‐s. Tranen (alleen in zegs-
wijze). ♢ 't Is allegaar snot, fliib en ‒, gez. 
wanneer iemand erg verkouden is.

'ooiefaar, s. de [o.iə̯fa:r] ‐s, ‐faren; ‐tsy. Ooi-
evaar. ♢  De ‒s bij 't ouwe koal(saad)dor-
sen fersamelden wat de kikkerts lêge lie-
ten. Fries: earrebarre. Zie ook: arebaar.

'ooiefaarsbek, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Ooievaars-
bek. Fries: earrebarrebek.

'ooiefaarshak, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Duizend-
knoop.

ooit, adv.  [o.it̯].  Ooit.  ♢  Hest  ‒  fan  soks 
hoord?; wel hè 'k ‒ fan myn leven!, wel 
heb je ooit! Fries: ea.

oom → omke.
oor, s. 't [o.ər]  oren; ‐tsy. Oor. ♢  Met seu-

ven  paar  oren  lústere, heel  aandachtig 
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luisteren; niet droog achter de oren weze; 
de oren ergens na hange late, wel  oren 
naar iets hebben;  je gyn oren an 'e kop,  
an 't hoofd naaie late, zich niets laten wijs 
maken; 'n sneed(sy) in 't ‒ hè, een snee in 
het oor hebben, lichtelijk beschonken zijn; 
een de oren fan 't  hoofd ete, iemand de 
oren van het hoofd eten;  se hè mij bij de 
oren, gez. als men bij vriezend weer last 
van zijn oren heeft. Fries: ear.

oord, s.  't  [o.ərt]  ‐en.  Oord,  plaats,  land-
streek. Fries: oarde.

'oordeel, s. 't [o.ərde:l] ‐delen. Oordeel. ♢ 
'n ‒ útspreke; 'n leven as 'n ‒ make, veel 
lawaai maken. Fries: oardiel.

'oordele, v., oordeelde; oordeeld. Oordelen. 
♢ Over wat ‒ kinne, over iets kunnen oor-
delen. Fries: oardielje.

'oorizer, s. 't, ‐s; ‐tsy. Oorijzer. ♢ Die deur 
is soa glâd, glimmend forfd, dat men kin 't  
‒ d'r wel in opsette! Fries: earizer.

oorizer'bordsy, s. 't, ‐s. Plankje in bedstee 
om oorijzer op te plaatsen.

oorkrúpper → oalykrúpper.
'oorlel, s. de -[lεl] ‐len; ‐tsy. Oorlel.
'oorlog, s. de [o.ərlɔx] ‐gen;  oorlochy. Oor-

log. Fries: oarloch.
'oorlogfoere, v., foerde oorlog; oorlogfoerd. 

Oorlog voeren. Fries: oarlochfiere.
'oorlogsinfalide, s. de, ‐s, ‐n. Oorlogsinvali-

de. Fries: oarlochsynvalide.
'oorlogsmonumint, s.  't,  ‐en.  Oorlogsmo-

nument. Fries: oarlochsmonumint.
'oorlogsskip, s. 't, ‐pen; ‐py. Oorlogsschip. 

Fries: oarlochsskip.
oorlogs'suchtig, adj., ‐er; ‐st. Oorlogszuch-

tig. Fries: oarlochssuchtich.
'oorlogstiid, s.  de,  ‐tiden.  Oorlogstijd. 

Fries: oarlochstiid.
'oorsaak, s.  de,  ‐saken.  Oorzaak.  Fries: 

oarsaak.
'oorsprong, s.  de  [o.ə(r)sproŋ]  ‐en.  Oor-

sprong. Fries: oarsprong.
oor'spronklik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Oor-

spronkelijk. Fries: oarspronklik.
'oortsy, s.  't  [o.ətsi]  ‐s.  Oortje,  ¼  stuiver. 

Fries: oard.
'oortsys, adj.  Onbeduidend,  zeer  klein.  ♢ 

Oartsise boadskappen. Fries: oartsens.
'oorúl, s. de, ‐len. Ransuil.
'oorwurm, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Oorworm.  ♢  'n 

Gesicht as 'n ‒, een gezicht als een oor-
worm;  hij siet as 'n ‒. Zie ook:  oalykrúp-
per.

op, prep.  & adv. [ɔp].  Op. ♢ ‒  bêd gaan, 
naar bed gaan; 't is allegaar ‒ en(de) weg, 
het is allemaal op, weg (van geld en ande-

re bezittingen); dat ‒, in die richting; ‒ na 
huus, naar  huis;  in  'e  wyn  ‒, tegen  de 
wind in; ‒ komme, op stal komen; 'n koe ‒ 
hè, een koe op stal hebben;  't is d'r ‒ ôf, 
het is op het kantje af; 't sit d'r ‒ met die 
twee, die twee leven in onmin met elkaar; 
alles, niks fan een ‒ kinne, alles, niets van 
iemand kunnen verdragen; ergens ‒ út, ‒ 
an  wille, iets  willen  beweren;  ‒  'e  kerk 
gaan, naar de kerk gaan, aan de kerk zijn 
(kindertaal);  't niet ‒ een, wat (staan) hè, 
begrepen hè, niet op iemand, iets gesteld 
zijn, ook: iemand, iets niet vertrouwen; hij 
sil  in 'e mezyk ‒, hij krijgt een muzikale 
opleiding; 't fînster ston 'n eandsy ‒, open; 
‒ 't Bildt, ‒ Ouwe‐Syl, ‒ 'e Syl, ‒ ('e) Swar-
te Haan, ‒ 'e Haan weune, in genoemde 
plaats;  'n acht ‒ lezen, een acht voor le-
zen; ‒ 't mooist, op zijn mooist; (helendal) 
‒ weze, (totaal) op, uitgeput zijn; metnan-
der ‒ en út gaan, geregeld samen uitgaan; 
‒ en del, op en neer, ook: over het geheel; 
een (recht)  ‒ en del ansien, iemand van 
het hoofd tot  de voeten opnemen. Fries: 
op.

'opaise, v.,  aiste op;  opaist. Opeisen. Fries: 
opeaskje.

'opbakke, v.,  bakte op;  opbakt. Opbakken. 
♢ Opbakte eerpels. Fries: opbakke.

'opbelle, v.,  belde  op;  opbeld.  Opbellen. 
Fries: opbelje.

'opberge, v., burg op; opburgen. Opbergen. 
Fries: opbergje.

'opbiede, v., boad op; opboaden. Opbieden. 
♢  Teugennander  ‒, tegen  elkaar  opbie-
den. Fries: opbiede.

'opblaze, v., bloes op; opbloezen. Opblazen. 
Fries: opblaze.

'opbloei, s. de. Opbloei. Fries: opbloei.
'opbloeie, v., bloeide op; opbloeid. Opbloei-

en. Fries: opbloeie.
'opbou, s. de. Opbouw. Fries: opbou.
'opbouwe, v.,  boude  op;  opboud.  Opbou-

wen. ♢ ‒nde krityk. Fries: opbouwe.
opbrânde → opbrande.
'opbrande, v.,  brandde  op;  opbrand;  'op-

brânde, brândde op;  opbrând;  'opbran-
ne, brande  op;  opbrand.  Opbranden. 
Fries: opbaarne.

opbranne → opbrande.
'opbreke, v.,  brak op;  opbroken.  1 Opbre-

ken, in de keel opstijgen. ♢ 't Eten breekt 
mij hyltyd op; dat sil him nag raar, suur ‒, 
slecht  bekomen.  2 Na  een  paring  onbe-
vrucht  blijven en opnieuw tochtig,  bron-
stig worden. ♢  Die koe, merry is opbro-
ken. 3 De  visite  beëindigen,  naar  huis 
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gaan. ♢ Kom, wij breke maar weer 's op, 
we stappen op, gaan naar huis. Fries: op-
brekke.

'opbringe, v., brocht op; opbrocht. Opbren-
gen. ♢  Dat kin ik niet ‒, betalen;  't spul 
het bij 't boelgoed nagal wat opbrocht, op-
geleverd;  de  eerappels  brochten  fleden 
jaar meer op as nou; kines ‒, opvoeden, 
grootbrengen;  die jonge is niet goed op-
brocht, opgevoed,  grootgebracht.  Fries: 
opbringe.

'opbringst, s. de -[brɪŋst] ‐en. Opbrenst. ♢ 
De ‒ fan 'e ferkoping, fan 'e wait. Fries: 
opbringst.

'opdyk, s.  de,  ‐diken.  Dwarsdijk  (tussen 
twee polders). ♢ De ‒ tussen Oasterse en 
Westerse Bildtpôlen. Fries: opdyk.

'opdinke, v., docht op; opdocht. Uitdenken, 
verzinnen.  ♢  Dou  kist  't  mooi  ‒; 'n  op-
docht ferhaaltsy. Fries: optinke.

'opdirke (je), v., dirkte op; opdirkt. Zich op-
dirken.

'opdoeke, v.  -[dukə]  doekte  op;  opdoekt. 
Opdoeken. Fries: opdoekje.

'opdoen, v., daan, deen op; opdaan, opdeen. 
Opdoen. ♢ Feul kinnis ‒, zich verschaffen; 
'n sykte ‒, krijgen;  kouwe ‒, kou vatten; 
de deur ‒, opendoen,  openen. Fries:  op-
dwaan.

'opdokke, v.,  dokte op;  opdokt. Opdokken. 
Fries: opdokke.

'opdonder, s. de -[dondər] ‐s; ‐tsy. 1 Opdon-
der.  2 (Als verkleinwoord) een opdonder-
tje,  klein  persoon.  ♢  'n  Klain  ‒tsy, een 
klein meisje of jongetje (t.o.v. de leeftijd). 
Fries: opdonder.

'opdondere, v.,  donderde  op;  opdonderd. 
Opdonderen. Fries: opdonderje.

'opdooi, s. de. Opdooi. Fries: optei.
'opdraaie, v.,  draaide  op;  opdraaid.  Op-

draaien. ♢ Een ergens foor ‒ late, iemand 
ergens voor laten opdraaien; ik draai foor 
de kosten, 't werk op. Fries: opdraaie.

'opdracht, s.  de,  ‐en;  ‐drachy.  Opdracht. 
Fries: opdracht.

'opdrage, v.,  droeg op;  opdroegen. Opdra-
gen. ♢ Een wat ‒, gelasten. Fries: opdra-
ge.

'opdrinke, v., dronk op; opdronken. Opdrin-
ken. Fries: opdrinke.

'opdroge, v., droogde op; opdroogd. Opdro-
gen. Fries: opdroegje.

'opdrosse, v.  -[drɔsə]  droste  op;  opdrost. 
Opdrossen,  zich  verwijderen,  heengaan. 
Fries: opdrosse.

'opdúkke, v.,  dúkte op;  opdúkt. Opduiken. 
Fries: opdûke.

'open, adj. & adv. [o:pən] ‐er; ‐st. Open. ♢ 
Soa  ‒  as  spek, (van  een  wonde);  ‒  en 
bloat, open en  bloot;  de brûg  is  ‒; 't  ‒ 
feld, vlakke; in 'e ‒ lucht; de ogen goed ‒ 
hewwe, scherp opletten;  op je's,  syn ‒st 
weze, op zijn hoede zijn. Fries: iepen.

open'baar, adj. & adv. Openbaar. ♢  Wat ‒ 
make, iets openbaar maken;  de openbare 
weg, de voor ieder toegankelijke weg; de 
openbare  skoal, door  staat  of  gemeente 
gestichte en onderhouden school;  in 't ‒, 
in het openbaar. Fries: iepenbier.

open'bare, v.,  openbaarde;  openbaard. 
Openbaren. Fries: iepenbierje.

open'baring, s. de, ‐s. Openbaring. ♢  Dat 
waar 'n ‒ foor mij. Fries: iepenbiering.

'openbreke, v.,  brak  open;  openbroken. 
Openbreken. Fries: iepenbrekke.

'opendoen, v.,  daan,  deen open;  opendaan, 
‐deen. Opendoen. ♢  De deur ‒. Fries:  ie-
pendwaan.

'opendouwe, v.,  doude  open;  opendoud. 
Openduwen.

'opendraaie, v.,  draaide open;  opendraaid. 
Opendraaien. Fries: iependraaie.

'opene, v.,  opende;  opend.  Openen.  ♢  'n 
Fergadering ‒. Fries: iepenje.

'opengaan, v.,  ging,  gong open;  opengaan. 
Opengaan. Fries: iepengean.

open'hartig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Openhar-
tig. Fries: iepenhertich.

op ’e nij → opnij.
'opening, s.  de, ‐s;  ‐închy, ‐inky.  Opening. 

♢ De ‒ fan 'e nije skoal. Fries: iepening.
'openlêge, v.,  laai  open;  openlaaid.  Open-

leggen. Fries: iepenlizze.
'openlik, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Openlijk.  ♢ 

Ergens ‒ foor útkomme. Fries: iepenlik.
open'luchtspel, s.  't,  ‐len.  Openluchtspel. 

Fries: iepenloftspul.
'openmake, v.,  maakte  open;  openmaakt. 

Openmaken. Fries: iepenmeitsje.
'opensette, v.,  sette open;  openset.  Open-

zetten. Fries: iepensette.
'openslaan, v.,  sloeg  open;  opensloegen. 

Openslaan. Fries: iepenslaan.
'openstelle, v.,  stelde  open;  opensteld. 

Openstellen. Fries: iepenstelle.
'opentere, v.,  teerde  open;  openteerd. 

Openvouwen. Fries: iepenteare.
o 'pêr, s. de [o:pε:r] ‐s. Au pair. Fries: o pêr.
o 'pêr, adv. [o:pε:r]. Au pair. Fries: o pêr.
ope'rette, s.  de  [o:pərɛtə]  ‐s.  Operette. 

Fries: operette.
'opete, v.,  at op;  opeten. Opeten. Fries: op-

ite.
'opfaart, s. de, ‐en; ‐sy. Zijvaart. Fries:  op-
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feart.
'opfâle, v., fiel op; opfâlen. Opvallen. Fries: 

opfalle.
op'fâlend, adj. & adv.;  op'fallend, ‐er; ‐st. 

Opvallend. Fries: opfallend.
opfallend → opfâlend.
'opfandele, v.,  fandelde op;  opfandeld. Bij-

eenrapen. Fries: opfandelje.
'opfange, v.,  fong op; opfongen. Opvangen. 

♢ Een ‒, iemand opvangen, iemand in een 
nieuwe  situatie  op  zijn  gemak  stellen. 
Fries: opfange.

'opfatte, v.,  fatte op;  opfat. Opvatten. ♢ 'n 
Plan ‒, een plan opvatten; dou most 't niet  
ferkeerd ‒, uitleggen. Fries: opfetsje.

'opfatting, s. de, ‐s. Opvatting. Fries: opfet-
ting.

'opfeger, s. de, ‐s. Soort veger. ♢ Met 'n ‒ 
de moln skoanfege.

'opfisse, v., fiste op; opfist. Opvissen. Fries: 
opfiskje.

'opfleure, v.,  fleurde op;  opfleurd.  Opfleu-
ren. ♢ Sij is al wat opfleurd, wat fleuriger 
geworden. Fries: opfleurje.

'opfoede, v.  [ɔpfu.ədə]  foedde op;  opfoed. 
Opvoeden. Fries: opfiede.

'opfoeder, s. de, ‐s. Opvoeder. Fries:  opfie-
der.

'opfoeding, s. de, ‐s. Opvoeding. Fries: op-
fieding.

'opfoere, v.,  foerde op;  opfoerd.  Opvoeren 
(omhoog voeren; hoger doen worden, op-
drijven;  ten tonele voeren).  ♢  'n  Teneel-
stik ‒. Fries: opfiere.

'opfoere, v.,  foerde op;  opfoerd. Opvoeren, 
voeren tot er niets meer overblijft. Fries: 
opfuorje.

'opfoering, s. de, ‐s. Opvoering. Fries:  op-
fiering.

'opfolge, v.,  folgde op;  opfolgd.  Opvolgen. 
Fries: opfolgje.

'opfolger, s. de, ‐s.  Opvolger. Fries:  opfol-
ger.

'opforve, v.,  forfde op;  opforfd.  Opverven. 
Fries: opfervje.

'opfrage, v., froeg op; opfroegen. Opvragen. 
Fries: opfreegje.

'opfrete, v.,  frat op;  opfreten. Opvreten. ♢ 
Jesels ‒, vergaan van spijt, ergernis enz; 
ik sit mijsels op te freten; je souwen jesels 
‒. Fries: opfrette.

'opfreter, s.  de,  ‐s.  Opvreter,  opmaker. 
Fries: opfretter.

'opgaan, v., ging op; opgaan. Opgaan. ♢ De 
son gaat op; in 'e stúddy ‒, er zich geheel 
aan wijden; ik loof niet dat dut opgaat, dat 
dit juist is, klopt. Fries: opgean.

'opgaand, adj.  Opgaand.  ♢  ‒e  tiden, tijd 
van economische  vooruitgang.  Fries:  op-
geand. Zie ook: delgaand.

'opgang, s. de, ‐en. Opgang. ♢ ‒ make, op-
gang maken, in trek komen, ook: carrière 
maken. Fries: opgong.

'opgare, v.,  gaarde op;  opgaard.  Opgaren, 
opzamelen.  ♢  Printsys,  sigarebândsys,  
postsegels ‒. Fries: opgarje.

'opgave, s. de, ‐n. Opgave. Fries: opjefte.
'opgeld, s.  't.  Opgeld (alleen fig.  in  vaste 

verbinding).  ♢  ‒  doen, opgeld  doen,  in 
trek zijn, opgang maken.

'opgeve, v., gâf op; opgeven. Opgeven. ♢ 't  
Adres fan een ‒, vermelden;  je ‒ foor 'n 
eksamen, zich aanmelden. Fries: opjaan.

'opgiete, v., goat op; opgoaten. Opgieten. ♢ 
De koffy ‒. Fries: opjitte.

'opgrave, v.,  groef  op;  opgroeven.  Opgra-
ven. Fries: opgrave.

'opgraving, s. de, ‐s. Opgraving. Fries:  op-
graving.

'opgroeie, v.,  groeide  op;  opgroeid.  Op-
groeien. Fries: opgroeie.

'ophaine, v.,  hainde  op;  ophaind.  Opvan-
gen. ♢ De bâl ‒; men haint wel 's wat op, 
hoort  ongemerkt  (toevallig);  kines  bij 
skoal ‒, opwachten. Fries: opheine.

'ophakke, v.,  hakte op;  ophakt. Ophakken, 
opscheppen. Fries: ophakje.

'ophakker, s. de, ‐s. Ophakker, opschepper. 
Fries: ophakker.

'ophakkerig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Ophakkerig. 
Fries: ophakkerich.

ophakke'rij, s.  de,  ‐en.  Ophakkerij,  op-
schepperij. Fries: ophakkerij.

'ophale, v., haalde op; ophaald. Ophalen. ♢ 
'n Lâder in 'n hoas ‒; om priis en premy 
ston St.‐Jabik twee spul  achter,  maar se 
haalden  mooi  op  en wonnen  dochs  nag, 
liepen een achterstand in. Fries: ophelje.

'ophange, v.,  hong op;  ophongen.  Ophan-
gen. Fries: ophingje.

'opheffe, v.,  hefte op;  opheft. Opheffen (af-
schaffen;  het  bestaan doen eindigen).  ♢ 
Die timmersaak is opheven. Fries:  ophef-
fe.

'opheldere, v., helderde op; ophelderd. Op-
helderen. Fries: ophelderje.

'opheldering, s. de. Opheldering. Fries: op-
heldering.

'ophespele, v.  -[hεspələ]  hespelde  op;  op-
hespeld. Opwinden, op de haspel winden.

'ophewwe, v.,  had op; ophad. Ophebben. ♢ 
Feul met een ‒, veel met iemand opheb-
ben; nagal wat ‒, veel gedronken hebben. 
Fries: ophawwe.



ophise 301

'ophise, v.,  hyste  op;  ophyst.  Ophijsen.  ♢ 
De flâg ‒. Fries: ophise.

'ophise, v.,  hyste  op;  ophyst.  Ophitsen. 
Fries: ophysje.

'ophoge, v., hoogde op; ophoogd. Ophogen. 
Fries: opheegje.

'ophore, v.,  hoorde op;  ophoord. Ophoren. 
♢ Ergens nij fan ‒, ergens vreemd van op-
horen. Fries: opharkje.

'ophouwe, v., houde op; ophouwen. Ophou-
den. ♢ ‒  fan, ophouden, stoppen met (in 
verbinding  met  een  werkwoord);  ‒  fan 
praten; ‒ met, ophouden, stoppen met (in 
verbinding  met  een  zelfstandig  naam-
woord);  ik  hou op met  dat skriven in 'e  
krant. Fries: ophâlde.

'ophouwer, s.  de,  ‐s.  Onderdeel  van  een 
haam (zit over de nek om het borststik op 
de juiste plaats te houden).

o'piny, s. de [o:pini] ‐s. Opinie. Fries: opiny.
'opium, s.  de & 't [o:piəm]. Opium. Fries: 

opium.
'opjage, v.,  joeg  op;  opjoegen.  Opjagen. 

Fries: opjeie.
'opkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Opkamer.  Fries: 

opkeamer.
'opkere, v., keere op; opkeerd. Opkeren, te-

genhouden,  ophouden,  stuiten. ♢  Om't‐y 
niet op 'e tiid kwam, keerde hij de saak  
op. Fries: opkeare.

'opklare, v.  -[kla:rə]  klaarde op;  opklaard. 
Opklaren. ♢ De lucht klaart op. Fries: op-
klearje.

'opklouwene, v.,  klouwende  op;  opklou-
wend. Opkluwen(en), opwinden. ♢  Geren 
‒. Fries: opkleaunje.

'opknappe, v., knapte op; opknapt. Opknap-
pen. ♢  Je ‒, zich opknappen;  na 'n sykte 
weer ‒. Fries: opknappe.

'opkomme, v.,  kwam op;  opkomen.  Opko-
men. ♢  De maan komt op; dat komt niet  
in hur op, bij haar op; ‒  foor, tun, opko-
men voor, tegen; ‒ in 'n teneelstik, ten to-
nele komen. Fries: opkomme.

'opkommen, s.  't.  Opkomst.  ♢  't  ‒ fan 'e 
son. Fries: opkommen.

'opkomst, s.  de.  Opkomst.  ♢  De ‒ fan 't 
soasialisme, eerste ontwikkeling, bloei; de 
‒ fan 't publyk fiel ôf. Fries: opkomst.

'opkope, v.,  kocht  op;  opkocht.  Opkopen. 
Fries: opkeapje.

'opkoper, s. de, ‐s. Opkoper. Fries:  opkea-
per.

'opkoppe, v.  -[kɔpə]  kopte op;  opkopt. Vor-
men (van boter in een daarvoor bestemde 
houten kop). Fries: opkopje.

'opkorte, v.,  kortte  op;  opkort.  Opkorten, 

korter  maken.  ♢  'n  Jurk  ‒. Fries:  op-
koartsje.

'opkrame*, v.  -[kra:mə]  kraamde  op;  op-
kraamd. Afdruipen, weggaan.

'opkrije, v., kreeg op; opkregen. 1 Oprapen, 
van de grond opnemen. ♢  'n Plank ‒. 2 
Opkrijgen,  opmaken,  opeten,  opdrinken. 
♢  Hij  kon 't  eten  niet  ‒. 3 Opgedragen 
krijgen. ♢ Feul húswerk ‒. Fries: opkrije.

'oplade, v.,  laadde  op;  opladen.  Opladen. 
Fries: oplade.

'oplaide, v.,  laidde  op;  oplaid.  Opleiden. 
Fries: opliede.

'oplaiding, s. de, ‐s. Opleiding. Fries: oplie-
ding.

'oplakke, v.,  lakte  op;  oplakt.  Oplakken. 
Fries: oplakke.

'oplanger, s. de, ‐s. Oplanger, verlengstuk. 
Fries: oplanger.

'oplate, v.,  liet op;  oplaten. Oplaten. ♢ Pyt 
het de draak oplaten. Fries: oplitte.

'oplêge, v.,  laai  op;  oplaaid.  Opleggen.  ♢ 
Een wat ‒, opdragen; een 't swigen ‒, ie-
mand het zwijgen opleggen. Fries: oplizze.

'oplêger, s. de, ‐s. Oplegger. Fries: oplizzer.
'oplepele, v.,  lepelde op;  oplepeld. Oplepe-

len. Fries: opleppelje.
'opleve, v.,  leefde  op;  opleefd.  Opleven. 

Fries: oplibje.
'oplevere, v.,  leverde op;  opleverd. Opleve-

ren. ♢  Dat winkeltsy levert wainig op; 't  
levert op as de see, het levert overvloedig 
op. Fries: opleverje.

'oplichte, v.,  lichtte op;  oplicht.  Oplichten 
(helder  maken;  helder(der)  worden). 
Fries: opljochtsje.

'oplichte, v.,  lichtte op;  oplicht.  Oplichten 
(optillen,  opbeuren;  afzetten,  bedriegen). 
Fries: oplichte.

'oplichter, s. de, ‐s. Oplichter. Fries: oplich-
ter.

'oploege, v.,  loegde op;  oploegd. Optassen, 
opstapelen. Fries: oploegje.

'oplooie, v.,  looide  op;  oplooid.  Opluien, 
door middel van een luiwerk naar boven 
hijsen.  ♢  An 't  looitou worre de sakken 
deur de lúkken oplooid.

'oploop, s. de, ‐lopen; ‐lopy. Oploop, het te 
hoop  lopen,  samenscholing.  ♢  'n  ‒  fan 
folk.

'oplope, v.,  liep  op;  oplopen.  Oplopen.  ♢ 
Syn  skulden  lope  hard  op; 'n  perses  ‒, 
zich op de hals halen, krijgen.

'oplosse, v.,  loste  op;  oplost.  Oplossen. 
Fries: oplosse.

'oplossing, s. de, ‐s; ‐inky. Oplossing. Fries: 
oplossing.
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'opluchte, v.,  luchtte op;  oplucht.  Opluch-
ten. Fries: opluchtsje.

'opluchting, s.  de,  ‐s.  Opluchting.  Fries: 
opluchting.

'opmake, v.,  maakte  op;  opmaakt.  Opma-
ken. ♢ ‒ út, afleiden uit;  de balâns ‒; de 
smid  mot  de hoefizers  ‒, versmeden;  'n 
fyts  ‒, herstellen,  vernieuwen. Fries:  op-
meitsje. Zie ook: fersmaaie.

'opmerke, v.,  murk op;  opmurken. Opmer-
ken. Fries: opmerke.

'opmerking, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Opmerking. 
Fries: opmerking.

op'merklik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Opmerke-
lijk. Fries: opmerklik.

op'merksem, adj. & adv., ‐er; ‐st. Opmerk-
zaam. Fries: opmerksum.

'opmete, v.,  mat  op;  opmeten.  Opmeten. 
Fries: opmjitte.

'opmetsele, v.;  'opmetsle, metselde  op; 
opmetseld. Opmetselen. Fries: opmitselje.

opmetsle → opmetsele.
'opmiter, s. de, ‐s. Opstopper. Fries:  opmi-

ter.
'opnaaisel, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Opnaaisel. Fries: 

opnaaisel. Zie ook: opriigsel.
'opnander, adv. Op elkaar. Fries: opinoar.
op'nij, adv.;  op  ’e  'nij.  Opnieuw,  ander-

maal. ♢ Elke dâg ‒. Fries: opnij.
'opnimme, v.,  nam op;  opnommen.  Opne-

men. ♢ Geld ‒. Fries: opnimme.
'opnoeme, v., noemde op; opnoemd. Opnoe-

men. Fries: opneame.
'opoffere, v.,  offerde op;  opofferd.  Opoffe-

ren. Fries: opofferje.
'opoffering, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Opoffering. 

Fries: opoffering.
'oponthoud, s.  't.  Oponthoud.  Fries: 

opûnthâld.
'oppakke, v.,  pakte op;  oppakt. Oppakken. 

♢ In 'e oorlog worde ôns pake oppakt, in 
hechtenis genomen. Fries: oppakke.

'oppas, s. de, ‐sen. Oppas. Fries: oppas.
'oppasse, v., paste op; oppast. Oppassen. ♢ 

Dou  most  ‒  datstou  niet  fâlst, opletten; 
goed ‒, goed oppassen, zich goed gedra-
gen. Fries: oppasse.

op'passend, adj., ‐er. Oppassend. Fries: op-
passend.

'oppasser, s. de, ‐s. Oppasser. Fries: oppas-
ser.

oppe'nere (je), v. [ɔpənɪ.ərə]  oppeneerde; 
oppeneerd. 1 Zijn wensen kenbaar maken. 
♢  Werom  hestou  dij  niet  eerder  oppe-
neerd? 2 Zijn mening zeggen. ♢ Je kinne 
je ‒ deur 'n brief te skriven. 3 Zich voor-
doen,  zich  uiten,  zich  openbaren.  ♢  Ik 

hoop niet dat de ouwe mônd him te gau  
oppeneert met dat snôbgoed. Fries: oppe-
nearje.

'opper, s. de [ɔpər] ‐s; ‐tsy. Opper. ♢ Dikke 
en  klaine  ‒s; 't  hooi  an  ‒s  sette. Fries: 
oper.

oppe'rasy, s.  de  [ɔpəra:si]  ‐s.  Operatie. 
Fries: operaasje.

'oppere, v. [ɔpərə]  opperde;  opperd. Oppe-
ren,  als  opperman werkzaam zijn.  Fries: 
opperje.

'oppere, v. [ɔpərə]  opperde;  opperd. Oppe-
ren,  het  hooi  aan  oppers  zetten.  Fries: 
operje.

'oppere, v. [ɔpərə]  opperde;  opperd. Oppe-
ren, te berde brengen. Fries: opperje.

oppe'rere, v. [ɔpərɪ.ərə]  oppereerde;  oppe-
reerd. Opereren. Fries: operearje.

'opperflak, s.  't  [ɔpər]- ‐ken.  Oppervlak. 
Fries: oerflak.

'opperflakte, s. de, ‐s. Oppervlakte. Fries: 
oerflakte.

'opperflaktemaat, s.  de,  ‐maten.  Opper-
vlaktemaat. Fries: oerflaktemjitte.

'opperhoofd, s. 't, ‐en. Opperhoofd.
'oppermacht, s. de. Oppermacht. Fries: op-

permacht.
'oppermachtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Opper-

machtig. Fries: oppermachtich.
'opperman, s. de [ɔpər]- opperloi, ‐nen. Op-

perman. Fries: opperman.
'opperwachtmeester, s.  de,  ‐s.  Opper-

wachtmeester. Fries: opperwachtmaster.
'oppeteur, s. de [ɔpətö.ər] ‐s; ‐tsy. 1 Belha-

mel, aanstichter.  2 (Een) haantje‐de‐voor-
ste. ♢ Dat kynd is 'n ‒. Fries: opperteur.

'oppeuzele, v., peuzelde op; oppeuzeld. Op-
peuzelen. Fries: oppeuzelje.

'oppikke, v.,  pikte  op;  oppikt.  Oppikken. 
Fries: oppikke.

'oppluze, v.,  pluusde op;  oppluusd. Oppeu-
zelen. Fries: opplúzje.

'oppoke, v.,  pookte op;  oppookt. Oppoken. 
♢ De kachel ‒. Fries: oppoke.

oppor'tún, adj.  [ɔpɔrtün].  Opportuun. 
Fries: opportún.

oppo'sisy, s. de [ɔposisi]-s. Oppositie. Fries: 
opposysje.

'oppotte, v.,  potte op;  oppot.  Oppotten. ♢ 
Geld ‒. Fries: oppotsje.

'oppronke, v.,  pronkte  op;  oppronkt.  Op-
pronken. Fries: oppronkje.

op'recht, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Oprecht. 
Fries: oprjocht.

'oprêde, v.,  rêdde op;  oprêden.  Opruimen, 
opredderen. ♢ De solder ‒; 't ‒, het klaar-
spelen. Fries: oprêde.
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'oprel, s. de [ɔprεl];  'opril, [ɔprɪl] ‐len. Op-
ril,  oprit,  hellend  oplopende  weg  tegen 
dijk. Fries: opril.

'oprichte, v., richtte op; opricht. Oprichten. 
Fries: oprjochtsje.

'oprichting, s. de, ‐s. Oprichting. Fries: op-
rjochting.

'opriigsel, s. 't, ‐s. Oprijgsel, de losse ste-
ken waarmee een vouw of plooi ingehaald 
is, om iets korter te maken. Fries: opriuw-
sel.

'oprijlaan, s.  de,  ‐lanen;  ‐tsy.  Oprijlaan. 
Fries: oprydleane.

opril → oprel.
'oprispe, v.  -[rɪspə]  rispte op;  oprispt.  Op-

rispen. Fries: oprispje.
'oprit, s. de, ‐ten. Oprit.
'oprize, v.,  rees  op;  oprezen.  Oprijzen. 

Fries: oprize.
'oproep, s. de, ‐en. Oproep. Fries: oprop.
'oproepe, v., riep op; opropen. Oproepen. ♢ 

‒ bij 'n boelgoed, ferkoping, afroepen, met 
name noemen (bij openbare verkopingen). 
Fries: oproppe.

'oproeper, s. de, ‐s. Afslager, openbare ver-
koper. Fries: opropper.

'oproer, s. 't, ‐en. Oproer. Fries: oproer.
'oproerkraaier, s.  de,  ‐s.  Oproerkraaier. 

Fries: oproerkraaier.
'oproie, v. -[rɔiə̯] roide op; oproid. Opruien.
'oprôle, v.,  rôlde  op;  oprôld.  Oprollen. 

Fries: oprôlje.
'oprúmme, v.,  rúmde  op;  oprúmd.  Oprui-

men. ♢ 't Gat waar an de klaine kant, wij  
hewwe 't wat oprúmd, groter, ruimer ge-
maakt. Fries: opromje.

'oprúmmer, s. de, ‐s. Opruimer, toestel om 
op te ruimen. Fries: oprommer.

'oprúmming, s. de, ‐s. Opruiming. ♢ ‒ hou-
we onder, opruiming houden onder. Fries: 
opromming.

'opsêge, v., saai op; opsaid. Opzeggen. ♢ 'n 
Gedicht ‒; 'n krant ‒, bedanken voor een 
krant; 't mooi ‒ kinne, geestige opmerkin-
gen  kunnen  maken;  't  mâl,  raar  ‒, zich 
ruw uiten; een 't leksem ‒, iemand de les 
lezen. Fries: opsizze.

opserwere → opstrewere.
'opset, s.  de,  ‐ten.  Opzet,  plan,  ontwerp. 

Fries: opset.
'opset, adj. Opgezet. ♢ 'n ‒te foet, gezwol-

len; ‒ om 't hood, rood opgezet in het ge-
zicht. Fries: opset.

opsetkoe → opsetter.
opset'sin, s. 't. Opzet. ♢ Met ‒, met opzet, 

opzettelijk. Fries: opsetsin.
'opsette, v., sette op; opset. Opzetten. ♢ De 

hoed ‒; de houtsys ‒, de damschijven op 
het  dambord  plaatsen;  't  braaien  ‒, een 
eerste  rij  steken  op  een  breinaald  aan-
brengen;  ‒n  komme, naderen;  fan  alle 
kanten kwammen de mînsen ‒n. Fries: op-
sette.

'opsetter, s. de, ‐s; 'opsetkoe, ‐koeien. Koe 
van iemand die alleen 's winters melkkoei-
en houdt. Fries: opsetter.

'opsy, s. de [ɔpsi] ‐s. Optie. Fries: opsje.
'opsicht, s. 't, ‐en. Opzicht. ♢ In elk ‒, in ie-

der opzicht; ten ‒e fan. Fries: opsicht.
op'sichtig, adj. & adv.,  ‐er;  ‐st.  Opzichtig. 

Fries: opsichtich.
'opsien, v., sâg op; opsien. Opzien. ♢ Hoog 

bij een ‒, hoog bij iemand opzien; mâl, nij,  
raar ‒, zich sterk verwonderen. Fries: op-
sjen.

'opsiere, v.,  sierde  op;  opsied.  Opsieren. 
Fries: opsiere.

'opsinten, s.  plur.  Opcenten.  Fries:  opsin-
ten.

'opsitte, v.,  sat  op;  opsitten.  Opzitten.  ♢ 
Een  ‒n  lere, iemand  doen  opzitten,  ie-
mand mores leren;  bij de maid ‒, bij zijn 
minnares de avond of nacht doorbrengen. 
Fries: opsitte.

'opskarrele, v.,  skarrelde  op;  opskarreld. 
Opscharrelen,  zoekende  tevoorschijn 
brengen of bijeenhalen. Fries: opskarrelje.

'opskave, v., skaafde op; opskaafd. Opscha-
ven. Fries: opskave.

'opskeare, v.,  skoor op;  opskoren. Opsche-
ren, scheren tegen de loop van de haren 
in. Fries: opskeare.

'opskeppe, v., skepte op; opskept. Opschep-
pen. ♢ Froeger skepte de frou meestal 't 
werm eten op, gaf  de vrouw des huizes 
(de moeder) ieder zijn of haar portie van 
de maaltijd; 't is der skep op en laat koele, 
er is nergens gebrek aan, er wordt royaal 
geleefd;  Ouwe is âns wel 'n arige jonge,  
maar‐y skept soms wakker op. Fries:  op-
skeppe.

'opskepper, s.  de,  ‐s.  Opschepper.  Fries: 
opskepper.

'opskepperig, adj. & adv., ‐er. Opscheppe-
rig. Fries: opskepperich.

opskeppe'rij, s.  de,  ‐en.  Opschepperij. 
Fries: opskepperij.

'opskeur, s. de. Opschudding. ♢ ‒ geve, op-
schudding  veroorzaken,  opzien  baren. 
Fries: opskuor.

'opskeure, v.,  skeurde  op;  opskeurd.  Op-
scheuren.  ♢  Wort  't  izer  in  't  fuur  niet  
goed behandeld, dan wil 't wel 's ‒. Fries: 
opskuorre.
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'opskiete, v., skoat op; opskoaten. Opschie-
ten.  ♢  Opskoatene  jonges, opgeschoten. 
Fries: opsjitte.

'opskoane, v.,  skoande op;  opskoand.  Op-
klaren. ♢  De lucht skoant op, de bewol-
king  trekt  weg;  de  irpels  ‒, selecteren. 
Fries: opskjinje.

'opskrift, s. 't, ‐en; ‐skriffy. Opschrift. Fries: 
opskrift.

'opskriifboeky, s. 't, ‐s. Opschrijfboekje, no-
titieboekje. Fries: opskriuwboekje.

'opskrive, v.,  skreef  op;  opskreven.  Op-
schrijven. Fries: opskriuwe.

'opskroeve, v.,  skroefde op;  opskroefd. Op-
schroeven. Fries: opskroeve.

'opskudding, s.  de,  ‐s.  Opschudding. ♢  't 
Gâf 'n hele ‒. Fries: opskodding.

'opskulpe, v.,  skulpte op;  opskulpt. Verwij-
den, wijder maken met een schulpboor. ♢ 
't  Gat ‒, het gat wijder maken (beneden 
minder ruim dan boven).

'opslaan, v.,  sloeg  op;  opsloegen.  1 Op-
slaan.  2 De bal naar het kaatsperk slaan, 
door de opslaner.  3 De wallen van sloten 
en  vaarten  vlak  snijden,  van  allerlei  be-
groeiing  ontdoen.  4 Met  een  opslaner 
snoeien. ♢ 'n boom ‒. Fries: opslaan.

opslaander → opslaner.
'opslag, s.  de,  ‐en.  Opslag.  ♢  De ‒  bij  't 

kaatsen; ‒  fan irpels, uitspruitende aard-
appelen, die op het land zijn achtergeble-
ven. Fries: opslach.

'opslagplak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Opslagplaats. 
Fries: opslachplak.

'opslaner, s. de;  'opslaander, ‐s.  1 Opsla-
ger, kaatser die moet opslaan. ♢ 'n Eerste 
en tweede ‒; de ‒ is fan 'e bal, de tweede 
opslaner moet opslaan.  2 Stokzaag, soort 
takkenzaag aan lange  stok,  gebruikt  om 
hoger groeiende takken te snoeien. Fries: 
opslagger.

'opslopen, adj. Opgeschoten, bijna volwas-
sen. ♢ 'n ‒(e) jonge. Fries: opslûpen.

'opslútte, v., sloot op; opsloaten. Opsluiten. 
Fries: opslute.

'opsmeet*, s.  de  -[sme:t].  Harde val. ♢  't  
Kin gyn ‒ lije of dou laist in 'e faart, of  
dou klapst fan 'e sôlder ôf, ensoafeerder, 
bijv. gez. tegen kinderen, als ze gevaarlijk 
dicht bij de kant van de vaart of op een 
zolder spelen, waar ze licht af kunnen val-
len. Fries: opsmeet.

'opsmite, v., smeet op; opsmeten. 1 Opwer-
pen.  2 Opleveren, voordeel geven, tot re-
sultaat hebben. ♢ Dat bedriif fan hem het  
nagal wat opsmeten. Fries: opsmite.

'opsmukke (je), v. -[smökə] smukte op; op-

smukt. Zich opsmukken.
'opsnijer, s. de, ‐s.  1 Hekkel.  2 Opsnijder, 

snoever,  pocher,  grootspreker.  Fries:  op-
snijer. Zie ook: hekkel.

'opsnuve, v.,  snoof  op;  opsnoven.  Opsnui-
ven. Fries: opsnuve.

'opsoademiter, s.  de  -[so.ədəmitər]  ‐s.  1 
Opsodemieter,  oplawaai,  opdonder.  2 In: 
'n Klaine ‒, een (klein) opdondertje.

'opsoademitere, v.  -[so.ədəmitərə]  soade-
miterde op; opsoademiterd; 'opsodemite-
re, -[so:dəmitərə]  sodemiterde  op;  opso-
demiterd.  Opsodemieteren,  zich  wegpak-
ken, opdonderen, ophoepelen. ♢ Soademi-
ter op! Fries: opsoademiterje.

opsodemitere → opsoademitere.
'opsoeke, v.,  socht op;  opsocht. Opzoeken. 

Fries: opsykje.
'opsoepere, v.  [ɔpsupɪ.ərə]  soepeerde  op; 

opsoepeeerd.  Opsouperen.  Fries:  opsû-
pearje.

'opspare, v.,  spaarde op;  opspaard. Opspa-
ren. Fries: opsparje.

'opspatte, v.,  spatte op;  opspat(ten).  1 Op-
spatten.  2 Heftig  uitvaren,  opstuiven.  ♢ 
Hij  spatte  op  doe't  se  dat  tun him saai. 
Fries: opspatte.

'opspeule, v., speulde op; opspeuld. Opspe-
len. Fries: opspylje.

'opspoite, v.,  spoat op;  opspoaten. Opspui-
ten. Fries: opspuitsje.

'opspore, v.,  spoorde op;  opspoord. Opspo-
ren. Fries: opspoare.

'opspraak, s.  de.  Opspraak.  Fries:  op-
spraak.

'opspreke, v., sprak op; opsproken. Opspre-
ken. Fries: opsprekke.

'opspringe, v.,  sprong op;  opsprongen. Op-
springen. Fries: opspringe.

'opstaald, adj. In: ‒ hooi, het onderste hooi 
van een opper (meestal van mindere kwa-
liteit). Fries: opsteale.

'opstand, s. de, ‐en. Opstand. ♢ In ‒ kom-
me. Fries: opstân.

op'standig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Opstandig. 
Fries: opstannich.

op'standigens, s. de. Opstandigheid. Fries: 
opstannigens.

'opstap, s. de, ‐pen; ‐py. Opstap. Fries: op-
stap.

'opstapele, v.,  stapelde op;  opstapeld.  Op-
stapelen. ♢  De moeilikheden stapele hur 
op, stapelen zich op. Fries: opsteapelje.

'opstappe, v.,  stapte  op;  opstapt.  Opstap-
pen. ♢ Krekt doe't wij weer ‒ souwen, be-
gon 't te regenen, vertrekken; arig ‒, ste-
vig doorstappen, aanpoten. Fries:  opstap-
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pe.
'opstapper, s.  de,  ‐s.  Opstapper,  vrijwillig 

opvarende op een reddingsboot. Fries: op-
stapper.

'opsteke, v., stak op; opstoken. Opsteken. ♢ 
Skoven graan of hooi ‒, omhoogsteken; de 
wyn steekt op. Fries: opstekke.

'opsteker, s. de, ‐s. Opsteker (persoon die 
hooi  of  schoven  opsteekt;  hooivork  met 
lange steel). Fries: opstekker.

'opstel, s. 't, ‐len; ‐tsy. Opstel. ♢ 'n ‒ make. 
Fries: opstel.

'opstelle, v.,  stelde op;  opsteld.  Opstellen. 
Fries: opstelle.

'opstelling, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Opstelling. 
Fries: opstelling.

opster'naat, adj.  [ɔpstərna:t].  Erg  boos, 
woedend. Fries: opsternaat.

'opstige, v.,  steeg op;  opstegen. Opstijgen. 
Fries: opstige.

'opstiging, s. de, ‐s; ‐inky. 1 Opstijging (het 
omhoog gaan; congestie).  2 Bevlieging.  3 
Consternatie, opschudding. ♢ Dat waar 'n 
hele ‒. Fries: opstiging.

'opstive, v.,  steef  op;  opsteven.  Opstijven. 
Fries: opstiivje.

'opstoatsy, s.  't  -[sto.ətsi]  ‐s.  Opstootje. 
Fries: opstjit.

'opstoke, v.,  stookte  op;  opstoken.  Opsto-
ken. Fries: opstoke.

'opstoppe, v.,  stopte  op;  opstopt.  Opstop-
pen. Fries: opstopje.

'opstopper, s. de, ‐s; ‐tsy. Opstopper. ♢ 'n ‒ 
krije. Fries: opstopper.

'opstouwe, v.,  stoude  op;  opstoud.  Opstu-
wen (van het water, door de wind). Fries: 
opstowe.

opstre'were, v.  [ɔpstrəwɪ.ərə]  opstreweer-
de;  opstreweerd;  opser'were, [ɔpsər-
wɪ.ərə]  opserweerde;  opserweerd.  Obser-
veren. Fries: opstrewearje.

'opstrike, v.,  strook op;  opstroken. Aanaar-
den. ♢ De eerappels ‒. Fries: opstrike. Zie 
ook: aneerde.

'opstrúppe, v.,  stroop  op;  opstropen.  Op-
stropen. ♢ De mouwen ‒. Fries: opstrûpe.

'opsture, v.,  stuurde op;  opstuurd.  Opstu-
ren. Fries: opstjoere.

'opsuge, v.,  soog  op;  opsogen.  Opzuigen. 
Fries: opsûgje.

'opsúppe, v.,  soop op;  opsopen.  Opzuipen. 
Fries: opsûpe.

'opswele, v.,  sweelde op;  opsweeld. Bijeen-
zwelen, opharken, bijeenharken. ♢  Hij is 
an 't ‒n. Fries: opswylje.

'opswepe, v.,  sweepte  op;  opsweept.  Op-
zwepen. Fries: opswypkje.

'opswere, v., sweerde op; opsweerd. Groot-
spreken,  snoeven,  pochen.  ♢  Tunnander 
‒. Fries: opswetse.

'optekene, v.,  tekende op;  optekend. Opte-
kenen. Fries: optekenje.

'optelle, v., telde op; opteld. Optellen. ♢ 'n 
Reken ‒. Fries: optelle.

op'tere, v., opteerde; opteerd. Opteren.
'optere, v.,  teerde op;  opteerd. Opvouwen. 

Fries: opteare.
'optere, v.,  teerde op;  opteerd. Teren, met 

teer bestrijken. ♢ 'n Skut ‒. Fries: optarje.
op'tyk, s. de [ɔptik]. Optiek. Fries: optyk.
'optika, s. de [ɔptikɑ]. Optica. Fries: optika.
'optille, v.,  tilde op;  optild. Optillen. Fries: 

optille.
'optimaal, adj. & adv. [ɔptima:l] ‐maler; ‐st. 

Optimaal. Fries: optimaal.
opti'misme, s.  't  [optimɪsmə].  Optimisme. 

Fries: optimisme.
opti'mistys, adj. & adv., ‐iser;  ‐t.  Optimis-

tisch. Fries: optimistysk.
opti'sjên, s. de [ɔptisjɛ:ⁿ] ‐s. Opticien. Fries: 

optisien.
'optocht, s. de, ‐en; ‐tochy. Optocht. ♢ 'n ‒ 

met lampionnen. Fries: optocht.
optome'trist, s. de [ɔpto:me:trɪst] ‐en. Op-

tometrist. Fries: optometrist.
'optooie, v.,  tooide op;  optooid.  Optooien. 

Fries: optoaie.
'optoppe, v. -[tɔpə] topte op; optopt. Optop-

pen, op steigerpalen een verlengstuk aan-
brengen.

'optopper, s. de, ‐s. Verlengstuk dat aange-
wend wordt bij het optoppen. ♢ 'n ‒ is 'n 
eand  juffer  of  staigerklos,  wermet  at  'n 
staande juffer langer maakt wort.

'optrede, v.,  trad op;  optreden.  Optreden. 
Fries: optrede.

'optreden, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Optreden.  Fries: 
optreden.

'optrekke, v.,  trok op;  optrokken.  Optrek-
ken.

'opure, v. -[ü.ərə] uurde op; opuurd. Uieren, 
een volle, gezwollen uier krijgen (van een 
koe als de tijd van kalven nadert). ♢  Die 
koe uurt op.

'opwege, v.,  woog op;  opwogen. Opwegen. 
♢ ‒ tun, opwegen tegen; 't foordeel woog 
wel tun 't nadeel op. Fries: opweage.

'opwekke, v., wekte op; opwekt. Opwekken. 
Fries: opwekje.

'opwekking, s.  de,  ‐s.  Opwekking.  Fries: 
opwekking.

'opwerme, v.,  wermde  op;  opwermd.  Op-
warmen. ♢ 'n Prakky ‒; dat is foor mij op-
wermd eten, dat is oude kost, is allang be-
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kend; een ‒, iemand opwarmen, warm ma-
ken voor iets, ook: iemand aanzetten, op-
stoken; ik sil mij eerst wat bij de kachel ‒. 
Fries: opwaarmje.

'opwine, v.,  won op;  opwonnen. Opwinden. 
♢ Je ‒, zich opwinden. Fries: opwine.

'opwining, s.  de.  Opwinding.  Fries:  opwi-
ning.

'opwoele, v.,  woelde  op;  opwoeld.  Opwin-
den, een kluwen maken. ♢  't  Braaien ‒, 
ergens mee ophouden, iets niet meer wil-
len doen. Fries: opwuolje.

'opwoite, v.  -[wɔit̯ə]  woitte  op;  opwoit.  1 
Zonder  de  moeder  grootbrengen  (van 
geitje, lam of veulen). 2 Verwarmen, koes-
teren (van verkleumd dier of kind).  3 Op-
leiden (voor een ambacht). ♢ Die jonge is 
bij die en die baas opwoit.

o'ranje, s. 't [o:rɑⁿjə].  1 De kleur oranje.  2 
(Met  hoofdletter)  het  geslacht,  vorsten-
huis Oranje. ♢ Oranje boven!, uitroep als 
eerbewijs aan Oranje. Fries: oranje.

o'ranje, adj. [o:rɑⁿjə]. Oranje. Fries: oranje.
o'ranjekoek, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Oranjekoek. 

Fries: oranjekoek.
o'rasy, s.  de  [o.əra:si]  ‐s.  Oratie.  Fries: 

oraasje.
orchi'dee, s.  de  [ɔrxide:]  ‐ën.  Orchidee. 

Fries: orchidee.
'order, s. de [ɔədər] ‐s.  1 Order. 2 Orde. ♢ 

Op ‒ bringe, ordenen;  in  ‒, in  orde;  er-
gens met in ‒ weze, ergens mee in zijn 
schik zijn; út ‒, niet in ‒, niet in orde, on-
gesteld;  wat  an  'e  ‒  stelle, iets  aan  de 
orde stellen;  an 'e ‒ komme, aan de orde 
komen. Fries: oarder.

'ordere, v. [ɔədərə]  orderde;  orderd. Orde-
nen. Fries: oarderje.

'orderlik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Ordelijk. 
Fries: oarderlik.

ordi'nêr, adj. & adv. [ɔrdinɛ:r] ‐der; ‐st. Or-
dinair. Fries: ordinêr.

o'remus, adv.  [o.əre:məs].  Oremus.  Fries: 
oremus.

ore'oal, s.  't [o.əre:o.əl] ‐s. Aureool. Fries: 
aureoal.

o'rere, v.  [o.ərɪ.ərə]  oreerde;  oreerd.  Ore-
ren. Fries: orearje.

or'gaan, s. 't [ɔrɡa:n] ‐ganen; ‐tsy. Orgaan. 
Fries: orgaan.

organi'sasy, s. de [ɔrɡɑnisa:si] ‐s. Organisa-
tie. Fries: organisaasje.

organi'sere, v.,  organiseerde;  organiseerd. 
Organiseren. Fries: organisearje.

orga'nist, s.  de  [ɔrɡənɪst]  ‐en.  Organist. 
Fries: oargelist.

or'gasme, s.  't  [ɔrgɑsmə]  ‐s.  Orgasme. 

Fries: orgasme.
'orgel, s. 't [ɔrɣəl] ‐s; ‐tsy. Orgel. Fries: oar-

gel.
'orgelspeule, v., orgelspeulde; orgelspeuld. 

Op het orgel spelen. Fries: oargelspylje.
orgens → ergens.
ori'ïnt, s. de [o.əriɪnt]. Oriënt. Fries: oriïnt.
oriïn'tasy, s.  de  [o.əriɪnta:si].  Oriëntatie. 

Fries: oriïntaasje.
Ori'ïnt‐Ekspres, s.  de.  Oriënt‐Express. 

Fries: Oriïnt‐Ekspres.
orizi'neel, adj.  &  adv.  [o.ərizine:l]  ‐neler; 

‐st. Origineel. Fries: orizjineel.
orizi'nelens, s. de. Originaliteit. Fries:  ori-

zjinelens.
or'kaan, s. de [ɔrka:n] ‐kanen. Orkaan. ♢ 't  

Waait 'n ‒, heel hard. Fries: orkaan.
or'kest, s.  't  [ɔrkεst] ‐en;  orkessy.  Orkest. 

Fries: orkest.
orna'mint, s.  't  [ɔrnɑmɪnt]  ‐en;  ‐sy.  Orna-

ment. Fries: ornamint.
or'nere, v.  [ɔ(r)nɪ.ərə]  orneerde;  orneerd. 

Veronderstellen,  oordelen,  beweren. 
Fries: ornearje.

ornito'fyl, s.  de [ɔrnito:fil]  ‐filen.  Ornitho-
fiel. Fries: ornitofyl.

ornito'loog, s. de [ɔrnito:lo:x] ‐logen. Orni-
tholoog. Fries: ornitolooch.

ort, s. de [ɔət] ‐en; ‐sy. 1 Erwt. ♢ (Groene) 
‒en, groene erwten;  grauwe ‒en, grauwe 
erwten, kapucijners; je syk ete an ‒en en 
gesond  an  supenbrij; ik  had  de  ‒en  te 
week  en  't  himd  in  't  water,  saai  de 
(oud)faint en doe brak ik de bonk; 't lykt 
wel  ‒en, het  lijkt  nergens naar;  klain ‒, 
klein  kereltje  (vooral  van  kinderen).  2 
(Meervoud) snert. ♢ Wij ete fandaag ‒en. 
Fries: eart.

orther'doks, adj. [ɔ(r)tərdɔks]; otter'doks, 
[ɔtərdɔks] ‐er. Orthodox. Fries: ortodoks.

orthodok'sy, s.  de  [ɔ(r)rto:dɔksi]  ‐en.  Or-
thodoxie. Fries: ortodoksy.

orthodon'tist, s.  de,  ‐en.  Orthodontist. 
Fries: ortodontist.

orthodon'tsy, s. de [ɔrto:dontsi]. Orthodon-
tie. Fries: ortodonsy.

orthogo'naal, adj. & adv. [ɔrto:go:na:l]. Or-
thogonaal. Fries: ortogonaal.

orthopedago'gyk, s. de. Orthopedagogiek. 
Fries: ortopedagogyk.

orthopeda'goog, s. de [ɔrto:]-. Orthopeda-
goog. Fries: ortopedagooch.

orthope'dist, s. de [ɔrto:pe:dɪst] ‐en. Ortho-
pedist. Fries: ortopedist.

orthosko'py, s.  de  [ɔrto:sko:pi].  Orthosco-
pie. Fries: ortoskopy.

'ortmaaie, v.,  ortmaaide;  ortmaaid. Erwten 
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maaien (met de maaimachine).
'ortpeule, v.,  ortpeulde;  ortpeuld.  Erwten 

peulen,  uit  de  doppen  doen.  Fries:  ear-
tepûlje.

'ortstroa, s. 't. Erwtenstro. Fries: eartstrie.
orve → erve.
os, s. de [ɔs] ‐sen. Os. ♢ Slape as 'n ‒; groa-

te ‒!, sufferd, stommeling!; groate ‒ diest 
biste,  nou  hest  die  som  weer  ferkeerd  
útrekend. Fries: okse.

ose'aan, s. de [o:se:a:n] oseanen; oase'aan, 
[o.əse:a:n]  oaseanen.  Oceaan. Fries:  ose-
aan.

ose'änys, adj.;  oase'änys.  Oceanisch. 
Fries: oseänysk.

oseänogra'fy, s. de;  oaseänogra'fy. Ocea-
nografie.

os'moaze, s. de [ɔsmo.əzə]. Osmose. Fries: 
osmoaze.

ossi'lasy, s. de [ɔsila:si] ‐s. Oscillatie. Fries: 
ossilaasje.

ossilo'graaf, s. de [ɔsilo:gra:f] ‐grafen. Os-
cillograaf. Fries: ossilograaf.

ossilo'gram, s. 't [ɔsilo:grɑm] ‐men. Oscillo-
gram. Fries: ossilogram.

ostenta'tyf, adj. [ɔstɛntatif] [ɔstəntatif]. Os-
tentatief. Fries: ostentatyf.

ot, conj. [ɔt] [ɔət]. Als, of in spreektaal en 
soms in schrijftaal voor  as, of. ♢ Ik weet 
niet, ‒ soks wel waar is. Fries: at.

'otter, s. de [ɔtər] ‐s; ‐tsy. Otter. ♢ Swete as 
'n ‒; swimme as 'n ‒. Fries: otter.

otterdoks → ortherdoks.
oud, s. 't [ɔ.u̯t]. Oud. ♢ ‒ en jong; ‒ en nij  

fiere, oud‐ en nieuwjaar, de jaarwisseling 
vieren. Fries: âld.

oud, adj.  [ɔ.u̯t]  ouwer;  ‐st [ɔ.u̯st].  Oud.  ♢ 
Soa ‒ as Methússalim, de weg na Rome; 
ik kin niet sonder myn ‒ pyp, gez. van iets 
waaraan men gehecht is; 'n oud‐Bilkert, 'n 
oud‐boer, 'n oud‐skoalmeester, voormalig. 
Fries: âld.

'oudachtig, adj., ‐er; ‐st. Oudachtig. Fries: 
âldeftich.

'oudbakken, adj. Oudbakken, ouderwets.
oud'beppy, s.  't,  ‐s.  Ouwelijk  meisje.  ♢ 

Jaantsy,  dat  kynd,  is  sóá'n  ‒. Fries:  âld-
bepke.

oud'bestek, s. de, ‐ken; oud'bestel, ‐len. 1 
Persoon die ouwelijk is in zijn spreken, die 
voor zijn leeftijd veel te wijs praat. 2 Eeu-
wige zeurpiet.

oudbestel → oudbestek.
'oude, s. de, ‐n.  1 Oude (als vertrouwelijke 

aanspreekvorm). ♢  Hindert niks, hoor ‒; 
dat het ‒ mooi deen. 2 Dinges (ook humo-
ristisch t.o.v.  van vooral meisjes). ♢  Der 

hè je ‒ ok!; wat most ‒ hier krekt? Fries: 
âlde.

'ouden, s. plur. Ouden, zij die ouder zijn. ♢ 
‒ fan dagen, ouden van dagen, bejaarden. 
Fries: âlden.

'ouderaven, s.  de,  ‐s,  ‐en.  Ouderavond. 
Fries: âlderjûn.

'ouderdom, s.  de.  Ouderdom.  ♢  (De)  ‒ 
komt met gebreken. Fries: âlderdom.

'ouderhuus, s. 't. Ouderhuis. Fries:  âlders-
hûs.

'ouderkommissy, s.  de,  ‐s.  Oudercommis-
sie. Fries: âlderkommisje.

'ouderlik, adj. Ouderlijk. Fries: âlderlik.
'ouderling, s. de, ‐en. Ouderling. Fries:  âl-

derling.
'ouderserf, s. 't -[εrf]; 'oudersgoed. Ouder-

lijk erfgoed. Fries: âlderserf.
oudersgoed → ouderserf.
'oudfader, s. de, ‐s.  1 Oudvader.  2 Kanjer, 

kokkerd (van dier). Fries: âldfader.
oud'faint, s.  de;  ouwe'faint, ‐en.  (Oude) 

vrijgezel. ♢ Ik had de orten te week en 't  
himd in 't water, saai de ‒ en doe brak ik  
de bonk. Fries: âldfeint.

oud'faintig, adj.  & adv.,  ‐er.  Als  van  een 
(oude) vrijgezel. Fries: âldfeintich.

Oud'frys, adj. & s. 't. Oudfries. Fries:  Ald-
frysk.

'oudhyd, s. de, ‐heden. Oudheid. Fries: âld-
heid.

'oudhydkunde, s.  de,  ‐s.  Oudheidkunde. 
Fries: âldheidkunde.

oud'jaar, s. 't. Oudejaar. Fries: âldjier.
oudjaars'aven, s.  de,  ‐s,  ‐en;  oudjaars-

'avend, ‐en; ouwejaars'aven, ‐s, ‐en; ou-
wejaars'avend, ‐en.  Oudejaarsavond. 
Fries: âldjiersjûn.

oudjaarsavend → oudjaarsaven.
oudjaars'dâg, s.  de;  ouwejaarsdâg, ‐da-

gen,  ‐dâgen.  Oudejaarsdag.  Fries:  âld-
jiersdei.

'oudland, s.  't.  1 Bildtse  benaming  voor 
Friesland (uitgezonderd het Bildt).  2 Het 
oude  land  langs  de vroegere  Middelzee. 
Fries: âldlân.

'oudlander, s. de, ‐s. 1 Fries (persoon die in 
het  Oudland (betekenis 1) woont, of van-
daar zich op het Bildt heeft gevestigd).  2 
Bewoner van het  Oudland  (betekenis 2). 
Fries: âldlanner.

'oudlâns, s.  't.  Bildtse benaming voor het 
Fries.

oud'maid, s. de, ‐en. Vrijgezel, ongetroude 
vrouw, oude vrijster.

oudmaidig → ouwemaidachtig.
oud'man, s.  de.  1 Oude man.  2 (Als  ver-
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kleinwoord)  ouwelijke  persoon.  ♢  Die 
klaine Dirk is soa'n ‒tsy, die kleine Dirk is 
zo'n ouwelijke jongen. Fries: âldman.

oud'mannehuus, s. 't,  ‐húzzen.  Oudeman-
nenhuis. Fries: âldmannehûs.

oud'mannestap, s.  de,  ‐pen.  Trage  gang 
(als) van een oude man. Fries:  âldmanne-
stap.

oud'mannig, adj. & adv., ‐er. Als (van) een 
oude man. ♢ Klaine Wullem is soa'n ‒ fint-
sy; hij het faak fan dat ‒ praat. Fries: âld-
mannich.

oud'mîns, s. 't. Oude vrouw. Fries:  âldmin-
ske.

oudmoaderig → oudmoadrig.
oudmoaderigens → oudmoadrigens.
oud'moadrig, adj. & adv.;  oud'moaderig, 

‐er; ‐st. Ouderwets. Fries: âldmoadrich.
oud'moadrigens, s. de; oud'moaderigens. 

Ouderwetsheid. Fries: âldmoadrigens.
'oudomke, s. de, ‐s. Oudoom. Fries: âldom-

ke.
oud'roek, s.  de,  ‐en.  1 Roek.  2 Zwarte 

kraai. 3 Arbeider in het roekenêst (bij het 
vroegere koolzaaddorsen). Fries:  âldroek. 
Zie ook: roekenêst.

oud'rot, s. de, ‐ten. Oude rot. Fries: âldrôt.
ouds, adj.,  ‐er.  1 Ouwelijk.  2 Niet  vers. 

Fries: âldsk.
ouds, adv. 1 In: Bij ‒, eertijds. 2 In: Fan ‒, 

van ouds. Fries: âlds.
oud'seer, s.  't.  Oud zeer,  wrok. ♢  Die loi 

siene dwars fannander ôf. Ja, d'r sit nag  
wat ‒, motst dinke (de ene sit nag bij de  
ândere in 'e skuld). Fries: âldsear.

'oudsens, s.  de.  Ouwelijkheid.  Fries:  âld-
skens.

'oudsy, s. 't, ‐s. Oudje, oude man of vrouw. 
Fries: âldsje.

'oudstrider, s. de, ‐s. Oudstrijder, veteraan. 
Fries: âldstrider.

'oudtante, s.  de,  ‐s.  Oudtante.  Fries:  âld-
muoike.

'oudtiids, adv.  Oudtijds,  eertijds,  in  oude 
dagen. Fries: âldtiids.

oud'wify, s.  't,  ‐s.  Ouwelijk  meisje.  ♢  Die 
klaine maisys fan Dirk‐en‐Pytsy binne fan 
die ouwe wifys: de ene is al gyn groater ‒  
as de ândere. Fries: âldwiif.

oud'wiif, s. 't, ‐wiven; ‐wify. 1 Oude vrouw. 
♢  ‒  weze, geen  kinderen  meer  kunnen 
krijgen; die man is soa'n ‒, oud wijf, zanik-
pot, kletskous;  Gaan jim overdâg met na 
Belkum, jonges? Werom dat? Nou, der sil-
le se 'n ‒ bij de toren op kroie, (Berlikum 
of enig ander dorp in de omgeving) grapje 
tegen kinderen; 't sil wel weer over weze 

ast 'n ‒ bist, hum. gez. tegen kinderen bij 
iets van voorbijgaande aard. 2 Soort koek. 
3 Lederbok (grote kever). Fries: âldwiif.

oud'wivekoek, s. de;  ouwe'wivekoek, ‐en. 
Soort koek. Fries: âldwivekoeke.

oud'wivepraat, s.  't.  Oudewijvenpraat, 
kletspraat. Fries: âldwivepraat.

oud'wivig, adj.  &  adv.,  ‐er.  Als  (van)  een 
oude  vrouw.  ♢  Hij  het  faak  fan  dat  ‒e 
praat. Fries: âldwivich.

'outfit, s. de [ɔ.u̯tfɪt] ‐s. Outfit. Fries: outfit.
'ouwe, s.  't  [ɔ.u̯ə].  Oude; de toestand van 

vroeger. ♢ Alles bij 't ‒ blive late, alles bij 
het oude laten. Fries: âlde.

'ouwe, s.  de [ɔ.u̯ə] ‐n.  Oude (oude man of 
vrouw, bejaarde; dezelfde als vroeger). ♢ 
‒n fan dagen, ouden van dagen;  weer de 
‒ weze, weer de oude zijn. Fries: âlde.

Ouwe‐'Dyk, eigennaam.  Oude‐Bildtdijk. 
Fries: Aldebiltdyk.

Ouwe'dykster, s.  de,  ‐s.  Bewoner  van  de 
Ouwe‐Dyk  (Oude‐Bildtdijk). ♢  'n ‒ weunt 
an ('e) Ouwe‐ Dyk. Zie ook: wâltsyskiters.

ouwefaint → oudfaint.
ouwe'heer, s.  de,  ‐heren.  Familiare  aan-

spreekvorm. ♢  Ah,  ‒!, tegen iemand die 
men in een tijd niet gezien heeft of tegen 
iemand die op bezoek komt; nou binne wij 
al arig opskoaten, ‒!; de kop d'r fóór hou-
we, ‒!, (gez. als bemoediging).

ouwe'hoer, s.  de, ‐en. Knikker van gebak-
ken klei.

ouwejaarsaven → oudjaarsaven.
ouwejaarsavend → oudjaarsaven.
ouwejaarsdâg → oudjaarsdâg.
ouwekloany → ouwekloanje.
ouwe'kloanje, s. de;  ouwe'kloany. Eau de 

cologne. Fries: âldeklonje.
Ouwe 'Laai, eigennaam. Oude Leije. Fries: 

Aldeleie.
ouwe'loi, s. plur. Ouders. Fries: âldelju.
ouwe'maid, s. de, ‐en. Vrijgezel, ongetrou-

de vrouw, oude vrijster.
ouwe'maidachtig, adj.  &  adv.;  oud'mai-

dig, ouwe'maidig, ‐er. Als (van) een oude 
vrijster.

ouwe'maidepraat, s.  't,  ‐sy.  Praat als van 
een oude vrijster.

ouwemaidig → ouwemaidachtig.
ouwer'eand, s. 't. De oudere generatie, de 

ouderen. Fries: âlderein.
ouwer'jaars*, adv.  Ontzettend,  verbazend. 

♢ Hij kin soa ‒ plage, gekansteke.
ouwer'wets, adj.  &  adv.,  ‐er.  Ouderwets. 

Fries: âlderwetsk.
ouwer'wetsens, s.  de.  Ouderwetsheid. 

Fries: âlderwetskens.
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Ouwe‐'Syl, eigennaam.  Oude‐Bildtzijl. 
Fries: Aldebiltsyl.

Ouwe'sylster, s. de, ‐s. Bewoner van Oude‐
Bildtzijl.  ♢  'n  ‒ weunt op Ouwe‐Syl. Zie 
ook: flashaal.

ouwewivekoek → oudwivekoek.
o'vaal, s.  't  [o:va:l]  ovalen.  Ovaal.  Fries: 

ovaal.
o'vaal, adj. [o:va:l]. Ovaal. Fries: ovaal.
o'vasy, s.  de  [o:va:si]  ‐s.  Ovatie.  Fries: 

ovaasje.
'oven, s.  de  [o:vən]  ‐s;  ‐tsy.  Oven.  Fries: 

oven.
'ovendeur, s. de, ‐en; ‐tsy. Ovendeur. Fries: 

ûnsdoar.
'ovenfloer, s.  de,  ‐en.  Ovenvloer.  Fries: 

ûnsflier.
'ovenkap, s. de, ‐pen; ‐py. Ovenkap, gewelf, 

bovenkant van een oven.
'ovenplaat, s. de, ‐platen. Ovenplaat. Fries: 

ûnsplaat.
'over, adv. & prep. [o:vər]. Over. ♢ 't Fiel ‒ 

'e  grônd,  'e  floer,  't  huus, over,  op  de 
grond,  vloer;  de  knikkerts  laaien  ‒  'e  
gang,  'e  keuken, over  de  vloer  van  de 
gang, keuken;  foor de kerk ‒, tegenover; 
de foorînse sloeg de bâl ‒ alles hine, over 
het publiek, over de tribune; de bâl waar 
'm ‒, de bal was te hoog voor hem (bij het 
kaatsen). Fries: oer.

over'al, adj.  1 Overstuur.  2 Opgewonden. 
Fries: oeral.

ove'ral, s. de, ‐s; ‐tsy. Overal. ♢ In de hout-
ne ‒ lê, de houtne ‒ anhewwe, in de lijk-
kist liggen. Fries: overal.

'overal, adv. Overal. Fries: oeral.
over'allig, adj. & adv., ‐er; ‐st. 
'overbefolking, s. de. Overbevolking. Fries: 

oerbefolking.
'overbefolkt, adj.  Overbevolkt.  Fries:  oer-

befolke.
'overbekind, adj. Overbekend.
'overbep, s.  de,  ‐pen.  Overgrootmoeder. 

Fries: oerbeppe.
'overblyfsel, s.  't,  ‐s.  Overblijfsel.  Fries: 

oerbliuwsel.
'overblive, v., bleef over; overbleven. Over-

blijven. Fries: oerbliuwe.
over'boadig, adj.  -[bo.ədəx] ‐er;  ‐st.  Over-

bodig.
over'boord, adv.  Overboord. ♢  Dan is  d'r 

nag gyn man ‒, dat is nog geen man over-
boord. Fries: oerboard.

'overbrieve, v. -[bri.əvə] briefde over; over-
briefd. Overbrieven. ♢  'n Nijtsy ‒. Fries: 
oerbriefkje.

'overbringe, v.,  brocht  over;  overbrocht. 

Overbrengen. ♢  'n Boadskip, de groetnis 
‒. Fries: oerbringe.

'overbuur, s. de, ‐buren. Overbuur.
'overbuurman, s.  de,  ‐loi.  Overbuurman. 

Fries: oerbuorman.
overdâ → overdâg.
'overdaad, s. de. Overdaad. Fries: oerdied.
over'dadig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Overdadig. 

Fries: oerdiedich.
over'dâg, s.  de;  over'dâ, ‐dagen,  ‐dâgen. 

Middag, namiddag. ♢  De ‒s, op de mid-
dag; die ‒s, op die middag. Fries: oerdei.

over'dâg, adv.;  over'dâ. Vanmiddag. Fries: 
oerdei.

over'dâgs, adv.  -[dɑ.s].  1 's  Middags.  ♢ 
Woensdegs  hewwe  de  kines  ‒  frij  fan 
skoal. 2 Per middag. ♢ ‒ ferdien ik d'r 'n  
tientsy bij met kwitânsylopen. Fries:  oer-
deis.

over'dâgseten, s. 't. Middageten.
over'dâgskerk, s. de, ‐en. Middagkerk.
over'dâgsskoft, s.  't,  ‐en.  Middagwerktijd 

(tot  twee  uur).  Fries:  oerdeisskoft.  Zie 
ook: skoft.

'overdekke, v.,  dekte over;  overdekt. Over-
dekken. Fries: oerdekke.

over'dinke, v.,  overdocht;  overdocht. Over-
denken. Fries: oertinke.

'overdoen, v.,  daan,  deen over;  overdaan, 
‐deen. Overdoen (opnieuw doen; overdra-
gen). Fries: oerdwaan.

over'drachtlik, adj. & adv.,  ‐er;  ‐st.  Over-
drachtelijk. Fries: oerdrachtlik.

'overdrage, v.,  droeg  over;  overdroegen. 
Overdragen. Fries: oerdrage.

over'dreven, adj. & adv., ‐er; ‐st. Overdre-
ven. Fries: oerdreaun.

over'drive, v., overdreef; overdreven. Over-
drijven (geen maat houden; te groot voor-
stellen). Fries: oerdriuwe.

'overdrive, v., dreef over; overdreven. Over-
drijven (naar de overkant drijven; voorbij-
drijven). ♢  De boi dryft over. Fries:  oer-
driuwe.

'overdúdlik, adj.  &  adv.  Overduidelijk. 
Fries: oerdúdlik.

over'dwarsêge, v.,  êgde  overdwars;  over-
dwarsêgd. Overdwars eggen, zodanig eg-
gen dat de balken van de eg evenwijdig lo-
pen met de richting van de voren. Fries: 
oerdwerseidzje. Zie ook: êge, dwarsêge.

over'eand, adv. Overeind. Fries: oerein.
over'eandsette, v.,  sette  overeand;  over-

eandset. Overeind zetten, rechtop zetten. 
Fries: oereinsette.

over'eenbringe, v.,  brocht  overeen;  over-
eenbrocht.  Overeenbrengen.  Fries:  oer-
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ienbringe.
over'eenkomme, v.,  kwam overeen;  over-

eenkommen.  Overeenkomen.  Fries:  oer-
ienkomme.

over'eenkomst, s.  de,  ‐en.  Overeenkomst. 
Fries: oerienkomst.

over'eenstimming, s. de, ‐s. Overeenstem-
ming. ♢ In ‒ met. Fries: oerienstimming.

'overêge, v.,  êgde  over;  overêgd.  Overeg-
gen. ♢ Na 't saaien wort 't land overêgd. 
Fries: oereidzje. Zie ook: naêge.

over'ete (je), v.,  overat;  overeten.  1 Zich 
overeten, zich de maag overladen. 2 In: 'n 
Kwaal ‒, een kwaal door goed eten over-
winnen. Fries: oerite.

'overfal, s.  de,  ‐len.  Overval,  onverhoedse 
aanval. Fries: oerfal.

'overfaller, s. de, ‐s. Overvaller. Fries:  oer-
faller.

'overfalwagen, s.  de,  ‐s.  Overvalwagen. 
Fries: oerfalwein.

'overflige, v.,  floog over;  overflogen. Over-
vliegen.  ♢  Hij  is  de  oseaan  overflogen; 
leeg ‒nde straaljagers; de melk is overflo-
gen, overgekookt. Fries: oerfleane.

'overfloed, s.  't  -[fluət]. Muurpeper. Fries: 
oerfloed.

'overgaan, v., ging over; overgaan(d). Over-
gaan. ♢  De pyn gaat over; ‒  na de fijfde 
klas, bevorderd worden. Fries: oergean.

'overgang, s. de, ‐en. Overgang. ♢ In de ‒ 
sitte, overgangsjaren. Fries: oergong.

'overgangstiid, s.  de,  ‐tiden.  Overgangs-
tijd. Fries: oergongstiid.

'overgare, v., gaarde over; overgaard. Over-
garen, oversparen. Fries: oergarje.

'overgave, s. de. Overgave. Fries: oerjefte.
'overgerdyn, s.  't,  ‐dinen.  Overgordijn. 

Fries: oergerdyn.
'overgeve, v.,  gâf over;  overgeven. Overge-

ven. ♢ De eerste opslaner maakte d'r niks 
fan,  dat  hij  gâf  de  opslâg  over  an  syn 
maat. Fries: oerjaan.

'overgiete, v., goat over; overgoaten. Over-
gieten (van het ene vat in het andere gie-
ten; opnieuw gieten). Fries: oerjitte.

'overgroat, adj. Overgroot. ♢ 't ‒e deel fan 
'e boeren. Fries: oergrut.

'overhale, v., haalde over; overhaald. Over-
halen. ♢ ‒ bij 't braaien. Fries: oerhelje.

'overhând, s. de. Overhand. ♢ De ‒ hewwe, 
de overhand hebben. Fries: oerhân.

over'hânds, adv. 1 Overhands. ♢ ‒ naaie. 2 
Bovenhands.  ♢  De foorslaander  slaat  ‒. 
Fries: oerhânsk. Zie ook: bovenhânds.

'overhange, v.,  hong  over;  overhongen. 
Overhangen. ♢ De eerappels ‒, boven het 

vuur  hangen,  ook:  op  het  vuur  zetten. 
Fries: oerhingje.

over'heerse, v.,  overheerste;  overheerst. 
Overheersen. Fries: oerhearskje.

over'heersing, s.  de,  ‐s.  Overheersing. 
Fries: oerhearsking.

'overhewwe, v.,  had  over;  overhad.  Over-
hebben. ♢ Wel wat geld ‒; 't het niks over, 
het is koud; ik hew niks over, ik ben koud. 
Fries: oerhawwe.

'overhyd, s.  de,  ‐heden.  Overheid.  Fries: 
oerheid.

'overhydswege, adv.  In:  Fan ‒, van  over-
heidswege. Fries: oerheidswegen.

'overhimd, s.  't,  ‐en;  ‐himpy,  ‐sy.  Over-
hemd. Fries: oerhimd.

over'hine, adv. Overheen. ♢ 'n Tafel met 'n 
kleed d'r ‒; ergens niet ‒ komme kinne, 
ergens niet overheen kunnen komen, iets 
niet te boven kunnen komen. Fries:  over-
hinne.

over'hoop, adv. Overhoop. ♢ Alles laai ‒ in 
'e kamer.

over'hoophale, v.,  haalde  overhoop;  over-
hoophaald.  Overhoophalen. ♢  De boel ‒, 
dooreengooien, in wanorde brengen.

over'hooplêge, v., laai overhoop; overhoop-
laid. In: Met een ‒, met iemand overhoop-
liggen.

'overhouwe, v.,  houde  over;  overhouwen. 
Overhouden.  ♢  Hij  ferdient  nou soafeul,  
dat‐y wel wat ‒ kin; 't hout niet over, het 
houdt niet over,  het kan net,  kan er net 
mee door. Fries: oerhâlde.

'overig, adj.  Overig,  ander.  ♢  De ‒e mîn-
sen; de ‒en, de anderen.

'overige, s. 't. Overige. ♢ Foor 't ‒, voor het 
overige.

'overigens, adv. Overigens.
'overjas, s. de, ‐sen; ‐sy. Overjas. Fries: oer-

jas.
'overkant, s. de. Overkant. ♢ An 'e ‒ (fan), 

aan de overkant (van). Fries: oerkant.
over'kapping, s. de, ‐s. Overkapping. Fries: 

oerkaping.
'overklede, v.,  kleedde  over;  overkleed. 

Overkleden.  ♢  'n  Overklede  deken, een 
gewatteerde deken. Fries: oerklaaie.

'overkoke, v., kookte over; overkookt. Over-
koken. Fries: oerkôkje.

over'komme, v.,  overkwam;  overkommen. 
Overkomen, gebeuren. ♢ Dat is mij ferle-
den jaar  ‒n; 't  komt mij  niet  weer  over 
(dat  ik  d'r  niet  bin  at  ôns  mim  storft). 
Fries: oerkomme.

'overkomme, v.,  kwam over;  overkommen. 
Overkomen (van elders komen; over iets 
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heen  komen;  overgebracht  worden  (van 
berichten); bij het publiek in goede aarde 
vallen). ♢ Ons pakesêgers komme met 'e 
hêstfekânsy 'n dâg over. Fries: oerkomme.

'overkrante, v.,  krante  over;  overkrant. 
Oververtellen, overbrieven. ♢ Hij krant 't 
de hele wereld over. Fries: oerkrantsje.

'overkrije, v.,  kreeg  over;  overkregen. 
Overerven,  door  afstamming  krijgen.  ♢ 
Hij het die netuur overkregen. Fries:  oer-
krije.

over'lade, v.,  overlaadde;  overladen. Over-
laden,  te zwaar belasten. ♢  De maag ‒, 
zich de maag overladen. Fries: oerlade.

'overlade, v.,  laadde over; overladen. Over-
laden, de lading in een ander vervoermid-
del overbrengen. Fries: oerlade.

over'laden, adj.  Overladen. ♢  't  Program-
ma is wel wat ‒. Fries: oerladen.

'overlast, s. de. Overlast. ♢ Een ‒ andoen. 
Fries: oerlêst.

'overlate, v., liet over; overlaten. Overlaten. 
♢  Wat an een ‒, iets aan iemand overla-
ten; hij laat niks foor de wurms over, (triv.) 
gez. van iemand die op zijn sterfbed hele-
maal uitgeteerd is. Fries: oerlitte.

'overleg, s. 't, ‐lêgen. Overleg. ♢ Wat met ‒ 
doen, met overleg. Fries: oerlis.

over'lêge, v.,  overlaai;  overlaid.  Overleg-
gen, beraadslagen. ♢ Wat met een ‒, iets 
met iemand overleggen. Fries: oerlizze.

'overlêge, v.,  laai  over;  overlaid.  Overleg-
gen,  laten  zien,  tonen.  ♢  De  stikken  ‒. 
Fries: oerlizze.

over'leve, v.,  overleefde;  overleefd. Overle-
ven. Fries: oerlibje.

'overlevere, v.,  leverde  over;  overleverd. 
Overleveren. Fries: oerleverje.

'overlevering, s. de, ‐s. Overlevering. Fries: 
oerlevering.

'overleze, v., lâs over; overlezen. Overlezen. 
Fries: oerlêze.

'overloop, s.  de,  ‐lopen;  ‐lopy.  Overloop. 
Fries: oerloop.

'overlope, v.,  liep over;  overlopen. Overlo-
pen. ♢ De opslaner liep over, te ver lopen 
bij de aanloop voor het opslaan (kaatsen); 
de maat loopt over.

'overmacht, s.  de,  ‐en.  Overmacht.  Fries: 
oermacht.

'overmake, v.,  maakte  over;  overmaakt. 
Overmaken.  ♢  Dou  most  die  sommen 
maar ‒, nog een keer maken; geld ‒, geld 
overzenden. Fries: oermeitsje.

'overmôrn, adv.  Overmorgen.  Fries:  oare-
moarn.

'overnaads, adj. Overnaads. Fries: oernade.

over'nachte, v.,  overnachtte;  overnacht. 
Overnachten. Fries: oernachtsje.

'overnander, adv.  Over  elkaar.  Fries:  oer-
inoar.

'overnimme, v.,  nam over;  overnam. Over-
nemen. ♢  De opslâg, de bâl ‒, de opslag 
van  een  ander  overnemen  (bij  het  kaat-
sen). Fries: oernimme.

over'overbep, s.  de,  ‐pen.  Overovergroot-
moeder. Fries: oeroerbeppe.

over'overpake, s. de, ‐s. Overovergrootva-
der. Fries: oeroerpake.

'overpake, s. de, ‐s. Overgrootvader. Fries: 
oerpake.

'oversette, v.,  sette over;  overset. Overzet-
ten.  ♢  'n  Boek  in  't  Bildts  ‒, vertalen. 
Fries: oersette.

over'sien, v.,  oversâg;  oversien.  Overzien 
(in zijn geheel zien; nagaan, berekenen). 
♢ 'n Saal, 't heer ‒; de gefolgen binne niet  
te ‒. Fries: oersjen.

'oversien, v.,  sâg over;  oversâg.  Overzien, 
vluchtig nazien of overlezen. ♢ De les nag 
even ‒. Fries: oersjen.

'overskakele, v.,  skakelde  over;  overska-
keld. Overschakelen. Fries: oerskeakelje.

over'skatte, v.,  overskatte;  overskat. Over-
schatten. Fries: oerskatte.

'overskiete, v.,  skoat  over;  overskoaten. 
Overschieten.  ♢  D'r  skiet  foor  ôns  niks 
over, er  blijft  voor ons niets over.  Fries: 
oersjitte.

'overskot, s. 't  -[skɔt] ‐ten; ‐sy. Overschot. 
♢ 'n ‒ an graan; 't stoflik ‒, het stoffelijk 
overschot. Fries: oerskot.

'overskrive, v.,  skreef  over;  overskreven. 
Overschrijven. Fries: oerskriuwe.

'overslaan, v.,  sloeg  over;  oversloegen. 
Overslaan.  ♢  Bij  't  lezen  sloeg  hij  'n 
woord  over; een ‒ bij  'n  traktasy. Fries: 
oerslaan.

over'spanne, v.,  overspande;  overspand. 
Overspannen. Fries: oerspanne.

'overspare, v.,  spaarde  over;  overspaard. 
Oversparen. Fries: oersparje.

'overspel, s. 't. Overspel. Fries: oerhoer.
'overspringe, v.,  sprong  over;  overspron-

gen. Overspringe. Fries: oerspringe.
'overstappe, v.,  stapte  over;  overstapt. 

Overstappen. Fries: oerstappe.
'oversteekbalk, s. de, ‐en; ‐y. Balk in mo-

lenkap aan weerskanten naar buiten uit-
stekende. Fries: oersteksbalke.

'oversteke, v.,  stak over;  overstoken. Over-
steken. ♢  Bij 't ‒n mot men goed útsien. 
Fries: oerstekke.

over'stimme, v.,  overstimde;  overstimd. 
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Overstemmen,  luider  klinken  dan.  Fries: 
oerstimme.

'overstimme, v.,  stimde  over;  overstimd. 
Overstemmen,  nog eens stemmen. Fries: 
oerstimme.

'overstrike, v.,  strook over;  overstroken.  1 
Overstrijken,  nog  eens  strijken.  2 Over-
strijken, bestrijken, besmeren. ♢ 'n Wand 
‒. Fries: oerstrike.

'overstrimme, v.  -[strɪmə]  overstrimde; 
overstrimd. Met een zeer dun ijslaagje be-
dekt worden. ♢ De faart lait overstrimd.

over'strome, v.,  overstroomde;  over-
stroomd. Overstromen (stromende bedek-
ken; overstelpen). Fries: oerstreame.

'overstrome, v.,  stroomde  over;  over-
stroomd.  Overstromen,  overlopen.  ♢  De 
eamer stroomde over. Fries: oerstreame.

over'stroming, s.  de,  ‐s.  Overstroming. 
Fries: oerstreaming.

'overstrúpper, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Overhemd. 
Fries: oerstrûper.

'oversture, v.,  stuurde  over;  overstuurd. 
Oversturen. Fries: oerstjoere.

over'stuur, adj.  &  adv.  Overstuur.  Fries: 
oerstjoer.

over'tollig, adj.  &  adv.  -[tɔləx]  ‐er;  ‐st. 
Overtollig. Fries: oertallich.

over'trede, v.,  overtrad;  overtreden.  Over-
treden, verbreken, schenden. ♢ De wet ‒. 
Fries: oertrêdzje.

over'treding, s. de, ‐s. Overtreding. Fries: 
oertrêding.

'overtrek, s. de, ‐ken; ‐ky. Overtrek. ♢ 'n ‒ 
over 'n stoel. Fries: oertrek.

'overtrekke, v.,  trok  over;  overtrokken. 
Overtrekken.  ♢  De  feugels  trekke  over, 
vliegen voorbij  (gez.  van trekvogels);  de 
boi trekt over, drijft voorbij.

over'túgd, adj. -[tüxt]; over'tuugd, -[tü:xt]. 
Overtuigd. ♢  Ergens fan ‒ weze, ergens 
van overtuigd zijn. Fries: oertsjûge.

over'tuge, v. -[tü:ɣə] overtuugde; overtúgd, 
overtuugd. Overtuigen. Fries: oertsjûgje.

over'tugend, adj. & adv., ‐er;  ‐st.  Overtui-
gend. Fries: oertsjûgjend.

overtuugd → overtúgd.
'overuur, s. 't, ‐uren. Overuur. ♢ Overuren 

make. Fries: oeroere.
over'weg, adv. Overweg. ♢ Niet met een ‒ 

kinne, niet  met  iemand  opschieten  kun-
nen;  ergens  niet  met  ‒  kinne, er  veel 
moeite mee hebben. Fries: oerwei.

'overweg, s.  de,  ‐en;  ‐wechy.  Overweg. 
Fries: oerwei.

'overwerke, v.,  werkte  over;  overwerkt. 
Overwerken,  overwerk  doen.  Fries:  oer-

wurkje.
'overwicht, s.  't.  Overwicht.  Fries:  oer-

wicht.
over'winne, v.,  overwon;  overwonnen. 

Overwinnen,  verslaan,  bedwingen.  Fries: 
oerwinne.

'overwinne, v.,  won  over;  overwonnen. 
Overwinnen,  overhouden,  oververdienen. 
♢  'n Kynd ‒, een kind buitenechtelijk ter 
wereld brengen. Fries: oerwinne.

over'winneling, s.  de,  ‐en.  Buitenechtelijk 
kind, bastaard. Fries: oerwinneling.

over'winner, s. de, ‐s. Overwinnaar. Fries: 
oerwinner.

over'winning, s. de, ‐s; ‐inky. Overwinning. 
♢ De ‒ is, worde swaar haald, befochten, 
werd zwaar bevochten. Fries: oerwinning.

ozon → oazon.
ozonlaag → oazonlaag.

P
'paaie, v. [pɑ:iə̯]  paaide;  paaid. Paaien, te-

vredenstellen, sussen, strelen. ♢ Een met 
mooie woorden ‒. Fries: paaie.

paal, s. de [pa:l] palen; ‐tsy. Paal. ♢ 't Staat 
as 'n ‒ boven water. Fries: peal.

'paalwurm, s.  de,  ‐s;  ‐tsy,  ‐py.  Paalworm. 
Fries: pealwjirm.

paar, s.  't  [pa:r]  paren;  ‐tsy.  Paar.  ♢  'n  ‒ 
boeken,  dagen,  jonges, enige;  'n  ‒(tsy), 
een paar (een man en vrouw die verkering 
hebben of getrouwd zijn). Fries: pear.

paars, s. 't [pa:ⁱrs]. Paars. Fries: pears.
paars, adj.  [pa:ⁱrs]  ‐er;  ‐t.  Paars.  Fries: 

pears.
Paas, s.  de [pa:s].  1 Pasen. ♢  Met ‒, met 

Pasen.  2 Kermis  op  Paasmaandag (eerst 
aan de  Ouwe‐Dyk, in de Oosthoek, onder 
St.‐Jacobiparochie,  later  op  de  stolp  't 
Swart Krús). ♢ ‒ houwe, kermis vieren op 
Paasmaandag; d'r staat fan 't jaar niet feul  
op paas, er zijn weinig kramen enz. op de 
kermis  op  Paasmaandag.  Fries:  Peaske. 
Zie ook: paasmet.

'paasbest, adj.  Paasbest  (in  vaste  verbin-
ding).  ♢  Op syn ‒, op  zijn  paasbest,  zo 
fraai mogelijk.

'paasblom, s.  de,  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Narcis. 
Fries: peaskeblom.

'paasbôl, s. de, ‐en; ‐tsy. Paasbrood. Fries: 
peaskebôle.

'paasfekânsy, s. de, ‐s. Paasvakantie. Fries: 
peaskefakânsje.

paas'maandeg, s.  de,  ‐en.  Paasmaandag. 
Fries: peaskemoandei.

paas'met, s. de, ‐ten. Kermis op Paasmaan-
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dag. Fries: peaskemerk. Zie ook: Paas.
'paaspronk, s. de. Paaspronk, paasbest. ♢ 

De ‒ an hè, op zijn paasbest gekleed zijn. 
Fries: peaskepronk.

paas'sundeg, s. de, ‐en. Paaszondag. Fries: 
peaskesnein.

pacht, s. de [pɑxt] ‐en. Pacht. Fries: pacht.
'pachte, v.,  pachtte;  pacht. Pachten. Fries: 

pachtsje.
'pachter, s. de, ‐s. Pachter. Fries: pachter.
pâd, s.  't  [pɑ.t]  ‐en;  padsy.  1 Pad,  smalle 

weg. ♢ (Froeg) op ('n) ‒, (vroeg) op pad, 
op  weg;  ergens  ‒  over  hewwe, ergens 
recht  van  overpad  hebben;  't  ‒  byster 
weze, rake, het spoor bijster zijn, raken; 't  
‒ rúm hewwe, ruim baan hebben; 't ‒ niet 
recht  houwe kinne, dronken zijn;  je's  ‒, 
padsy wel skoanmake, zich goed van zijn 
taak kwijten; ergens 't ‒ werm houwe, er-
gens  geregeld  komen.  2 Onverhard  wa-
genpad. Fries: paad.

'pâdêge, v., pâdêgde. Een pad met een om-
gekeerde eg eggen. Fries: paadeidzje.

'pagina, s.  de [pa:ɣinɑ] ‐'s.  Pagina. Fries: 
pagina.

pail, s. 't [pɑil̯]. Peil. Fries: peil.
'paile, v. [pɑil̯ə]  pailde;  paild. Peilen. ♢ De 

diepte fan 't water ‒. Fries: peile.
'pailglâs, s.  't,  ‐glâzen,  ‐glazen;  ‐glassy. 

Peilglas. Fries: peilglês.
'pailing, s.  de,  ‐s.  Peiling.  ♢  Een in  'e  ‒ 

hewwe, iemand in de gaten houden. Fries: 
peiling.

'pailskaal, s. de, ‐skalen. Peilschaal. Fries: 
peilskaal.

'pailstok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Peilstok.  Fries: 
peilstôk.

pais, s. de [pɑis̯]. Pais, vree (alleen in vaste 
verbinding).  ♢  't  Is  der  niet  altyd  ‒  en 
free, het is daar niet altijd pais en vree. 
Fries: pais.

pak, s. 't [pɑk] ‐ken; ‐ky. Pak. ♢ 'n ‒ stroa, 
hooi; 'n ‒ (kleren), een pak, kostuum; 'n ‒ 
snee, een pak sneeuw; 'n ‒ op 'e húd, een 
pak slaag;  froeger worden de klaine pop-
pys in 't ‒ set, stijf in doeken gewonden 
(gedurende  ongeveer  zes  weken).  Fries: 
pak.

'pakdraad, s. 't. Pakdraad. Fries: paktried.
'pakdrager, s. de, ‐s. Arbeider die strobalen 

van de dorsmachine naar  een hoop stro 
draagt.

'pake, s.  de  [pa:kə]  ‐s.  Grootvader.  ♢  'n 
(Ouwe) ‒, gez. van een oudachtig persoon 
(vooral  van  kinderen);  (ouwe)  ‒  poep, 
(ouwe) ‒ poep!, werd een oude man met 
een wandelstok wel nageroepen om hem 

uit te dagen hen met die stok af te straf-
fen,  waarna vervolgens  de  kinderen  wel 
probeerden hem de stok af te pakken; ôns 
‒, mijn, onze grootvader. Fries: pake.

'pakesêger, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Kleinkind  van 
een man. Fries: pakesizzer.

'pakhaak, s. de, ‐haken; ‐haky. Soort haak 
om  stropakken  voort  te  kunnen  dragen. 
Fries: pakheak.

'pakhús, s. 't, ‐húzzen; ‐sy. Pakhuis. Fries: 
pakhûs.

'pakke, v.  [pɑkə]  pakte;  pakt.  Pakken.  ♢ 
Een te  ‒n nimme, iemand pakken,  vast-
grijpen, ook:  iemand bij  de neus nemen, 
beetnemen; een te ‒n hewwe, bij de neus 
hebben. Fries: pakke.

'pakkydrager, s. 't, ‐s; ‐tsy. Bagagedrager. 
Fries: pakjedrager.

'pakkyfet, s. 't. In pakjes verpakt vet. Fries: 
pakjefet.

'pakkytou, s.  't.  Paktouw. ♢ ‒  wort brúkt 
foor  't  binen  fan  stroa‐  en  hooipakken. 
Fries: pakjetou.

'paknaaie, v.,  paknaaide;  paknaaid.  IJzer-
draad  om  stropakken  enz.  bevestigen. 
Fries: paknaaie.

'paknaaier, s. de, ‐s. Persoon die de draad 
om de stropakken bevestigt  (bij  dorsma-
chine). Fries: paknaaier.

'paknaald, s. de, ‐en; ‐sy. Voorwerp om de 
stropakken (in de stropers) op maat af te 
steken. Fries: paknuddel.

pal, s. de [pɑl] ‐len; ‐tsy. Pal, klamp, pen om 
iets draaiends vast te zetten. ♢  De ‒ fan 
'e kroierij fan 'n moln. Fries: pal.

'palebier, s. 't. Bier dat gedronken werd bij 
het heien. Zie ook: haaibier.

pa'leis, s. 't [pɑlεis̯] ‐leizen; ‐y. Paleis. Fries: 
paleis.

palm, s.  de  [pɑlm]  ‐s.  Palm (binnenvlakte 
van de hand; oude lengtemaat van 1 dm). 
Fries: palm.

palm, s.  de  [pɑlm]  ‐s;  ‐py.  Palm.  Fries: 
palm.

'palmhout, s. 't. Palmhout. ♢ De skiven fan 
'n(graan)moln  binne  fan  geel  ‒. Fries: 
palmhout.

pam'flet, s.  't  [pɑmflɛt] ‐ten;  ‐sy.  Pamflet. 
Fries: pamflet.

pan, s. de [pɑn] ‐nen;  pântsy.  1 Pan. ♢  'n 
Pot met 'n ‒ is 't wapen fan St.‐An; onder 
'e ‒nen weze, onder de pannen, geborgen 
zijn; onder 'e blauwe ‒nen, in de gevange-
nis; de ‒ fan 'n geweer. 2 Etensbord. ♢ Ik 
worde bij de ‒ wegropen, ik werd geroe-
pen,  terwijl  ik  aan tafel  zat  (te  eten).  3 
Knieschijf. 4 Zitplaats op landbouwmachi-
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ne. Fries: panne.
pand, s. 't [pɑnt] ‐en. Pand, slip. ♢ De ‒en 

fan 'n jas. Fries: pân.
pand, s.  't  [pɑnt]  ‐en;  ‐sy.  Pand.  ♢  Hij 

weunt in 'n mooi ‒, huis. Fries: pân.
'pandak, s.  't;  'pannedak, ‐ken;  ‐ky.  Pan-

nendak. Fries: pandak.
'pandbrief, s. de, ‐brieven. Pandbrief. Fries: 

pânbrief.
'pandegel, s. de, ‐s. Scherf van pot of pan. 

Fries: pandiggel.
pan'doer, s.  de  -[du.ər].  Pandoer.  Fries: 

pandoer.
pan'doere, v.,  pandoerde;  pandoerd.  Pan-

doeren,  het  pandoerkaartspel  spelen. 
Fries: pandoere.

pa'neel, s.  't  [pɑne:l]  ‐nelen;  ‐tsy.  Paneel. 
Fries: paniel.

'panfol, s. de, ‐len. Een pan vol, een bord 
vol. ♢ 'n ‒ brij. Fries: panfol.

'panhaak, s.  de,  ‐haken;  ‐haky.  Panhaak, 
pankram. Fries: panheak.

pa'nyk, s. de [pɑnik]. Paniek. Fries: panyk.
'panlap, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Pannelap.  Fries: 

panlape.
'panlat, s. de, ‐ten; ‐sy. Panlat. Fries:  pan-

latte.
pannedak → pandak.
pa'noptikum, s. 't [pɑnɔptikəm] ‐s. Panopti-

cum. Fries: panoptikum.
pânspôns → panspôns.
'panspôns, s. de;  'pânspôns, ‐spônzen; ‐y. 

Panspons. Fries: panspûns.
'panstrike, v.,  pânstrook;  panstroken.  De 

naden  en  openingen  in  een  pannendak 
van binnen met kalk dichtsmeren. Fries: 
panstrike.

'panstriker, s. de, ‐s. 1 Pannestrijker, soort 
smalle troffel  om te  pânstriken.  2 Breed 
soort voegijzer. Fries: panstriker.

'panter, s. de [pɑntər] ‐s; ‐tsy. Panter. ♢ De 
kat sprong as 'n ‒. Fries: panter.

'pantheon, s. 't [pɑnte:on]. Pantheon. Fries: 
panteon.

pan'toffel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Pantoffel.  Fries: 
pantoffel.

'pântsyfol, s. 't. (Een) pannetje vol. ♢ 'n ‒ 
thee,  koffy, een kopje thee, koffie. Fries: 
pantsjefol.

'pappe, v.  [pɑpə]  papte;  papt.  Pappen.  ♢ 
Froeger worde d'r feul papt op swellerij, 
werd een zweer met warme broodpap ge-
weekt. Fries: papje.

pappe'gaai, s. de [pɑpəɡɑ.i]̯ ‐en; ‐tsy. Pape-
gaai. Fries: pappegaai.

pa'raat, adj. & adv. [pəra:t]. Paraat. Fries: 
paraat.

para'boal, s. de,  [pɑrɑbo.əl ‐en; ‐tsy. Para-
bool. Fries: paraboal.

pa'rade, s.  de  [pɑra:də]  ‐s.  Parade.  Fries: 
parade.

para'dys, s. 't [pɑrɑdis] ‐dizen; ‐disy. Para-
dijs. Fries: paradys.

para'doks, s.  de  [pɑrɑdɔks]  ‐en.  Paradox. 
Fries: paradoks.

paraf'fine, s.  de  [pɑrɑfinə].  Paraffine. 
Fries: paraffine.

'paragraaf, s. de, ‐grafen. Paragraaf. Fries: 
paragraaf.

parallello'gram, s. 't [pɑrɑlɛlo:grɑm] ‐men. 
Parallellogram. Fries: parallellogram.

'paranimf, s. de [pa:rɑnɪmf] ‐en. Paranimf. 
Fries: paranimf.

para'plú, s. de [pɑrəplü] [pɑrɑplü] ‐'s; ‐tsy. 
Paraplu. Fries: paraplu.

parasju'tist, s.  de,  ‐en.  Parachutist.  Fries: 
parasjutist.

para'sjútte, s. de -[sjütə] ‐s; parasjútsy. Pa-
rachute. Fries: parasjute.

para'sol, s. de -[sɔl] ‐s; ‐tsy. Parasol. Fries: 
parasol.

par'does, adv. [pɑrdus]. Pardoes. ♢ Hij fiel 
‒ in 'e faart. Fries: pardoes.

par'don, s.  't  &  interj.  [pɑrdon].  Pardon. 
Fries: pardon.

'parel, s.  de  [pa:rəl]  ‐s;  ‐tsy.  Parel.  Fries: 
pearel.

pa'rere, v. [pɑrɪ.ərə] pareerde; pareerd. Pa-
reren. ♢  Hij pareerde de avens met syn 
nije strik, pronkte; niet ‒, wat het uiterlijk 
betreft  niet  bij  elkaar  passen.  Fries:  pa-
rearje.

par'fum, s.  't  [pɑrfəm]  ‐s.  Parfum.  Fries: 
parfum.

parfume'ry, s.  de,  ‐en.  Parfumerie.  Fries: 
parfumery.

park, s. 't [pɑrk] ‐en; ‐y. Park. Fries: park.
par'keerferbod, s. 't [pɑrkɪ.ər]- ‐ferboaden. 

Parkeerverbod. Fries: parkearferbod.
par'keerplak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Parkeerplaats. 

Fries: parkearplak.
par'keerterrain, s. 't, ‐en; ‐tsy. Parkeerter-

rein. Fries: parkearterrein.
par'kere, v.,  parkeerde;  parkeerd.  Parke-

ren. Fries: parkearje.
par'kyt, s.  de  [pɑrkit]  ‐kiten;  ‐sy.  Parkiet. 

Fries: parkyt.
par'koers, s. 't [pɑrku.ə(r)s] ‐en. Parcours. 

Fries: parkoers.
parle'mint, s. 't [pɑrləmɪnt] ‐en. Parlement. 

Fries: parlemint.
parlemin'têr, adj. & adv.  -[tε:r]. Parlemen-

tair. Fries: parlemintêr.
par'mantig, adj.  &  adv.  [pɑrmɑntəx]  ‐er; 
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‐st. Parmantig. Fries: parmantich.
pa'roal, s. 't [pɑro.əl] ‐en. Parool. Fries: pa-

roal.
pa'rochy, s. de [pɑrɔxi] ‐s. Parochie. Fries: 

parochy.
pars, s. de [pɑⁱs] ‐en; ‐y.  1 Pers, werktuig 

om te persen.  2 Verbindingsketting (tus-
sen twee boerenwagens). Fries: pars.

'parse, v.  [pɑⁱsə]  parste;  parst;  'perse, 
[pεrsə] perste; perst. Persen. Fries: parse.

par'sjeel, adj.  [pɑrsje:l].  Partieel.  Fries: 
parsjeel.

part, s.  't  [pɑⁱt]  ‐en;  ‐sy.  Part,  deel.  ♢  'n 
Fierde ‒sy (broad), de helft van een half-
broad;  'n half fierde ‒sy (broad); 't fijfde 
‒, het vijfde deel;  elk 'n, syn ‒, ieder zijn 
deel; foor 'n ‒, voor een deel, gedeeltelijk; 
om myn ‒, wat mij betreft;  om ‒ bouwe, 
de opbrengst in deelbouw verdelen (tus-
sen eigenaar en bewerker van land);  hij 
het d'r ‒ nach deel an, heeft er part noch 
deel aan; hij krijt syn haits ‒, het vaderlijk 
erfdeel. Fries: part.

'parte, v.  [pɑⁱtə]  partte;  part(en).  Delen, 
verdelen. ♢  Se hewwe de saak part, ver-
deeld;  se binne nagal  machtig,  dat at  't  
eenkeer  an  't  erven  toe  is,  part  't  feer,  
wiid út, dan krijgt ieder bij het (ver)delen 
slechts weinig;  bij  ouds partten de kaat-
sers nag al 's, vóór de wedstrijd werden 
afspraken gemaakt over de verdeling van 
de prijzen. Fries: partsje.

par'tij, s.  de  [pɑ(r)tεi]̯;  per'tij, [pə(r)tεi]̯ 
‐en;  ‐tsy.  Partij.  ♢  'n  ‒ grint ensoameer, 
zekere onbepaalde hoeveelheid; de leste ‒ 
waar de mooiste fan 'e hele dâg, wedstrijd 
tussen twee parturen (bij kaatswedstrijd). 
Fries: partij.

partiku'lier, s. de [pɑ(r)tiküli.ər] ‐en. Parti-
culier, particulier persoon. Fries:  partiku-
lier.

partiku'lier, adj. & adv. [pɑ(r)tiküli.ər]. Par-
ticulier (niet publiek). ♢ 'n ‒e skoal. Fries: 
partikulier.

'partner, s.  de [pɑⁱtnər]  ‐s.  Partner.  Fries: 
partner.

par'tuur, s. 't [pətü.ər]; per'tuur, [pətü.ər] 
‐turen; ‐tsy. Partuur. ♢  Bij 't kaatsen wa-
ren gâns parturen. Fries: partoer.

parve'nú, s.  de  [pɑrvənü]  ‐'s.  Parvenu. 
Fries: parvenu.

pas, s. 't [pɑs]. Pas (geschikte gelegenheid; 
hetgeen betaamt;  de gewenste  maat).  ♢ 
Soks komt wel fan ‒, goed gelegen; d'r an 
te ‒ komme, erbij nodig zijn; ergens bij te 
‒  komme, erbij  behoren;  't  geeft  gyn ‒,  
soks  te  doen, het  geeft  geen  pas;  alles 

krekt fan ‒ en op maat. Fries: pas.
pas, s. de [pɑs] ‐sen. Pas, paspoort. Fries: 

pas.
pas, s. de [pɑs] ‐sen; ‐sy. Pas (bergengte). 

Fries: pas.
'pasfoto, s. de, ‐'s. Pasfoto. Fries: pasfoto.
pa'sjânse, s. de [pɑsjɑ.ⁿsə]. Patience. Fries: 

pasjânse.
pa'sjânse, v. [pɑsjɑ.ⁿsə] pasjânste; pasjânst. 

Patiencen. Fries: pasjânse.
pa'sjint, s.  de [pɑsjɪnt] ‐en. Patiënt. Fries: 

pasjint.
'pasklaar, adj. Pasklaar. Fries: pasklear.
'paspoort, s.  't,  ‐en.  Paspoort.  Fries:  pas-

poart.
pas'sant, s. de [pɑsɑnt] ‐en. Passant. Fries: 

passant.
pas'sazy, s. de [pɑsa:zi] ‐s. Passage. Fries: 

passaazje.
passa'zjier, s. de [pɑsɑzji.ər] ‐s. Passagier. 

Fries: passazjier.
'passe, v. [pɑsə]  paste;  past.  Passen. ♢  'n 

Jurk, pak ‒; wij sille morn te pak ‒n, naar 
de winkel om een pak te kopen; 't past as 
fijf wielen in 'n wagen, het past slecht; ik 
kin 't  wel  ‒, heb gepast geld;  at elk  op 
himsels  past,  wort  d'r  niks  weg, ieder 
moet zijn eigen zaken in de gaten houden. 
Fries: passe.

'passer, s. de, ‐s; ‐tsy. Passer. Fries: passer.
pas'sere, v., passeerde; passeerd. Passeren. 

Fries: passearje.
pasteuri'sere, v.  [pɑstö.ərisɪ.ərə]  pasteuri-

seerde;  pasteuriseerd.  Pasteuriseren. 
Fries: pasteurisearje.

pas'toor, s. de [pɑsto.ər] ‐s. Pastoor. Fries: 
pastoar.

pasto'ry, s. de [pɑstəri] [pɑstori] ‐en. Pasto-
rie. Fries: pastorij.

patho'geen, adj.  [pɑto:gə:n].  Pathogeen. 
Fries: patogeen.

patholo'gy, s.  de  [pɑto:lo:gi].  Pathologie. 
Fries: patology.

patho'loog, s. de  -[lo:x] ‐logen. Patholoog. 
Fries: patolooch.

'pathos, s. 't [pa:tɔs]. Pathos. Fries: patos.
patri'ot, s. de [pɑtriɔt] ‐ten. Patriot. Fries: 

patriot.
patro'nimikum, s.  't  [pɑtro:nimikəm].  Pa-

tronymicum. Fries: patronymikum.
pau, s.  de [pɔ.u̯]  ‐wen;  ‐tsy.  Pauw. ♢  Soa 

deftig, lope, stappe, pronke as 'n ‒. Fries: 
pau.

paus, s. de [pɔ.u̯s] ‐en. Paus. Fries: paus.
'pauze, s. de [pɔ.u̯zə] ‐s. Pauze. ♢  In 'e ‒ 

foor priis en premy (fan 't kaatsen) gane 
goent even na de herberg. Fries: pauze.
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pe'daal, s.  't  [pəda:l]  ‐dalen;  ‐tsy.  Pedaal. 
Fries: pedaal.

peda'goochys, adj.  &  adv.  [pe:dɑɡo:xis] 
‐iser. Pedagogisch. Fries: pedagogysk.

peda'goog, s. de, ‐gogen. Pedagoog. Fries: 
pedagooch.

pedi'kure, s. de [pe:dikü.ərə] ‐s. Pedicure. 
Fries: pedikuere.

pedi'kure, v.,  pedikuurde;  pedikuurd. Pedi-
curen. Fries: pedikuerje.

pedo'fyl, s. de, ‐filen. Pedofiel. Fries: pedo-
fyl.

pedofi'ly, s. de [pe:do:fili]. Pedofilie. Fries: 
pedofily.

pee, s. de [pe:]. Pee. ♢ In 'e ‒ weze, de ‒ an 
hè, mooi, op zijn best gekleed zijn; alles in 
'e ‒ hè, in orde, geheel naar de zin. Fries: 
pee.

peer, s.  de [pɪ.ər]  peren;  ‐tsy.  Peer.  Fries: 
par.

peerd, s.  't  [pɪ.ət]  ‐en;  ‐sy.  Paard.  ♢  ('n) 
Dorst as 'n ‒ hè, een razende dorst heb-
ben; dat is 'n ‒ met witte sokken, gez. van 
een persoon (meestal een vrouw), die veel 
geld  uitgeeft;  'n  blind  ‒  kin  der  gyn 
kwaad, ska doen, daar valt niets te beder-
ven; 't ‒ achter de wagen spanne; de ‒en 
ferkeerd foor de wagen spanne, iets ver-
keerd aanpakken. Fries: peard.

'peerdbedrave, v.,  peerdbedraafde,  peerd-
bedroef;  peerdbedraafd,  peerdbedroeven. 
Een paard  beleren,  doen draven om het 
een goede stap te leren.

'peerdbeslaan, v.,  peerdbesloeg;  peerdbe-
sloegen. Beslaan, het paard van hoefijzers 
voorzien.

'peerdebalken, s.  plur.  Balken boven een 
paardenruif.

'peerdebiter, s. de, ‐s. Paardenhorzel.
'peerdeblom, s.  de,  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Paar-

denbloem. ♢ De waaie is geel fan ‒men.
'peerdeboan, s. de, ‐en. Paardenboon, tuin-

boon.
'peerdedek, s. 't, ‐ken; ‐ky. Paardendek.
'peerdefet, s. 't. Paardenvet.
'peerdefiig, s. de, figen. Paardenvijg.
'peerdeflais, s. 't. Paardenvlees.
'peerdefolk, s. 't. Paardenvolk, ruiterij, inz. 

militairen te paard.
'peerdegoed, s. 't. Paardentuig.
'peerdehaar, s. 't, ‐haren. Paardenhaar.
'peerde‐iis, s. 't. Paardenijs. ♢  't Friest ‒, 

het vriest hard.
'peerdekoopman, s.  de,  ‐loi.  Paardenhan-

delaar.
'peerdekop, s.  de,  ‐pen.  1 Paardenkop.  2 

Deel van een stropers van een dorsmachi-

ne.
'peerdekracht, s. de, ‐en. Paardenkracht.
'peerdekrêbe, s. de, ‐s. Krib(be), voederbak 

voor paarden. Zie ook: foergeut.
'peerdeman, s. de, ‐nen. Paardenman.
'peerdemet, s.  de,  ‐ten.  Paardenmarkt.  ♢ 

In Franeker is in oktober de ‒.
'peerdeminne, v.,  peerdeminde;  peerde-

mind. Een paard mennen.
'peerdepost, s.  de,  ‐en;  'peerdestyl, ‐sti-

len. Stijl van een paardenstal.
'peerdeslachter, s. de, ‐s. Paardenslachter.
'peerdespul, s. 't, ‐len. Paardenspel, circus.
'peerdestâl, s. de, ‐en. Paardenstal.
'peerdesteert, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  1 Paarden-

staart  (staart  van een paard,  haardracht 
in  de  vorm  van  een  paardenstaart).  2 
Heermoes. Zie ook: kattesteert.

peerdestyl → peerdepost.
'peerdestraat, s. de, ‐straten. Bestraat ge-

deelte langs en tegen de achterkant van 
een boerderij, daar waar de grote schuur-
deuren,  het  dorshuis  en  de  koehuisdeur 
zich  bevinden.  Zie  ook:  achterstraat, 
straat.

'peerdetil, s.  de,  ‐len.  Zolder boven paar-
denstal.

'peerdetram, s. de, ‐men. Paardentram.
'peerdewerk, s.  't.  Paardenwerk,  zwaar 

werk.
'peerdrijer, s. de, ‐s. Paardrijder.
'peerdsyspeule, v.,  peerdsyspeulde;  peerd-

syspeuld. Paardje spelen.
'pegel, s.  de  [pe:ɣəl]  ‐s.  Oude  vochtmaat 

(0,25 liter). ♢  'n ‒ skaapmelk. Fries:  pe-
gel.

pegels'kop, s. de [pe:ɣəlskɔp] ‐pen. Drink-
kop van ¼ liter. Fries: pegelskop.

'pekelhirring, s. de, ‐s; ‐inky. Pekelharing, 
zoute haring. Fries: pikelhjerring.

'pelblik, s. 't, ‐ken. Blikken binnenwand van 
een pelkuip (van een korenmolen).

peli'kaan, s. de [pe:lika:n] ‐kanen; ‐tsy. Pe-
likaan. Fries: pilekaan.

'pelkúp, s. de, ‐pen. Pelkuip, in graanmolen 
de  dubbelwandige  kuip  waarin  de  gerst 
werd gepeld.

'pelle, v.  [pεlə]  pelde;  peld.  Pellen  (van 
graansoorten). Fries: pelle.

'pelmeel, s. 't. Pelmeel, meelachtig produkt 
dat  als  afval  ontstaat  bij  de  malerij  van 
een graanmolen.

pels, s. de [pεls]  pelzen; ‐y.  1 Pels.  2 Rok-
ken van een vrouw.  3 Kleren in het alge-
meen.  ♢  't  Op 't  rammelen fan 'e ‒ an-
komme late, het er maar op aan laten ko-
men, het op zijn beloop laten;  de ‒ is nij, 
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het is nu allemaal nog mooi, ook: het moet 
nog wennen. Fries: pels.

'pelsôlder, s.  de, ‐s. Zolder, ruimte in een 
korenmolen waar m.b.v. de waitstenen het 
boeregoed werd gemalen.

'pelspil, s.  de,  ‐len.  Spil  boven  pelstenen 
(van graanmolen).

'pelsteen, s.  de,  ‐stenen.  Pelsteen.  Fries: 
pelstien.

penant'kassy, s. 't, ‐s. Penantkastje.
penant'spigel, s. de, ‐s. Penantspiegel.
penant'tafel, s. de, ‐s; ‐tsy. Penanttafel.
pen'dúlle, s.  de  [pəndülə]  ‐s.  Pendule. 

Fries: pendule.
pene'trasy, s. de, ‐s. Penetratie. Fries:  pe-

netraasje.
pene'trere, v.  [pe:nətrɪ.ərə]  penetreerde; 

penetreerd. Penetreren. Fries:  penetrear-
je.

penisil'line, s. de [pɛnəsəlinə]. Penicilline. 
Fries: penisilline.

pe'noaze, s.  de  [pəno.əzə].  Penoze.  Fries: 
penoaze.

pê'noir, s. de [pɛnwa:r] ‐s. Peignoir. Fries: 
pênoir.

pen'thoade, s. de [pɛnto.ədə] ‐s. Penthode. 
Fries: pentoade.

pepeneut → peperneut.
'peper, s. de [pe:pər]. Peper. ♢ Soa brún as 

‒; witte, swarte ‒; ‒ en sout. Fries: piper.
'peperbussy, s.  't,  ‐s.  Peperbus.  Fries:  pi-

perbus.
peperemuntsy → pepermuntsy.
'peperig, adj.,  er; ‐st. Peperig, duur. Fries: 

piperich.
peper'munt, s. de, ‐sy.  1 Pepermunt. ♢ 'n 

Rôltsy  ‒. 2 Moederkruid.  Fries:  piper-
munt. Zie ook: sulverknoop.

peper'muntsy, s. 't, ‐s; pepere'muntsy, ‐s; 
peupere'muntsy*, [pö.ü̯pərə]  ‐s;  peu-
per'muntsy*, [pö.ü̯pərə] ‐s. Pepermuntje. 
Fries: pipermuntsje.

'peperneut, s.  de,  ‐ten;  ‐sy;  'pepeneut, 
[pe:pə]- ‐en;  ‐sy;  'peupeneut*, [pö.ü̯pə]- 
‐en; ‐sy. Pepernoot. Fries: pipernút.

peperneut'strooie, v.,  peperneutstrooide; 
perperneutstrooid.  Pepernoten  strooien 
(met Sinterklaas). Fries: pipernútstruie.

peper'strooier, s.  de,  ‐s.  Peperbus.  Fries: 
piperstruier.

pe'pier, s. 't [pəpi.ər] ‐en; ‐tsy. Papier. ♢ 't 
Loopt in 'e ‒en, het loopt in de papieren, 
het is erg duur. Fries: papier.

pe'pieren, adj. Papieren. Fries: papieren.
pe'pierfreter, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Zilvervisje 

(soort vleugelloos insect). Zie ook: hardlo-
per.

pe'piermoln, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Papiermolen. 
Fries: papiermole.

perbeerder → prebeerder.
perbere → prebere.
'pereboom, s. de, ‐bomen; ‐py, ‐tsy. Peren-

boom. Fries: parrebeam.
pere'strojka, s.  de  [pɪ.ərəstroik̯ɑ].  Pere-

strojka. Fries: perestrojka.
per'fekt, adj. & adv. [pərfεkt] ‐er; ‐st. Per-

fect. Fries: perfekt.
perfesser → professor.
pe'rikel, s. de [pɪ.ərikəl] ‐s. Perikel. Fries: 

perikel.
peri'oade, s.  de  [pɪ.ərio.ədə]  ‐s.  Periode. 

Fries: perioade.
perioa'dyk, s.  de  &  't,  ‐diken.  Periodiek 

(tijdschrift;  periodieke  salarisverhoging). 
Fries: periodyk.

perioa'dyk, adj. & adv. Periodiek. Fries: pe-
riodyk.

perioadi'sere, v.,  perioadiseerde;  perioadi-
seerd. Periodiseren. Fries: periodisearje.

perk, s. 't [pεrk] ‐en;  ‐y. Perk. ♢  St.‐Jabik 
het 'n goed perk, de twee kaatsers die bin-
nen het perk staan. Fries: perk.

perma'nint, s. de [pεrmɑnɪnt] ‐en; ‐sy. Per-
manent. ♢ De ‒ ston hur goed. Fries: per-
manint.

perma'ninte, v.,  permanintte;  permanint. 
Permanenten. Fries: permanintsje.

per'missy, s. de [pə(r)mɪsi]. Permissie, ver-
lof. Fries: permisje.

permit'tere, v.  [pɛrmitɪ.ərə]  permiteerde; 
permiteerd.  Permitteren.  Fries:  permit-
tearje.

pers, s. de [pεrs] ‐en; ‐y. Pers. ♢  'n ‒ om 
setroenen út te persen; de ‒ hale, de pers 
halen,  in  de  kranten  vermeld,  genoemd 
worden;  de  skrivende  ‒, de  schrijvende 
pers. Fries: parse. Zie ook: pars.

'persburo, s. 't, ‐'s. Persbureau. Fries:  par-
seburo.

perse → parse.
per'seel, s. 't [pərse:l] ‐selen; ‐tsy. Perceel. 

Fries: perseel.
perse'neel, s.  't  [pεrsəne:l];  perso'neel, 

[pεrsəne:l]. Personeel. Fries: personiel.
perse'neel, adj.  [pεrsəne:l];  perso'neel, 

[pεrsəne:l]. Personeel. ♢  Persenele belas-
ting. Fries: personiel.

per'ses, s.  't  [pərsεs];  pre'ses, [prəsεs] 
‐sen. Proces. ♢ ‒ krije, een bekeuring krij-
gen. Fries: proses.

'persfotograaf, s.  de,  ‐grafen.  Persfoto-
graaf. Fries: parsefotograaf.

persi'flazy, s. de [pɛrsifla:zi] ‐s. Persiflage. 
Fries: persiflaazje.
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persi'flere, v.  [pεrsiflɪ.ərə]  persifleerde; 
persifleerd. Persifleren. Fries: persiflearje.

'persint, s.  't  [pərsɪnt]  ‐en.  Percent,  pro-
cent. Fries: persint.

persin'tazy, s.  't  [pεrsɪnta:zi]  ‐s.  Percenta-
ge. Fries: persintaazje.

persys → presys.
'perskonferînsy, s. de, ‐s. Persconferentie. 

Fries: parsekonferinsje.
per'soan, s. de [pərso.ən] ‐en; ‐tsy. Persoon. 

Fries: persoan.
per'soanlik, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  Persoon-

lijk. Fries: persoanlik.
per'soanlikhyd, s. de, ‐heden. Persoonlijk-

heid. Fries: persoanlikheid.
per'soansbewiis, s. 't, ‐wizen. Persoonsbe-

wijs. Fries: persoansbewiis.
personeel → perseneel.
'perstint, s. de, ‐en. Tent bestemd voor de 

pers (bij het kaatsen).
per'taal, adj. & adv. [pərta:l] ‐taler; ‐st. Bru-

taal. ♢ Soa ‒ as de beul; Pyt is 'n pertale 
jonge; 't is ‒!, het is sterk! Fries: pertaal.

pertij → partij.
pertuur → partuur.
'perzik, s. de [pεrzək]; piesk*, [pi.əsk] ‐en; 

‐y. Perzik. Fries: perzik.
pe'sisy, s. de [pəsisi] ‐s. Positie. Fries:  po-

sysje.
pe'slain, s.  't  [pəslɑin̯].  Porselein.  Fries: 

porslein.
pe'slainkas, s. de, ‐sen; ‐sy. Porseleinkast. 

Fries: porsleinkast.
pe'slainpotsy, s.  't,  ‐s.  Pot  van  porselein 

waar  elektrische  leiding  om  gespannen 
wordt. Fries: porsleinpôt.

pest, s. de [pεst]. Pest. ♢ (Soa) … as de ‒, 
gez.  als  versterking;  soa  ruug  as  de  ‒. 
Fries: pest.

'pestdier, s. 't, ‐en. Pestkop. Fries: pestdier.
'peste, v. [pεstə] pestte; pest. Pesten. Fries: 

peste.
pe'stuur, s. 't [pəstü.ər] ‐sturen. Postuur. ♢ 

Je in ‒ sette, een moedige, verdedigende 
houding aannemen. Fries: postuer.

pet, s. de [pεt] ‐ten; ‐sy. Pet. ♢ 't Gaat mij 
boven  de  ‒, het  gaat  mij  boven  mijn 
pet(je);  een in 'e ‒ trekke, iemand mislei-
den, financieel te pakken nemen;  d'r met 
'e ‒ na gooie, smite, er met de pet, muts 
naar gooien;  niks met een an, in 'e ‒ hè, 
niets met iemand te maken hebben; even 
achter 'e ‒, even stil wezen, te weten om 
te  kunnen  bidden  vóór  en  na  het  eten; 
even de ‒ over de ogen hewwe, een dutje 
doen;  de orten, 't flas licht(e) an 'e ‒, de 
erwten,  het  vlas  beginnen,  begint  boven 

de grond te komen; Ouwe Laisters met 't  
haar deur de ‒, gez. van de bewoners van 
Oude Leije, die vroeger in armelijke om-
standigheden  verkeerden  en  sjofel  ge-
kleed gingen. Fries: pet.

'peteroaly, s.  de  [pe:təro.əli];  pe'troaly, 
[pe:tro.əli]  [pətro.əli].  Petroleum.  Fries: 
petroalje.

peter'oalystel, s.  't,  ‐len;  ‐tsy.  Petroleum-
stel. Fries: petroaljestel.

peter'sely, s.  de  [pe:tərse:li].  Peterselie. 
Fries: peterseelje.

'petfol, s. 't, ‐len. Een pet vol. ♢ 'n ‒ aaies. 
Fries: petfol.

pe'tisy, s.  de [pətisi]  ‐s.  Petitie.  Fries:  pe-
tysje.

pe'tret, s. 't [pətrεt] ‐ten; ‐sy. Portret. ♢ Op 
‒  komme, gefotografeerd  worden.  Fries: 
portret.

pe'triis, s. de [pətri:s] ‐trizen; ‐trisy. Patrijs. 
Fries: patriis.

pe'triishônd, s.  de,  ‐honnen;  hondsy.  Pa-
trijshond. Fries: patriishûn.

pe'triispoort, s. de, ‐en. Patrijspoort. Fries: 
patriispoarte.

petroaly → peteroaly.
pe'troalylamp, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Petroleum-

lamp. Fries: petroaljelampe.
pe'troan, s. de [pətro.ən] ‐en. Patroon (be-

schermheer;  beschermheilige;  baas). 
Fries: patroan.

pe'troan, s. de [pətro.ən] ‐en; ‐tsy. Patroon, 
huls  met  projectiel  en  kruit.  Fries:  pa-
troan.

pe'troan, s. it [pətro.ən] ‐en; ‐tsy. Patroon, 
model, decoratieve figuur. Fries: patroan.

pe'troely, s. de [pətruli] ‐s. Patrouille. Fries: 
patrûlje.

'petsyrooie, v.,  petsyrooide;  petsyrooid. 
Kinderspel  spelen  waarbij  de  petten  (of 
andere hoofddeksels) van de kinderen in 
de nabijheid van bijv. een muur op een rij 
werden gelegd en de deelnemers om de 
beurt  moesten  proberen  een  bal  in  een 
pet te gooien, waarna de eigenaar van die 
pet moest trachten een andere deelnemer 
met  de  bal  te  raken.  Wie  geraakt  werd 
kreeg een steentje  in zijn pet.  Had men 
een bep. aantal steentjes in z'n pet,  dan 
stonk men en werd die pet weggeworpen 
en was men af. Fries: petsjeroaie.

peuk, s. de [pö.ü̯k] ‐en; ‐y. Peuk, eindje si-
gaar of sigaret. Fries: peuk.

'peukel, s. de [pö.ü̯kəl] ‐s; ‐tsy. Pakje of zak-
je  met  boterhammen,  om  mee  naar  het 
werk te nemen.

peul, s. de & 't [pö.ü̯l] ‐en; ‐tsy. Peluw. ♢ De 
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Peul  en de Slaaplakens, namen van resp. 
een en twee stukken bouwland onder St.‐
Jacobiparochie in de vorm van voornoemd 
beddegoed. Fries:  peul.  Zie ook:  slaapla-
ken.

peul, s. de [pö.ü̯l] ‐en. Peul, schil van peul-
vruchten. Fries: pûl.

peul, s. de [pö.ü̯l] ‐en; ‐tsy. Rand van stro, 
onder en om de kanten van het koolzaad-
kleed, opdat het zaad in het kleed zou blij-
ven. Fries: peul.

'peulfrucht, s.  de,  ‐en.  Peulvrucht.  Fries: 
pûlfrucht.

peupeneut → peperneut.
peuperemuntsy → pepermuntsy.
peupermuntsy → pepermuntsy.
'peuter, s. de [pö.ü̯tər] ‐s; ‐tsy. Peuter, kind 

van 2‐4 jaar.
'peutere, v.,  peuterde;  peuterd.  Peuteren, 

met de vinger of een puntig voorwerp er-
gens iets uit halen. ♢ In 'e neus ‒. Fries: 
peuterje.

'peuterspeulplak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Peuter-
speelplaats.

'peuzele, v.  [pö.ü̯zələ]  peuzelde;  peuzeld. 
Peuzelen. Fries: peuzelje.

pi'ama, s. de [pia:mɑ] ‐'s. Pyjama. Fries: py-
ama.

pi'ano, s.  de  [pia:nə]  [pia:no:]  ‐'s.  Piano. 
Fries: piano.

'piele, v.  [pi.ələ]  pielde;  pield.  In:  Ergens 
met  ‒, ergens uit  liefhebberij  aan doen, 
mee bezig zijn. Fries: piele.

'piepe, v. [pi.əpə] piepte; piept. Piepen, een 
dun hoog geluid geven. Fries: piipje.

piesk → perzik.
pig'mint, s. 't [pɪɣmɪnt] ‐en. Pigment. Fries: 

pigmint.
piid, s. 't [pi:t]. Pit (merg van hout; geest-

kracht, energie). ♢  Fan 'n fleretoek kon-
nen je 'n mooie bos make, deur 't ‒ d'rút  
te halen; d'r sit gyn ‒ in die jonge. Fries: 
piid. Zie ook: pit.

'pijlakens*, adj. [pεi]̯-. Van pijlaken. ♢ 'n ‒e 
bril  ophewwe, iets  donker  inzien.  Fries: 
pijlekkens.

pik, s. 't [pɪk]. Pik, pek. ♢ Fan de skoenma-
ker kreeg je froeger wel 's 'n stikky ‒ om 
op te kauwen. Fries: pik.

pik, s.  de [pɪk] ‐ken. Pik, pikhaak (om het 
koren bij elkaar te trekken en dan te zich-
ten). Fries: pik.

pik, s. de [pɪk] ‐ken; ‐ky.  1 Pik, lichte stoot 
of prik. 2 Gelegenheid om te raken. ♢ Frij 
‒, verlof om op iemand te mikken (bijv. bij 
het sneeuwballen); 'n (licht) ‒ky, een tikje, 
een lichte slag tegen de kaatsbal;  met 'n 

‒ky worde 't  ok nag 'n bovenslâg. Fries: 
pik.

pik, s. de [pɪk]. Pik, haat, wrok. ♢ De ‒ op 
een (in) hewwe. Fries: pik.

pyk → piky.
pyk, s. de [pik] piken. In: Een 'n ‒ sette, ie-

mand overtroeven, zich zijn meerdere be-
tonen (inz. bij slootjespringen). Fries: pyk.

pyk, s. de [pik] piken; piky. 1 Kuiken. 2 (Als 
verkleinwoord)  een  halfje,  halve  cent. 
Fries: pyk.

pyk, interj.  [pik].  Roepwoord  voor  kip. 
Fries: pyk.

'pike‐aai, s. 't, ‐es, ‐en; ‐aitsy. Ei van kip in 
het eerste levensjaar. Fries: pike‐aai.

'pike‐eten, s.  't.  Voer voor kuikens. Fries: 
pike‐iten.

'pikefoer, s. 't. Voer voor kuikens. Fries: pi-
kefoer.

'pikegaas, s. 't. Fijn kippegaas. Fries: pike-
gaas.

'pikestolp, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Kippenren,  ver-
plaatsbare  ren  voor  kloek  met  kuikens 
(ook in gebruik voor konijnen). Fries:  pi-
kestjelp.

pi'ketpaaltsy, s.  't  [pikεt]- ‐s.  Piketpaal. 
Fries: piketpeal.

'pykfijn, adj. & adv. Piekfijn. ♢ Hij siet d'r ‒ 
út in syn nije kleren.

'piky, s. 't; pyk, [pik] ‐s. Kuiken. Fries: pyk.
'pikke, v. [pɪkə] pikte; pikt. 1 Pikken. ♢ De 

feugel pikt. 2 Mikken. ♢  Op knikkerts ‒. 
Fries: pikke.

'piknacht, adj. Pikdonker. ♢  't Is ‒. Fries: 
piknacht.

piko  'bello, adv.  [piko:bɛlo:].  Pico  bello. 
Fries: piko bello.

'pikswart, adj. Pikzwart. Fries: pikswart.
pil, s. de [pɪl] ‐len; ‐tsy. Pil. Fries: pil.
pi'laar, s.  de  [pila:r]  ‐laren;  ‐tsy.  Pilaar. 

Fries: pilaar.
pile'boog, s.  de  [pilə]- ‐bogen;  ‐boochy. 

Handboog. Fries: pilebôge.
'pilebout, s. de, ‐en; ‐sy. Pijlvormige wind-

wijzer. Fries: pilebout.
pylk, s. de [pilk] ‐en; ‐y. Pijl. ♢ 'n ‒ worde 

ôfskoaten op 'n flitseboog. Fries: pylk.
pi'loat, s. de [pilo.ət] ‐en. Piloot. Fries:  pi-

loat.
'pylrôg, s. de, ‐en; ‐rochy. Pijlrog, pijlstaart-

rog (de lever van deze vis werd gesmol-
ten,  en  op  wonden  gesmeerd  ter 
genezing). Fries: pylroch.

'pimpele, v. [pɪmpələ] pimpelde; pimpeld. 1 
Pimpelen, veel  drank gebruiken. ♢  In 'e 
herberg satten se nag even arig te ‒n. 2 
(Pijnlijk) prikkelen, tintelen. Fries: pimpel-
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je. Zie ook: pimpere.
'pimpelmesy, s. 't [pɪmpəl]- ‐s. Pimpelmees. 

Zie ook: mesy.
'pimpelpaars, adj. Pimpelpaars. Fries: pim-

pelpears.
'pimpere, v. [pɪmpərə]  pimperde;  pimperd. 

(Pijnlijk)  prikkelen,  tintelen.  Fries:  pim-
perje. Zie ook: pimpele.

pin, s. de [pɪn] ‐nen; ‐tsy. Pen. ♢ De ‒ op 'e 
neus krije, gez. wanneer het slecht uitvalt 
(bij het zakendoen). Fries: pin.

pyn, s. de [pin]  pinen. Pijn. ♢ ‒  in 'e keel, 
pijn  in  de  keel,  keelpijn;  ‒  in  'e  mônd, 
kiespijn, tandpijn; ‒  in 't hood, hoofdpijn; 
‒ in 't liif, in 'e búk, buikpijn; ergens ‒ in 't 
liif over hè, zich ergens veel zorgen over 
maken; er hevig over klagen of ontstemd 
over zijn. Fries: pine.

pine'búk, s. de. Buikpijn. Fries: pinebûk.
pine'keel, s. de. Keelpijn. Fries: pinekiel.
pine'mônd, s. de. Kiespijn, tandpijn. Fries: 

pinemûle.
pinent'hood, s.  de;  pinent'hoofd.  Hoofd-

pijn. Fries: pineholle.
pinenthoofd → pinenthood.
pinent'liif, s. de. Buikpijn. ♢ Ergens ‒ over 

hè, ergens ongerust over zijn. Fries: pynt-
liif.

pine'sij, s. de. Lendepijn.
'pinhouwer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Penhouder. 

Fries: pinhâlder.
'pinige, v.,  pinigde;  pinigd. Pijnigen. Fries: 

pinigje.
'piniging, s. de. Pijniging. Fries: piniging.
pink, s. de [pɪŋk] ‐en; ‐y. Pink (kleinste vin-

ger; zoet gebak in de vorm van een pink). 
Fries: pink.

'pinke, v.  [pɪŋkə]  pinkte;  pinkt.  Enigszins 
hinken,  kreupel  gaan.  ♢  Die  man  pinkt 
wat. Fries: pinke.

'Pinkster, s.  de  [pɪŋ(k)stər].  Pinksteren. 
Fries: Pinkster.

'pinksterblom, s. de, ‐men; ‐tsy, ‐py. Pink-
sterbloem. Fries: pinksterblom.

'pinksterdâg, s. de, ‐dagen. Pinksterdag. ♢ 
Wij komme met 'e ‒en; eerste ‒, Pinkster-
zondag. Fries: pinksterdei.

'pinksterfekânsy, s. de, ‐s. Pinkstervakan-
tie. Fries: pinksterfakânsje.

pinkster'maandeg, s.  de,  ‐en.  Pinkster-
maandag. Fries: pinkstermoandei.

'pynlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Pijnlijk. Fries: 
pynlik.

'pinnegat, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Pengat,  gat  in 
hout, bestemd om er een pen in te laten. 
♢ ‒ten foor de skaai.

'pinning, s. de [pɪnɪŋ] ‐s;  pinninky,  pinnîn-

chy.  Penning.  ♢  Op  'e  ‒,  fan  ‒  sestyn  
weze, op de penning zestien, gierig zijn. 
Fries: pinning.

'pinningkruud, s.  't.  Penningkruid.  Fries: 
peinjekrûd.

'pinningmeester, s.  de,  ‐s.  Penningmees-
ter. Fries: pinningmaster.

pin'sjoen, s.  't  [pɪⁿsju.ən]  ‐en;  ‐tsy.  Pensi-
oen. ♢ Ferfroegd ‒. Fries: pensjoen.

pin'sjon, s. 't [pɪⁿsjon] ‐s. Pension, kosthuis. 
Fries: pensjon.

pinsjo'nere, v. [pɪⁿsjo:nɪ.ərə]  pinsjoneerde; 
pinsjoneerd.  Pensioneren.  Fries:  pinsjo-
nearje.

'pinsteen, s. de, ‐stenen. Pensteen (van een 
molen). Fries: pinstien.

'pynter, adj. & adv. [pintər] ‐der; ‐st. 1 Pien-
ter, schrander. 2 Zindelijk, schoon, netjes. 
♢ 't Is der niet soa botte ‒ in 'e huus.

pi'oen, s. de [piuən] ‐en. Pioen (plant). ♢ 'n 
Hood, kop as 'n ‒, een rood hoofd. Fries: 
pioen.

pi'oenroas, s.  de,  ‐roazen;  ‐y.  Pioenroos. 
Fries: pioenroas.

pio'nier, s.  de [piəni.ər]  ‐s.  Pionier.  Fries: 
pionier.

pyp, s. de [pip]  pipen;  pipy. Pijp (pijp voor 
het roken van tabak; holle ronde buis; wat 
op een pijp lijkt; gewelfde stenen brug). ♢ 
'n ‒ tebak, een pijp met tabak;  de korte 
pyp ‒ an hè, een tabakspruim in zijn mond 
hebben;  de  pipen  in  'e  sak  houwe, niet 
doen en laten zoals men is, zich koest hou-
den;  'n  pipy  geern, een  klosje  garen. 
Fries: piip.

'pypdrop, s. de. Pijpdrop. Fries: piipdrop.
'pipegaal, s.  de,  ‐galen;  ‐tsy.  Pijpegaal, 

soort  kruiwagen  (voor  het  vervoer  van 
grond, zand en grint). Fries: pipegaal.

'pipekop, s. de, ‐pen; ‐py. Pijpenkop. Fries: 
pipekop.

'piperakky, s. 't, ‐s. Pijpenrek. Fries:  pipe-
rak.

'pipert, s. de [pipərt] ‐s; ‐sy. Stukje pijpen-
steel. Fries: pipert.

'pipertsyrooie, v.,  pipertsyrooide;  pipertsy-
rooid.  Een  werpspel  spelen  met  piperts, 
waarbij de piperts tegen een muur, schut-
ting  gegooid  worden.  Degene  die  het 
dichtst  an  lait wint  alle  stukjes  pijpen-
steel. Ook werd er wel in de richting van 
een op de grond getrokken streep met de 
hos (soort  doel)  geworpen  (dit  laatste 
werd  ook  gedaan  bij  het  sintsyrooien). 
Fries: pipertsjeroaie.

piper'wiins, adj., ‐er. Eigenzinnig, ontevre-
den, dwars. Fries: piperwynsk.
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'pypfol, s. 't, ‐len. Een pijp vol. ♢  'n ‒ te-
bak, een pijp tabak;  een, wat op 'n ‒ hè, 
weinig  vertrouwen  in  iemand,  iets  heb-
ben. Fries: pypfol.

'pypkeniel, s.  de  -[kəni.əl].  Pijpkaneel. 
Fries: pypkaniel.

'pypkloppe, v., pypklopte; pypklopt. De pijp 
uitkloppen.

'pypkruud, s. 't. Fluitenkruid (plant). Fries: 
pypkrûd.

'pyproke, v.,  pyprookte;  pyprookt. Een pijp 
roken.

'pypskoft, s. 't, ‐en. Korte rustpauze onder 
het werk. Fries: pypskoft.

'pypstâl, s. de, ‐en. Pijpensteel. ♢ Wel deur 
'n ‒ skite kinne, (triv.) erg in de benauwd-
heid zitten. Fries: pypstâle.

'pypstoppe, v.,  pypstopte;  pypstopt.  Een 
pijp stoppen. Fries: piipstopje.

'pypútpluzer, s. de, ‐s; ‐tsy. Pijpuithaler, pij-
penkoter. Fries: piipútpluzer.

pira'mide, s.  de [pi.ərɑmidə] ‐s. Piramide. 
Fries: piramide.

piroe'ëtte, s.  de  [pi.əruɛtə]  ‐s.  Pirouette. 
Fries: pirûette.

pis, s. de [pɪs]. Pis. Fries: pisse.
'piskiker, s. de, ‐s. Piskijker. Fries: piskiker.
'pispot, s. de, ‐ten; ‐sy. Pispot. Fries: pispôt.
pispots'bordsy, s.  't,  ‐s.  Bedstedeboord, 

plank in  bedstee waar de pispot  op kan 
staan.  Fries:  pispôtsbuordsje.  Zie  ook: 
bedsbordsy.

'pisse, v.  [pɪsə]  piste;  pist.  Pissen. ♢  't  Is 
soa lekker al pist je 'n ingeltsy op 'e tong,  
op 'e siel, gez. van spijs of drank die bij-
zonder lekker is; hij, sij het 'n oud wiif ‒n 
sien, gez. van iemand die een strontje aan 
een ooglid heeft. Fries: pisje.

pyst, s. de [pist] ‐en; ‐ke [piskə]. 1 Penis. 2 
Hummel,  klein  kind.  ♢  ‒en  fan  maisys; 
dou  klain  ‒, kleine  dondersteen.  Fries: 
pyst.

pis'tasj, s. de [pistɑsj]. Pistache. Fries: pis-
tasj.

py'stoal, s.  't  [pisto.əl]  ‐en;  ‐tsy.  Pistool. 
Fries: pistoal.

'pystrik, s. de [pistrɪk] ‐en; ‐ky. Pezerik. ♢ 
De timmerman maakt de saag fet met 'n  
‒. Fries: pystrik.

pit, s.  de  [pɪt]  ‐ten;  ‐sy.  1 Pit  (zaadkorrel 
van  een  vrucht;  draad  van  een  kaars, 
lamp, petroleumtoestel enz.). 2 Gloeilamp. 
Fries: pit. Zie ook: piid.

'piterman, s.  de,  ‐nen.  Pieterman  (vis). 
Fries: piterman.

'Pytsy, eigennaam [pitsi].  Pietje.  ♢  Dat li-
kent  mij  wel  Hain  nach  ‒, dat  lijkt  mij 

niets toe, daar heb ik geen plezier in, dat 
wil ik beslist niet. Zie ook: Tryntsy.

'pittig, adj.  &  adv.  [pɪtəx]  ‐er;  ‐st.  Pittig. 
Fries: pittich.

'pjutter, s.  de  [pjötər]  ‐s.  Schuttingstok, 
stok  waaraan  de  vleugels  van  een  fuik 
worden bevestigd. Fries:  pjutter. Zie ook: 
bijsteker.

plaag, s.  de  [pla:x]  plagen.  Plaag.  Fries: 
pleach.

'plaagbeest, s.  't,  ‐en.  Plaagbeest.  ♢  Die 
Harrent is soa'n ‒. Fries: pleachbist.

plaat, s.  de [pla:t]  platen;  ‐sy.  Plaat. ♢  'n 
‒sy, een plaatje,  een prentje;  in 'e skoal 
hange platen an 'e muur, wandplaten; met 
de ‒ sit 't eentou fast an 'e evenaar. Fries: 
plaat.

'plaatbôl, s. de, ‐en; ‐tsy. Plaatbrood. Fries: 
plaatbôle.

plaats, s. de [pla:ts] ‐en.  1 Boerderij, boe-
renhuizing (het gebouw).  2 De landerijen 
die bij een boerenhuizing behoren. ♢ 'n ‒ 
fan soafeul morgen. 3 Plaats. ♢ In ‒ fan, 
in plaats van. Fries: pleats.

'plaatse, v. [pla:tsə] plaatste; plaatst. Plaat-
sen. Fries: pleatse.

'plaatslik, adj. & adv.,  ‐er;  ‐st.  Plaatselijk. 
Fries: pleatslik.

'plaatstoof, s.  de,  ‐stoven;  ‐stofy.  Plaat-
stoof. Fries: plaatstove.

pla'fon, s. 't [plɑfon] ‐s; ‐tsy. Plafond. Fries: 
plafond.

'plage, v. [pla:ɣə]  plaagde;  plaagd. Plagen. 
Fries: pleagje.

plage'rij, s. de, ‐en. Plagerij. Fries: pleage-
rij.

plain, s. 't [plɑin̯] ‐en; ‐tsy. Plein. ♢ 't ‒ bij  
de skoal, speelplaats. Fries: plein.

'plaister, s.  de  [plɑis̯tər]  ‐s;  ‐tsy.  Pleister. 
Fries: pleister.

'plaistere, v.  [plɑis̯tərə]  plaisterde;  plais-
terd. Pleisteren. Fries: pleisterje.

'plaisterplak, s.  't,  ‐ken.  Pleisterplaats. 
Fries: pleisterplak.

plait, s. 't [plɑit̯]. Pleit. ♢ 't ‒ beslechte, het 
pleit beslechten. Fries: pleit.

'plaite, v.  [plɑit̯ə]  plaitte;  plait.  Pleiten. 
Fries: pleitsje.

plak, s. 't [plɑk] ‐ken; ‐ky. Plek (vlek; plaats, 
punt, zekere uitgestrektheid; plaats waar 
iets of iemand zich bevindt). ♢  Te ‒, te-
recht, op zijn plaats, ook: op de plaats van 
bestemming; in ('t) ‒ fan, in plaats van; te 
‒ komme, terechtkomen, zijn bestemming 
bereiken; wat te ‒ sette, iets op zijn plaats 
zetten;  een te ‒ sette, iemand terechtwij-
zen, op zijn nummer zetten; een, wat niet 
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te  ‒ bringe kinne, iemand, iets niet thuis 
kunnen brengen; een te ‒ bringe, iemand 
begraven;  ‒  fine,  hewwe, plaats  vinden, 
hebben; op syn ‒ weze, syn ‒ (wel) skoan-
make, zijn  plichten goed vervullen;  in  't 
eerste ‒, in de eerste plaats. Fries: plak.

'plakbând, s. 't. Plakband. Fries: plakbân.
'plakbespreke, v.,  plakbesprak;  plakbe-

sproken. Plaats bespreken. Fries:  plakbe-
sprekke.

'plakferfangend, adj.  Plaatsvervangend. 
Fries: plakferfangend.

'plakferfanger, s.  de,  ‐s.  Plaatsvervanger. 
Fries: plakferfanger.

'plakfine, v., plakfon; plakfonnen. Plaatsvin-
den. Fries: plakfine.

plak'kaat, s.  't  [plɑka:t]  ‐katen.  Plakkaat. 
Fries: plakkaat.

'plakke, v. [plɑkə] plakte; plakt. Plakken. ♢ 
Behang ‒, behangen; plaatsys in 'n album 
‒; in lekke bând ‒. Fries: plakke.

'plakker, s. de, ‐s. Plakker (wie plakt; wie 
blijft plakken). Fries: plakker.

'plaknaam, s.  de,  ‐namen.  Plaatsnaam. 
Fries: plaknamme.

'plakrúmte, s.  de,  ‐s.  Plaatsruimte.  Fries: 
plakromte.

plan, s.  't  [plɑn] ‐nen;  ‐tsy.  Plan.  ♢ ‒nen 
hewwe. Fries: plan.

pla'neet, s.  de  [plɑne:t]  ‐neten.  Planeet. 
Fries: planeet.

plane'tarium, s. 't [plɑnəta:riəm] ‐s. Plane-
tarium. ♢ 't ‒ in Franeker. Fries: planeta-
rium.

plank, s. de [plɑŋk] ‐en; ‐y. Plank. ♢ Froe-
ger ston‐y 'n soad op 'e ‒en, speelde hij 
veel toneel. Fries: planke.

'plankhout, s.  't.  Plankhout,  hout  in  de 
vorm van planken. Fries: plankhout.

plant, s.  de  [plɑnt]  ‐en;  ‐sy.  Plant.  Fries: 
plant.

plant'aardig, adj. Plantaardig. Fries: plant-
aardich.

plan'tazy, s.  de,  ‐s.  Plantage.  Fries:  plan-
taazje.

'planteerappel, s. de, ‐s; ‐tsy. Pootaardap-
pel, poter. Fries: plantierappel.

'plante‐eter, s.  de,  ‐s.  Planteneter.  Fries: 
plante‐iter.

'plantegroei, s.  de.  Plantengroei.  Fries: 
plantegroei.

'plantenaam, s.  de,  ‐namen.  Plantnaam. 
Fries: plantenamme.

'planter, s.  de,  ‐s.  Planter  (iemand  die 
plant; eigenaar van een plantage). Fries: 
planter.

'plantkunde, s.  de.  Plantkunde.  Fries: 

plantkunde.
'planút, adv.  [plɑnüt].  Ronduit.  ♢  Wat  ‒ 

sêge, waigere. Fries: planút.
plas, s. de [plɑs] ‐sen; ‐sy. 1 Kapje, eerste of 

laatste snee van een brood. ♢ 'n ‒(sy) bôl. 
2 Schedel. ♢ Hoe krijst 't in 'e ‒, hoe krijg 
je het in je hoofd?;  't is him in 'e ‒ sloe-
gen, hij is niet goed bij zijn hoofd; 't gaat 
him boven de ‒, het  is  hem te moeilijk. 
Fries: plasse.

plas, s. de [plɑs] ‐sen; ‐sy. Plas (in een on-
diepe kuil staand water; hoeveelheid van 
een andere vloeistof). Fries: plasse.

plat, adj. & adv. [plɑt] ‐ter; ‐st [plɑst]. Plat. 
♢  Soa ‒ as 'n dubbeltsy, 'n struuf; 'n ‒te 
bâl, een laag opgeslagen kaatsbal. Fries: 
plat.

'platfis, s. de, ‐sen; ‐sy. Platvis. Fries: plat-
fisk.

'platkop, s. de, ‐pen. Platkop, schroef met 
een platte kop.

'platskaaf, s.  de,  ‐skaven;  ‐skafy.  Plat-
schaaf. Fries: platskaaf.

'platstik, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Platstuk,  platte 
strook  hout,  tot  dekking  van naden  (ko-
zijn, beschot). Fries: platstik.

platte'fyl, s. de, ‐filen; ‐tsy. Platte vijl,  vijl 
voor trekzagen. Zie ook: treksaagfyl.

platte'grônd, s. de, ‐en. Plattegrond. Fries: 
plattegrûn.

platte'lând, s.  't.  Platteland.  Fries:  plat-
telân.

platte'wagen, s.  de,  ‐s.  Boerenwagen met 
luchtbanden.

'platweg, adv. Platweg, zo maar, met gewo-
ne woorden. Fries: platwei.

'plechtig, adj.  &  adv.  [plεxtəx]  ‐er;  ‐st. 
Plechtig. Fries: plechtich.

'plechtigens, s. de. Plechtigheid, het plech-
tig‐zijn. Fries: plechtigens.

'plechtighyd, s.  de,  ‐heden.  Plechtigheid, 
plechtige handeling. Fries: plechtichheid.

'pleeghait, s.  de,  ‐en.  Pleegvader.  Fries: 
pleechheit.

'pleegmim, s. de, ‐men;  'pleegmoer*, ‐en. 
Pleegmoeder. ♢ Pleegmoers sokken binne 
lang, een pleegmoeder doet vaak iets ver-
keerd. Fries: pleechmem.

pleegmoer → pleegmim.
ple'mure, v.  [pləmü.ərə]  plemuurde;  ple-

muurd. Plamuren. Fries: plamuerje.
ple'muur, s.  de  & 't.  Plamuur.  Fries:  pla-

muer.
'plenning, s. de [plɛnɪŋ]-s. Planning. Fries: 

planning.
'plenty, num. Plenty. ♢ Geld ‒. Fries:  plen-

ty.
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'pleuris, s.  de  [plö.ərəs].  Pleuris.  Fries: 
pleuris.

ple'vier, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Goudpluvier,  plu-
vier. Zie ook: wilster.

ple'zier, s. 't [pləzi.ər] ‐en; ‐tsy. Plezier. ♢ 
Een 'n ‒ doen, iemand een plezier doen; 
ergens ‒ an beleve, ergens plezier aan be-
leven;  dat is 'n ‒tsy foor mij, een genoe-
gen, pretje. Fries: plezier.

ple'zierjacht, s. 't, ‐en; ‐jachy. Plezierjacht. 
Fries: plezierjacht.

plicht, s.  de  [plɪxt]  ‐en.  Plicht.  ♢  Je's  ‒ 
doen, zijn plicht doen. Fries: plicht.

'plichte, v., plichtte. Plegen, gewoon zijn. ♢ 
Dat  gesegde  plichtte  ôns  bep  gau  's  te 
brúkken. Fries: plichtsje.

plint, s. de [plɪnt] ‐en; ‐sy. Plint. Fries: plint.
'plintlâder, s. de, ‐s. Plintladder, denkbeel-

dig iets waar men iemand om uitstuurt om 
hem voor de gek te houden. Fries:  plint-
ljedder.

'plisy, s. de [plisi] ‐s. Politie. Fries: polysje.
'plisyburo, s.  't,  ‐'s.  Politiebureau.  Fries: 

plysjeburo.
'plisyman, s.  de,  ‐nen.  Politieagent.  Fries: 

plysjeman.
'plisypost, s.  de,  ‐en.  Politiepost.  Fries: 

plysjepost.
ploeg, s.  de  [plu:x]  ‐en;  ploechy.  1 Ploeg 

(landbouwwerktuig). ♢  Alle fier met ple-
zier en ferstând. Trek de ‒ maar deur 't  
lând, versje gezongen bij het ploegdriven. 
2 Ploeg, ploegschaaf. Fries: ploege.

ploeg, s. de [plux] ‐en;  ploechy. Ploeg, bij-
eenhorende groep mensen. ♢ 'n Mooie ‒, 
gez. van een groep personen die het ko-
miek kunnen zeggen of doen, ook: een be-
hoorlijk aantal personen. Fries: ploech.

'ploegdrive, v. [plu]- ploegdreef;  ploegdre-
ven. Bij het ploegen de paarden mennen. 
Fries: ploechdriuwe.

'ploegdriver, s.  de  [plu]- ‐s.  Ploegdrijver. 
Fries: ploechdriuwer. Zie ook: hoa.

'ploegdriversjonge, s. de [plu]- ‐s. Jongen 
die  bij  het  ploegen  de  paarden  ment. 
Fries: ploechdriuwersjonge.

'ploege, v.  [plu:ɣə]  ploegde;  ploegd.  Ploe-
gen.  ♢  Destiids  worde  d'r  ploegd  met 
twee,  drie  of  vier  peerden; ploegd lând, 
bouwland dat in het voorjaar is geploegd. 
Fries: ploegje.

'ploeger, s.  de,  ‐s.  Ploeger,  iemand  die 
ploegt. Fries: ploeger.

'ploegfeur, s. de, ‐en; ‐tsy. Ploegvoor. Fries: 
ploechfuorge.

'ploeglappen, s.  plur.  Slobkousen (bij  het 
ploegen). Fries: ploechlapen.

'ploeglichem, s.  't,  ‐s.  Onderdeel van een 
ploeg. ♢ 't ‒ sit an 'e balk.

'ploegpars, s.  de,  ‐en.  Ketting  aan  ploeg 
waaraan  het  voorste  span  paarden  van 
een vierspan trok. Fries: ploechparse.

'ploegpeerd, s. 't, ‐en. Ploegpaard.
'ploegskaaf, s.  de  [plux]- ‐skaven.  Ploeg-

schaaf, lange schaaf voor het maken van 
groeven of messingen aan planken. Fries: 
ploechskaaf.

ploemp, s. de [plump] ‐en. Plomp, plons. ♢ 
Met 'n ‒ in 't water fâle. Fries: plûmp.

'ploempe, v.,  ploempte;  ploempt. Plompen. 
♢  In  't  water  ‒, in  het  water  plompen. 
Fries: plûmpe.

ploert, s. de [plu.ərt] ‐en; ‐sy. Ploert. Fries: 
ploert.

ploffe, v. [plofə] plofte; ploft. Ploffen. Fries: 
ploffe.

plok, s. 't [plɔk] ‐ken; ‐ky. 1 Plok, toef, bos-
je.  ♢  'n  ‒ hooi. 2 Ruif.  ♢  't  ‒ hangt  te 
hoog, er  is  nauwelijks  genoeg  (eten  of 
geld). 3 Zwaar karwei. ♢ 't Is 'n hele ‒ in 
'e wyn op. Fries: plôk.

'plokke, v. [plɔkə] plokte; plokt. Plukken. ♢ 
Een ‒, iemand afzetten, teveel laten beta-
len; de seun het syn hait alheel plokt met  
syn súppen; die koopman plokt syn klan-
ten (kaal). Fries: ploaitsje.

'plokstokken, s.  plur.  Ruiflatten.  Fries: 
plokstokken.

plomp, adj. & adv. [plomp] ‐er; ‐st. Plomp. 
♢ 'n ‒e tafel; 'n ‒e kirl, een ongemanierde 
kerel. Fries: plomp.

plooi, s.  de  [plo.i]̯  ‐en;  ‐tsy.  Plooi.  Fries: 
ploai.

'plooie, v.,  ploaide;  ploaid.  Plooien.  Fries: 
ploaie.

plug, s. de [plöx] ‐gen; pluchy; plûg, [plö.x] 
‐en; pluchy. Plug. Fries: pluch.

plûg → plug.
plúm, s. de [plüm] ‐men; ‐py, ‐tsy. Pluim. ♢ 

Hij kreeg 'n ‒py, pluimpje, complimentje. 
Fries: plom.

'plúmstrike, v.,  plúmstreek;  plúmstroken. 
Pluimstrijken, vleien. Fries: plomstrike.

'plundere, v.  [plöndərə]  plunderde;  plun-
derd. Plunderen. Fries: plonderje.

'plûnje, s. de [plö.ⁿjə]. Plunje. Fries: plunje.
plus, s.  de  [plös]  ‐sen.  Plus.  ♢  D'r  binne 

minnen, maar ok ‒sen, gunstige elemen-
ten. Fries: plus.

plus, adv. [plös]. Plus. ♢  Hij is fijfensestig 
‒. Fries: plus.

plús, s.  't  [plüs].  Pluche.  Fries:  plús.  Zie 
ook: lús.

'plústere, v.,  plústerde;  plústerd.  Pluizen, 
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pluizen afgeven. Fries: plúskje.
'plústerig, adj. [plüstrəx] ‐er. Pluizerig, vol 

pluisjes. Fries: plústerich.
pluus, s.  de  [plü:s]  pluzen;  plússy.  Pluis, 

vlokje, vezeltje (van weefsel). Fries: plús.
'pluze, v. [plü:zə]  ploas [plo.əs];  ploazen.  1 

Pluizen.  2 Langzaam  eten.  3 Peuzelen, 
met smaak eten. Fries: plúzje.

'poadium, s.  't  [po.ədiəm] ‐s,  poadia;  ‐py, 
‐tsy. Podium. Fries: poadium.

poal, s.  de [po.əl]  ‐en.  Pool  (eindpunt van 
aard‐ of hemelas; eindpunt van magneet). 
Fries: poal.

poal, s. de [po.əl].  1 Pool, opstaande haren 
of  nopjes  van  fluweelachtige  stoffen.  2 
Vleug, richting van de haardgroei, ligging 
van de vezels. ♢ D'r sit 'n ‒ an die stof, die 
stof heeft een vleug.

'poalfos, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Poolvos.  Fries: 
poalfoks.

'poalis, s. de [po.ələs] ‐sen; ‐sy. Polis. ♢ De 
‒ fan 'e fersekering. Fries: poalis.

'poalsirkel, s. de, ‐s. Poolcirkel. Fries: poal-
sirkel.

'Poalstar, s. de; 'Poalster. Poolster. ♢ Wat 
foor  ferstand het  'n  bolle  nou fan 'e  ‒!, 
hoe zou zo iemand daar nu verstand van 
hebben, hoe zou zo iemand daar nu over 
mee kunnen praten! Fries: Poalstjer.

Poalster → Poalstar.
poat, s. de [po.ət] ‐en; ‐sy. Poot. ♢ Een 'n ‒ 

úttrekke,  útdraaie, iemand een  poot  uit-
trekken, iemand afzetten;  an 'e achterste 
‒  trekke, zijn  uiterste  best  doen.  Fries: 
poat.

poat‐'an, adv. Pootaan. ♢ ‒ motte, pootaan 
moeten, hard moeten werken. Fries: poat-
oan.

'poatele, v. [po.ətələ] poatelde; poateld. Be-
nen, lopen. Fries: poatelje.

'poater, s. de [po.ətər] ‐s; ‐tsy. Poter, poot-
aardappel. Fries: poater.

'poaterhok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Poterbewaar-
plaats.  Fries:  poaterhok.  Zie  ook:  broei-
hok, broeihok.

'poatgoed, s.  't.  Pootgoed,  pootaardappe-
len. Fries: poaterguod.

'poatmesine, s. de, ‐s. Pootmachine.
'poatsybaaie, v.,  poatsybaaide;  poatsy-

baaid. Pootjebaden. Fries: poatsjebaaie.
'poche, v.  [poxə]  pochte;  pocht.  Pochen. 

Fries: poche.
pôd, s.  de  [po.t]  ‐en;  ‐sy.  Pad  (soort 

amfibie). ♢  Wat kin 'n ‒ him al opblaze, 
gez.  wanneer  iemand  zich  druk  maakt 
over iets onbeduidends; je motte 'n ‒ niet  
soa lang trappe tot‐y  barst, aan alle  ge-

duld komt een eind. Fries: pod.
'pôdestoel, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Paddestoel. 

Fries: poddestoel.
'poedele, v.  [puədələ]  poedelde;  poedeld. 

Poedelen,  zich  behaaglijk  wassen.  Fries: 
pûdelje.

po'ëet, s.  de [po:e:t]  poëten.  Poëet.  Fries: 
poëet.

'poeier, s. de [puiə̯r] ‐s; ‐tsy. 1 Poeder, poei-
er.  2 Cacao(poeder). ♢  'n Halfpônd ‒. 3 
Cacao(drank), chocolademelk. ♢ 'n Koppy 
‒. Fries: poeier.

'poeierdoas, s. de, ‐doazen; ‐y. Poederdoos. 
Fries: poeierdoaze.

'poeierdrinke, v.,  poeierdronk;  poeierdron-
ken.  Chocolademelk drinken. Fries:  poei-
erdrinke. Zie ook: súkkelarydrinke.

'poeiersúkker, s.  de.  Poedersuiker.  Fries: 
poeiersûker.

poeis, s. de & interj. [puis̯]. Poes, vleinaam 
en roepwoord voor kat. Fries: poeis.

poel, s. de [pu.əl] ‐en; ‐tsy. Poel. Fries: poel.
poemp → pomp.
poempe → pompe.
poen, s. de [puən] ‐en; ‐tsy. Poon, knorhaan 

(zeevis). Fries: poen.
poep, s.  de [pup] ‐en.  Poep (mof,  Duitser, 

Westfaler). ♢  Soa dwars, 'n honger as 'n  
‒. Fries: poep.

poep, s. de [pup] ‐en; ‐y.  1 Poep. ♢ 'n Arig 
‒y sinten, vrij wat, vrij veel.  2 Poeper(d), 
achterste. 3 Steekvlieg, daas. Fries: poep.

'poepe, v.  [pupə]  poepte;  poept.  Poepen, 
zijn gevoeg doen. Fries: poepe.

poepe'rij, s. de. Poeperij, diarree. ♢ In 'e ‒ 
weze, aan de poeperij zijn. Fries: poeperij.

'poepert, s.  de  [pupərt]  ‐s;  ‐sy.  Poeperd, 
achterste. Fries: poepert.

poer, s. de [pu.ər] ‐en. Poer, peur, tros wor-
men om mee te vissen. Fries: poer.

poer, adj.  & adv.  [pu.ər].  1 Geheel  en  al, 
zeer, erg. ♢ ‒ allenig; ergens ‒ op teugen 
weze. 2 Woedend, erg kwaad. ♢ ‒  weze, 
worre. Fries: poer.

'poerbest, adj.  & adv.  Puikbest,  bijzonder 
best. ♢ ‒e eerappels. Fries: poerbêst.

'poerder, s.  de  [pu.ərdər]  ‐s.  Peurder,  ie-
mand die met de peur vist. Fries: poerder.

'poere, v.  [pu.ərə]  poerde;  poerd.  Peuren, 
met de peur vissen. Fries: poere.

'poerem, s. 't [pu.ərəm]. Poerim, drukte, la-
waai, poeha. ♢  Feul ‒ en lawaai ferkope. 
Fries: poerem.

'poerfreemd, adj. & adv. Geheel onbekend. 
♢ Die mînsen waren him ‒; 'n bitsy meer 
as  ‒, een  weinig  familie.  Fries:  poer-
frjemd.
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'poerfreemde, s.  de,  ‐n.  Vreemdeling. 
Fries: poerfrjemd.

'poerlilk, adj. & adv. Woedend, erg kwaad. 
Fries: poerlilk.

'poermâl, adj.  &  adv.  Woest,  woedend, 
(heel) erg kwaad. Fries: poermâl.

'poerrazend, adj. & adv. (Heel) erg kwaad, 
razend, woest. Fries: poerrazend.

'poerswart, adj. Gitzwart, roetzwart. Fries: 
poerswart.

poes, s. de & interj. [puəs] ‐en; ‐y. Poes. ♢ 
Kines gaan 't feld faak in om ‒ys te soe-
ken, rietpluimen.  Fries:  poes.  Zie  ook: 
poeis.

'poesybezem, s. de, ‐s. Bezem van rietplui-
men  (door  kinderen  gebruikt).  Fries: 
poeskebiezem.

'poespas, s. de. Poespas. ♢ Gyn ‒, drukte. 
Fries: poespas.

poest, s. de [pust] ‐en. 1 (Wind)vlaag. 2 In: 
Achter 'e ‒, buiten adem. Fries: pûst.

'poeste, v.  [pustə]  poestte;  poest.  Hijgen, 
puffen, blazen. Fries: pûste.

'poester, s. de [pustər] ‐s; ‐tsy. 1 Blaasbalg. 
2 Windvlaag.  3 In:  'n Hele ‒, een zware 
tocht om te fietsen. ♢  Ik had 'n hele ‒,  
doe't ik op 'e fyts fan Swarte Haan kwam. 
4 Verzuimde slag bij het dammen. Fries: 
pûster. Zie ook: blaasbalg.

'poestere, v. [pustərə] poesterde; poesterd. 
Blazen, zich een gelegenheid om te slaan 
laten ontgaan (dammen). Fries: pûsterje.

po'ëtys, adj. & adv. [po:e:tis] ‐iser. Poëtisch. 
Fries: poëtysk.

'poetsdoek, s. de, ‐en; ‐y. Poetsdoek. Fries: 
poetsdoek.

'poetse, v.  [puətsə]  poetste;  poetst.  Poet-
sen. ♢ De skoenen ‒. Fries: poetse.

'poetsersgoed, s.  't.  Poetspommade, 
smeersel om mee te poetsen. Fries:  poet-
sersguod.

'poetsgoed, s.  't.  Poetsgoed,  smeersel  om 
mee te poetsen. Fries: poetsguod.

'poetsketoen, s.  't.  Poetskatoen.  Fries: 
poetskatoen.

'poetslap, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  1 Poetslap.  2 
Vuil,  morsig  persoon,  smeerpoets.  Fries: 
poetslape.

poetsstok → fúkpoetsersstok.
poëz'y, s. de [po:e:zi]. Poëzie. Fries: poëzy.
'poezyalbum, s.  't  [puzi]- ‐s.  Poëziealbum. 

Fries: poëzyalbum.
pof, s. de [pof]. In:  Op 'e ‒, op de pof, op 

krediet.  ♢  Op 'e ‒  kope,  hale,  metgeve. 
Fries: pof.

'pofdeuntsy, s. 't [pofdö.ü̯ntsi] ‐s. Aftelrijm-
pje. ♢ 'Stof is gauw weg' waar 'n ‒. Fries: 

pofdeuntsje.
'poffe, v. [pofə] pofte; poft. Aftellen (bij kin-

derspelen). Fries: poffe.
'poffe, v. [pofə]  pofte;  poft. Poffen, op kre-

diet nemen of geven. Fries: poffe.
'poffy, s. 't [pofi] ‐s. Krentenbol. Fries:  pof-

ke. Zie ook: krintepoffy.
poin, s. 't [pɔin̯]. Kweekgras. ♢ ‒ is 'n lastig 

onkruud op de Bildtse bou.
'poingrave, v.,  poingroef;  poingroeven.  De 

wortelstokken van kweekgras uitgraven.
poist*, s. de [pɔis̯t]. Puist (alleen in zegswij-

ze). ♢ 'n Frisse ‒ an wat hewwe, de puist, 
een  erge  hekel  aan  iets  hebben.  Fries: 
pûst.

'pokken, s.  plur.  [pɔkən].  Pokken  (bep. 
huidziekte).  ♢  Deur  ‒  en  mazels  (hine) 
weze, de kinderziekten te boven zijn, ook: 
erg ongezeglijk, ongehoorzaam zijn. Fries: 
pokken.

pol → pôl.
pôl(W), s.  de  [pɔ:l]  ‐en;  ‐tsy;  'pôle(O), 

[pɔ:lə]  ‐n;  pôltsy.  1 Pol,  samengegroeide 
klomp planten. ♢ 'n ‒ skapeblomtsys út 'e 
grônd steke. 2 Afzonderlijk plekje grond, 
waarop één of meer huizen staan. 3 Erf. ♢ 
Nooit fan 'e ‒ komme, altijd thuis zitten, 
nooit van huis komen.  4 Pol, uitgestoken 
zode.  5 Welig  bosje  gras  om  een  mest-
hoopje (in weiland).  6 Kwelder, gors, bui-
tendijks  land  (aan  de  Wadden).  Fries: 
pôle.

pôl, s.  de [pɔ:l]  ‐en;  ‐tsy;  pol, [pɔəl]  ‐len; 
‐tsy. Hoeveelheid van ongeveer 25 zakken.

polari'sasy, s.  de.  Polarisatie.  Fries:  pola-
risaasje.

polari'sere, v.  [po:lɑrisɪ.ərə]  polariseerde; 
polariseerd. 

'polaroid, s.  't  [polɑroit̯].  Polaroid.  Fries: 
polaroid.

'pôlbeslaan, s. 't. Het brengen van het vee 
naar het buitendijks land, de kwelders.

'polder, s. de [pɔldər] ‐s; ‐tsy. Polder. Fries: 
polder.

'polderjonge, s. de, ‐s. Polderjongen. Fries: 
polderjonge.

'polderlând, s. 't. Polderland. Fries: polder-
lân.

'Pôldyk, s. de. Buitendijk, zeedijk ten noor-
den van de Bildtpôlen.

pôle → pôl.
po'lêr, adj. [po:lɛ:r]. Polair. Fries: polêr.
poly'ester, s.  de  [po:liɛstər].  Polyester. 

Fries: polyester.
'polyklinyk, s.  de [po:li]- ‐kliniken.  Polikli-

niek. Fries: polyklinyk.
'polio, s. de [po:lio:]. Polio. Fries: polio.
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po'lyp, s.  de  [po:lip]  polipen;  ‐ke.  Poliep. 
Fries: polyp.

poli'tyk, s. de [po:litik]. Politiek. Fries: poli-
tyk.

poli'tyk, adj. [po:litik]. Politiek. Fries:  poli-
tyk.

po'litikus, s. de [po:litikəs] ‐tisy. Politicus. 
Fries: politikus.

'polke, s. de [pɔlkə]. Soda. Fries: polke. Zie 
ook: soada.

'polkewater, s. 't. Sodawater. ♢ ‒  is goed 
foor swellerij. Fries: polkewetter. Zie ook: 
soadawater.

'polleman, s. de [pɔlə]- ‐nen; ‐tsy. Vleinaam 
voor jongetje. Fries: poalleman.

polo'nêze, s. de [po:lo:nɛ:zə] ‐s. Polonaise. 
Fries: polonêze.

pols, s.  de  [pols]  polzen;  ‐y.  Pols  (bep.  li-
chaamsdeel; polsslag). Fries: pols.

pols, s. de [pols]  polzen; ‐y. Pols (polsstok; 
karnpols). ♢ Feerder springe (wille) as at  
je ‒ lang is, zich meer (willen) veroorloven 
dan er (financieel) mogelijk is. Fries: pols.

'polse, v.  [polsə]  polste;  polst.  Polsen,  ie-
mands  mening  of  opvatting  te  weten 
trachten te komen. Fries: polskje.

'polsgeloazy, s.  de;  'polsheloazy, ‐s.  Pols-
horloge. Fries: polshorloazje.

polsheloazy → polsgeloazy.
'polsmof, s. de, ‐fen; ‐fy. Polsmof. ♢ 'n ‒fy 

hyt ok wel 'n katsy. Fries: polsmof.
'polspringe, v.,  polssprong;  polssprongen. 

Polsstokspringen. Fries: polsspringe.
'polsslag, s.  de,  ‐en.  Polsslag. Fries:  pols-

slach.
polver → pulver.
pomp, s. de [pomp] ‐en; ‐y. Pomp (werktuig 

om gassen of vloeistoffen op te zuigen of 
weg te persen; koker onder een dijk, weg 
enz.  om het  water  door te  laten).  Fries: 
pomp.

pomp, s. de [pomp]; poemp, [pump] ‐en; ‐y. 
Duw, stoot. Fries: pomp.

'pompe, v.,  pompte;  pompt.  Pompen  (van 
vloeistoffen en gassen). Fries: pompe.

'pompe, v.,  pompte;  pompt;  'poempe, 
[pumpə] poempte; poempt. Pompen (stom-
pen,  stoten,  duwen;  zeker  knikkerspel 
spelen). Fries: pompe.

pom'poen, s. de [pompuən] ‐en; ‐tsy. Pom-
poen. Fries: pompoen.

'pompstok, s. de, ‐ken; ‐ky. Pompzwengel. 
Fries: pompstôk.

'pompswingel, s. de, ‐s; ‐tsy. Pompzwengel. 
Fries: pompswingel.

pônd, s. 't [po.nt] ‐en; ‐sy. Pond. ♢ 't ‒, per 
pond; 't folle ‒, het volle pond. Fries: pûn.

ponde'maat, s. de & 't;  ponne'maat, ‐ma-
ten. Pondemaat, 36¾ are. ♢ Een morgen 
is ongefeer 2½ ‒. Fries: pûnsmiet.

'pôndspude, s. de, ‐s. Zak van een pond ge-
wicht. Fries: pûnspûde.

ponnemaat → pondemaat.
'pônsmesine, s. de, ‐s. Ponsmachine. Fries: 

pûnsmasine.
'ponter, s. de [pontər] ‐s; ‐tsy. Ponder, pon-

derboom (paal  boven op een voer graan 
enz.). ♢ 'n ‒ wort faak brúkt bij 't tiemen; 
'n hele ‒!, bijv. gez. van een dikke sigaar. 
Fries: pontsjer.

'ponterhaak, s.  de,  ‐haken.  Houten  haak 
met katrol, om de ponter mee vast te zet-
ten (aan de achterkant van een foer graan 
enz.).

'ponterlaag, s. 't, ‐lagen. Laag van schoven 
graan, laag erwten enz. vóór en achter op 
een voer, waarop de ponderboom knelt. ♢ 
De foorste en achterste ‒. Fries: pontsjer-
laach. Zie ook: foer.

'pônze, v.  [po.ⁿzə]  pônzde;  pônsd.  Ponsen. 
Fries: pûnzje.

pook, s. de [po:k] poken; poky. Pook. ♢ De 
smid  brúkt  'n  ‒  bij  't  fuur, haardstok. 
Fries: pook.

poort, s.  de [po.ərt]  ‐en;  ‐sy.  Poort.  Fries: 
poarte.

'poortoom, s. 't [po.ər]- ‐tomen. Toom met 
een  bepaalde  ketting  voor  onhandelbaar 
paard. Fries: poarteam.

pop, s.  de  [pop]  ‐pen;  ‐py.  1 Pop.  ♢  'n 
(klain)  ‒py, een  baby.  2 Opgemaakt  ge-
zwingeld  bundeltje  vlas.  3 (Als  verklein-
woord) een gulden. Fries: pop.

'popele, v. [po:pələ] popelde;  popeld. Pope-
len. Fries: popelje.

'poppe, v. [pɔpə] popte;  popt. Met een pop 
spelen. ♢ Wij hewwe an 't ‒n weest. Fries: 
popkje.

'poppekas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Poppenkast. 
Fries: poppekast.

'poppekleren, s.  plur.  Poppekleren.  Fries: 
poppeklean.

popperig → poppig.
'poppewagen, s. de, ‐s;  ‐tsy. Poppewagen, 

kinderwagentje voor de pop. Fries: poppe-
wein.

'poppig, adj.  & adv.;  'popperig, ‐er.  Pop-
p(er)ig. Fries: poppich.

populari'teit, s. de [po:pülɑritεit̯]. Populari-
teit. Fries: populariteit.

popu'lêr, adj.  &  adv.  [po:pülε:r]  ‐der;  ‐st. 
Populair. Fries: populêr.

popu'lier, s.  de  [po:püli.ər]  ‐en.  Populier. 
Fries: popelier.
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populierehout → populierhout.
popu'lierhout, s. 't; popu'lierehout. Popu-

lierehout. Fries: popelierehout.
'pory, s. de [po.əri] ‐s. Porie. Fries: poarje.
'porsy, s. 't [pɔrsi] ‐s. Portie (deel, hoeveel-

heid). ♢ 'n Fiks, flink, mooi ‒ geluk, heel 
veel. Fries: poarsje.

por'taal, s.  't  [pəta:l]  [pɔrta:l]  ‐talen;  ‐tsy. 
Portaal. Fries: portaal.

porte'fúlly, s. de [pɔrtəfüli] ‐s. Portefeuille. 
Fries: portefúlje.

por'tier, s. 't [pɔrtiər] ‐en. Portier, deur van 
een vervoermiddel. Fries: portier.

por'tier, s.  de  [pɔrtiər]  ‐s.  Portier,  deur-
wachter. Fries: portier.

'portland, s. de [pɔətlɑnt]. Portlandcement. 
Fries: portlân.

posi'tyf, adj. & adv. [po:zitif] ‐tiver; ‐st. Po-
sitief. Fries: posityf.

'posstrúf, s. de [pɔstrüf]. Boekweitegort in 
melk  gekookt  en gegeten met  stroop en 
vet of jus. ♢ ‒  met fet en sirp is ongeti-
derseten. Fries: potstro.

post, s.  de  [pɔst]  ‐en.  Post  (postkantoor; 
brievenbus;  posterijen;  per  post  verzon-
den stukken; postbestelling; postbode). ♢ 
'n Brief op 'e ‒ doen. Fries: post.

post, s.  de  [pɔst]  ‐en.  Post,  zware  plank, 
paal. ♢  De ‒ fan 'n deur, deurstijl, deur-
post. Fries: post.

post, s. de [pɔst] ‐en; possy. Post (onderdeel 
van rekening, begroting enz.). ♢ 'n ‒ op 'e 
begroating. Fries: post.

'postbus, s. de, ‐sen.  Postbus. Fries:  post-
bus.

'postduuf, s.  de,  ‐duven;  ‐dúffy.  Postduif. 
Fries: postdo.

'postkantoor, s. 't, ‐kantoren; ‐tsy. Postkan-
toor. Fries: postkantoar.

'postloper, s. de, ‐s. Postbode.
'postsegel, s. de, ‐s. Postzegel. ♢ 'n Rare ‒ 

trekke, een  raar  gezicht  trekken.  Fries: 
postsegel.

'poststimpel, s.  't,  ‐s.  Poststempel.  Fries: 
poststimpel.

'postwissel, s. 't, ‐s. Postwissel. Fries: post-
wissel.

pot, s. de [pɔt] ‐ten; ‐sy. Pot. ♢ Soa dicht as 
'n  ‒, potdicht,  goed  gesloten;  hij  is  soa 
dicht as 'n ‒, erg gesloten; ook: hij vertelt 
niets door, kan goed een geheim bewaren; 
'n hood as 'n ‒, een rood opgezet hoofd; 
‒sys met oren, gez. van kinderen die mee-
luisteren naar de gespekken van volwas-
senen; d'r is gyn ‒ soa bryk of d'r past wel  
'n deksel op, gez. van een lelijk vrouws-
persoon  in  gezelschap  van  een  man;  'n 

‒sy, pot van porselein waar elektrische lei-
ding op gespannen wordt;  'n  pot met 'n 
pan is 't wapen fan St.‐An; 'n ‒sy damme, 
een spelletje dam spelen. Fries: pôt.

potes'taat, s. de [po:təsta:t] ‐staten. Potes-
taat. Fries: potestaat.

'potferdikke, interj.  Potverdikke.  Fries: 
potferdikke.

'potferdory, interj. Potverdorie. Fries:  pot-
ferdoarje.

'potfet*, s. 't. Onverpakt vet. ♢ 'n Stikky ‒ 
in  de  sipels,  in  't  eerappelwater. Fries: 
potfet.

po'tînsy, s.  de  [potɪ.ⁿsi].  Potentie.  Fries: 
potinsje.

po'tint, adj. [potɪnt] ‐er.  Potent. Fries:  po-
tint.

'potload, s.  't,  ‐en;  ‐sy.  1 Potlood.  ♢  Soa 
blau as ‒, bijv. van gelaatskleur;  'n punt 
op  'n  ‒  slipe. 2 Groot  soort  breekizer. 
Fries: potlead. Zie ook: setizer, stoatizer.

'potplant, s.  de,  ‐en.  Potplant.  Fries:  pot-
plant.

'potporry, s.  de  [pɔtpo.əri]  ‐s.  Potpourri. 
Fries: potpoerry.

'potsyklove, v.,  potsykloofde;  potsykloofd. 
Bep.  vorm van het  tolspel  spelen.  Fries: 
potsjeklove. Zie ook: klove.

'potsyknikke, v.,  potsyknikte;  potsyknikt; 
'potsyknikkere, potsyknikkerde;  potsy-
knikkerd.  Pompen,  knikkerspel  spelen 
waarbij  gebruik  wordt  gemaakt  van  een 
kuiltje.  Fries:  potsjeknikke.  Zie ook:  kúl-
tsyknikke.

potsyknikkere → potsyknikke.
'potskip, s.  't,  ‐pen;  ‐py.  Potschip.  Fries: 

potskip.
'potskop, s. de [pɔts]- ‐pen. Zeedonderpad. 

Fries: potskop. Zie ook: knorhaan.
'potstâl, s. de, ‐en; ‐tsy. Potstal. Fries: pot-

stâl.
'potte, v. [pɔtə]  potte;  pot. Potten, sparen. 

Fries: potsje.
'potter, s. de [pɔtər] ‐s. Potter, iemand die 

geld oppot. ♢ 'n Ouwe ‒. Fries: potter.
praai, s.  de  [prɑ.i]̯  [prɔ.i]̯  ‐en;  ‐tsy.  Prei. 

Fries: prei.
'praaie, v. [prɑ:iə̯] praaide; praaid. Praaien. 

Fries: praaie.
praal, s.  de [pra:l].  Praal.  ♢  Pracht en ‒, 

pracht en praal. Fries: praal.
praam, s. de [pra:m]  pramen; ‐tsy. Praam. 

Fries: pream.
'praamtsyskuve, v.,  praamtsyskoof; 

praamtsyskoven.  1 Gebrekkig  schaatsen-
rijden.  2 Een  vrouw voortduwen bij  het 
schaatsenrijden. Fries: preamkeskowe.
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'praamtsyskuver, s.  de,  ‐s.  1 Gebrekkig 
schaatsenrijder. 2 Man die een vrouwsper-
soon  voortduwt  bij  het  schaatsenrijden. 
Fries: preamkeskower.

praat, s. 't [pra:t] ‐sy. Praat. ♢ ‒  fan niks, 
onbetekenend  gepraat;  mooie  ‒sys  hè, 
weinig  betrouwbare  uitlatingen  doen. 
Fries: praat.

'praatsymaker, s.  de,  ‐s.  Praatjesmaker. 
Fries: praatsjemakker.

'praatstoel, s. de. Praatstoel. ♢ Op 'e ‒ sit-
te, op zijn praatstoel zitten. Fries:  praat-
stoel.

pracht, s. de [prɑxt]. Pracht. ♢ ‒ en praal. 
Fries: pracht.

'prachtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Prachtig. ♢ ‒ 
mooi spul. Fries: prachtich.

'prakke, v. [prɑkə]  prakte;  prakt. Prakken, 
fijnmaken (van eten). Fries: prakje.

prakke'dinke, v.,  prakkedocht;  prakke-
docht.  Prakkiseren,  denken  (humoris-
tisch). Fries: prakketinke.

prakke'sasy, s. de [prɑkəsa:si] ‐s. Overpein-
zing, gepeins.  ♢  Ergens ‒s over hewwe, 
zich  ergens  over  bekommeren.  Fries: 
prakkesaasje.

prakke'sere, v. [prɑkəsɪ.ərə] prakkeseerde; 
prakkeseerd.  Prakkiseren.  Fries:  prakke-
searje.

'prakky, s. 't [prɑki] ‐s. Prakje, kliekje, over-
gebleven  deel  van  (warme)  maaltijd. 
Fries: prakje.

prak'tyk, s. de [prɑktik] ‐tiken. Praktijk. ♢ 
Die dokter het 'n groate ‒; ik hou niet fan 
sokke praktiken, slechte of ongeoorloofde 
daden. Fries: praktyk.

'praktys, adj.,  ‐tiser;  ‐t.  Praktisch. ♢  'n  ‒ 
huus; ‒  niks,  nooit, nagenoeg,  vrijwel 
niets, nooit. Fries: praktysk.

'prate, v.  [pra:tə]  praatte;  praat,  praten. 
Praten.  ♢  Dou praatst  mij  te  feul; ‒  as 
Brugman. Fries: prate.

pre'beerder, s.  de,  ‐s;  per'beerder, ‐s; 
'prubber, [pröbər] ‐s;  'prupper, [pröpər] 
‐s. Opslagbal die dient voor het zich inspe-
len van de opslager, maar nog niet meetelt 
voor  de  puntentelling  (bij  het  kaatsen). 
Fries: probearder.

pre'bere, v.  [prəbɪ.ərə]  prebeerde;  pre-
beerd;  per'bere, [pəbɪ.ərə]  perbeerde; 
perbeerd.  Proberen, beproeven, de proef 
van iets nemen. ♢ Ik sil ‒ 't te onthouwen. 
Fries: probearje.

predi'kaat, s.  't  [pre:dika:t]  ‐katen.  Predi-
kaat. Fries: predikaat.

'prediker, s.  de  [pre:dikər]  ‐s.  Prediker. 
Fries: preker.

pree, s.  de [pre:].  Pre.  ♢  'n (hele)  ‒, iets 
heel lekkers of aangenaams. Fries: pree.

preek, s. de [pre:k] preken; preky. Preek. ♢ 
't Gaat d'rin as 'n ‒ in 'n ouderling, hij, zij 
vindt  het  heel  prettig  te  horen.  Fries: 
preek.

'preekstoel, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Preekstoel. 
Fries: preekstoel.

pre'fylskaaf, s. de, ‐skaven; ‐skafy. Profiel-
schaaf. Fries: profylskaaf.

'prehistory, s.  de.  Prehistorie.  Fries:  pre-
histoarje.

'preke, v. [pre:kə]  preekte;  preekt. Preken. 
Fries: preekje.

pre'kêr, adj.  [pre:kɛ:r]  ‐der;  ‐st.  Precair. 
Fries: prekêr.

'preker, s. de, ‐s. Preker. Fries: preker.
'prekerig, adj. & adv., ‐er. Prekerig. Fries: 

prekerich.
'premy, s. de [pre:mi] ‐s. Premie. ♢ Jaars 'n 

seker bedrag an ‒ betale; de ‒ winne, de 
tweede prijs (bij het kaatsen);  't gaat om 
priis  en  ‒, om  de  eerste  en  de  tweede 
prijs; om priis en ‒ kaatse; de klaine ‒, de 
derde prijs. Fries: preemje.

prem'jêre, s.  de  [prəmjε:rə]  ‐s.  Première. 
Fries: premjêre.

'prêry, s. de [prε:ri] ‐s. Prairie. Fries: prêry.
prese'dint, s. 't [pre:sədɪnt] ‐en. Precedent. 

Fries: presedint.
preses → perses.
presi'dint, s. de [pre:sidɪnt] ‐en. President. 

Fries: presidint.
pre'sint, s. 't [prəsɪnt] ‐sy. (Meest als ver-

kleinwoord) presentje, geschenk, cadeau. 
♢  Wat ‒ doen, geve, iets present geven. 
Fries: presint.

pre'sint, adj. [prəsɪnt]. Present,  aanwezig. 
♢ ‒ weze. Fries: presint.

presin'teerblâd, s. 't, ‐en; ‐bladsy. Presen-
teerblad. Fries: presintearblêd.

presin'tere, v. [pre:sɪntɪ.ərə]  presinteerde; 
presinteerd. Presenteren. ♢ Je ‒, zich pre-
senteren. Fries: presintearje.

pre'sys, adj. & adv. [prəsis]; per'sys, [pəsis] 
‐sizer; ‐t.  1 Precies. ♢  Hij kwam ‒ op 'e 
tiid, precies op tijd. 2 Pas, net. ♢ Hij waar 
‒ fort, [hij was net, pas weg]. Fries:  pre-
siis.

pre'sizy, s. de. Precisie. Fries: presyzje.
pre'skripsy, s. de [pre:skrɪpsi] ‐s. Prescrip-

tie. Fries: preskripsje.
preskrip'tyf, adj. [pre:skrɪptif]. Prescriptief. 

Fries: preskriptyf.
'presse, v.  [prεsə]  preste;  prest.  Pressen, 

nopen, dwingen. ♢ 'n Kynd ‒ om te eten. 
Fries: presse.
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'pressy, s. de [prεsi] ‐s. Pressie. ♢ ‒ op een 
útoefene. Fries: presje.

pres'tasy, s.  de  [prεsta:si]  ‐s.  Prestatie. 
Fries: prestaasje.

pres'tere, v.  [prεstɪ.ərə]  presteerde;  pres-
teerd. Presteren. Fries: prestearje.

pres'tizy, s.  't  [prεstizi].  Prestige.  Fries: 
prestiizje.

pretin'dere, v.,  pretindeerde;  pretindeerd. 
Pretenderen. Fries: pretindearje.

pre'tînsy, s.  de  [prətɪ.ⁿsi]  ‐s.  Pretentie. 
Fries: pretinsje.

'pretsy, s. 't [prεtsi] ‐s. Pretje. Fries:  pret. 
Zie ook: met.

'prettig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Prettig. ♢ Dat 
ferhaal is ‒ te lezen.

'preuvele, v.  [prö.ü̯vələ]  preuvelde;  preu-
veld. Prevelen. Fries: preuvelje.

pre'vînsy, s. de [prəvɪ.ⁿsi]. Preventie. Fries: 
previnsje.

priel, s.  de  [pri.əl]  ‐en;  ‐tsy.  Geul,  nauwe 
doorvaart tussen zandbanken. Fries: priel.

priem, s. de [pri.əm] ‐en;  ‐tsy, ‐py. Priem, 
breinaald. ♢ Wat op ‒en hè, met een brei-
werk bezig zijn; wat op ‒en sette, met een 
breiwerk beginnen. Fries: priem.

priis, s. de [priis]  prizen;  prisy. Prijs. ♢  'n 
Flinke, goeie, mooie ‒; 'n sacht prisy; 'n 
arig prisy, vrij duur; de ‒ winne, de eerste 
prijs. Fries: priis.

'priisbeheersing, s. de, ‐s. Prijsbeheersing. 
Fries: priisbehearsking.

'priisfraag, s.  de;  'prysfraag, ‐fragen. 
Prijsvraag. Fries: priisfraach.

'priisnotering, s.  de,  ‐s.  Prijsnotering. 
Fries: priisnotearring.

'priisopdriving, s.  de,  ‐s.  Prijsopdrijving. 
Fries: priisopdriuwing.

'priisútdeling, s.  de,  ‐s.  Prijsuitdeling. 
Fries: priisútdieling.

'priisútraiking, s.  de,  ‐s.  Prijsuitreiking. 
Fries: priisútrikking.

prik, s.  de  [prɪk]  ‐ken;  ‐ky.  1 Prik,  tak, 
sprokkel. ♢ Soa mager as 'n ‒; ‒ken in 't  
werk stelle, pogingen aanwenden.  2 (Als 
verkleinwoord)  een  luciferhoutje.  3 Zit-
stok in kippenhok. ♢ Fan je ‒ky gaan, fan 
'e ‒ fâle, van zijn stokje vallen, flauwval-
len. Fries: prikke.

prik, s.  de [prɪk] ‐ken;  ‐ky.  Prik,  klein be-
drag. ♢  Ik hew 't foor 'n ‒(ky), voor een 
prik(je), voor een zeer lage prijs; wat foor 
'n ‒ky kope. Fries: prik.

'prike, v.  [prikə]  prykte;  prykt.  Tintelen, 
zacht  geprikkeld  worden,  steken.  ♢  De 
fingers ‒ mij ferskriklik. Fries: prykje.

'prikkel, s. de [prɪkəl] ‐s; ‐tsy. Prikkel (in-

werking  op  zenuwen,  zintuigen;  aanspo-
ring). Fries: prikel.

'prikkele, v., prikkelde; prikkeld. Prikkelen, 
aanzetten,  aansporen.  ♢  De  fantasy  ‒. 
Fries: prikelje.

'priksoethout, s.  't.  Zoethout.  Fries:  prik-
swiethout.

primi'tyf, adj.  & adv.  [primitif]  ‐tiver;  ‐st. 
Primitief. Fries: primityf.

'primula, s. de [priməlɑ] ‐'s. Primula. Fries: 
primula.

prîns, s. de [prɪ.ⁿs]  prînzen; ‐y. Prins. ♢ 'n 
Leven  as  'n  ‒, een  aangenaam leventje; 
fan 'e ‒ gyn kwaad wete; lê as 'n ‒, heer-
lijk (in bed) liggen; Prîns, is op 't Bildt wel 
de naam van een paard. Fries: prins.

prînse'paal, s. de [prɪ.ⁿsəpa:l] ‐palen. Prin-
cipaal, opdrachtgever. Fries: prinsepeal.

prin'ses, s.  de [prɪⁿsεs]  ‐sen;  ‐sy.  Prinses. 
Fries: prinsesse.

prîns'heerlik, adj.  &  adv.  Prinsheerlijk. 
Fries: prinshearlik.

prin'sipe, s. 't [prɪⁿsipə] ‐s. Principe. Fries: 
prinsipe.

prinsi'pjeel, adj. & adv.,  pjeler; ‐st. Princi-
pieel. Fries: prinsipieel.

print, s. de [prɪnt] ‐en; ‐sy. Prent. ♢ 'n Boek 
met ‒sys, een boek met prentjes;  'n gele 
‒, bankbiljet fan ƒ 25,‐. Fries: print.

'printeboek, s.  't,  ‐en;  ‐y.  Prentenboek. 
Fries: printeboek.

'printsybekike, v.,  printsybekeek;  printsy-
beken.  Prentjes  kijken.  Fries:  printsje-
besjen.

'printsykrant, s. de, ‐en; ‐sy. Geïllustreerd 
blad. Fries: printsjekrante.

'printsysteke, v.,  printsystak;  printsysto-
ken.  Bep. kindervermaak spelen,  waarbij 
het de bedoeling was met een speld zoda-
nig tussen de bladzijden van een boek of 
schrift te prikken, dat, wanneer het werd 
open geslagen, er een prentje tevoorschijn 
kwam. Het kind mocht dat dan behouden 
(er zaten meer of minder plaatjes in het 
boek of schrift verborgen). Fries: printsje-
stekke.

'pripper, s. de [prɪpər] ‐s; ‐tsy. Lage, snelle 
opslagbal (bij het kaatsen). Fries: pripper.

'prippere, v. [prɪpərə]  pripperde;  pripperd. 
Prippers geven  (bij  het  opslaan  van  de 
kaatsbal).

prysfraag → priisfraag.
'prisma, s.  't  [prɪsmɑ]  ‐'s.  Prisma.  Fries: 

prisma.
pri'vaat, adj.  [priva:t].  Privaat.  ♢ ‒  besit. 

Fries: privaat.
'prize, v. [pri:zə] prees [pre:s]; prezen. Prij-



330 prop

zen, roemen, loven. ♢ Je gelukkig ‒, zich 
gelukkig prijzen. Fries: priizgje.

'prize, v. [pri:zə]  priisde;  priisd. Prijzen, de 
prijs aangeven. Fries: priizgje.

'prizig, adj. [pri:zəx]. Prijzig. ♢  De eerap-
pels waren ‒. Fries: prizich.

'proaza, s. 't [pro.əzɑ]. Proza. Fries: proaza.
pro'baat, adj. & adv. [pro:ba:t]. Probaat. ♢ 

'n ‒ middel. Fries: probaat.
pro'bleem, s.  't  [prəble:m]  ‐blemen;  ‐py. 

Probleem. Fries: probleem.
pro'duksy, s.  de  [pro:döksi]  ‐s.  Produktie. 

Fries: produksje.
pro'dukt, s.  't  [pro:dökt]  ‐en.  Produkt. 

Fries: produkt.
produk'tyf, adj.,  ‐tiver;  ‐st.  Produktief. 

Fries: produktyf.
produ'sere, v.  [pro:düsɪ.ərə]  produseerde; 

produseerd.  Produceren.  Fries:  produ-
searje.

produ'sint, s.  de,  ‐en.  Producent.  Fries: 
produsint.

proef, s. de, proeven; ‐y. Proef. ♢ Een op 'e 
‒ stelle, iemand op de proef stellen. Fries: 
proef.

'proeffeld, s.  't,  ‐en;  ‐sy.  Proefveld.  Fries: 
proeffjild.

'proefflucht, s. de, ‐en. Proefvlucht. Fries: 
proefflecht.

'proeftún, s. de, ‐en; ‐tsy. Proeftuin. Fries: 
proeftún.

'proeve, v.  [pru:və]  proefde;  proefd.  Proe-
ven. Fries: priuwe.

pro'faan, adj. & adv. [pro:fa:n] ‐er; ‐st. Pro-
faan. Fries: profaan.

pro'feet, s.  de  [pro:fe:t]  ‐feten.  Profeet. 
Fries: profeet.

profesjo'neel, adj.  &  adv.  [pro:fɛsjo:ne:l] 
‐neler;  ‐st.  Professioneel.  Fries:  profesjo-
neel.

pro'fessor, s.  de  [pro:fεsɔr]  [prəfεsər]; 
per'fesser, [pəfεsər]  ‐s.  Professor.  Fries: 
professor.

professo'raat, s.  't,  ‐raten.  Professoraat. 
Fries: professoraat.

pro'fetys, adj.  &  adv.  [pro:fe:tis].  Profe-
tisch. Fries: profetysk.

profe'tsy, s.  de  [pro:fətsi]  ‐en.  Profetie. 
Fries: profesije.

pro'fyl, s.  't  [prəfil]  ‐filen;  ‐tsy.  Profiel. 
Fries: profyl.

profi'lere, v. [pro:filɪ.ərə] profileerde; profi-
leerd. Profileren. Fries: profilearje.

pro'fylskaaf, s. de, ‐skaven; ‐skafy. Profiel-
schaaf. Fries: profylskaaf.

pro'fyt, s. 't [prəfit]. Profijt. ♢ Ergens ‒ fan 
hewwe. Fries: profyt.

profi'tere, v. [pro:fitɪ.ərə]  profiteerde;  pro-
fiteerd. Profiteren. Fries: profitearje.

prog'noze, s.  de [prɔɣno:zə] ‐s.  Prognose. 
Fries: prognoaze.

pro'gram, s.  't  [pro:grɑm]- [prəgrɑm]- 
‐grams;  pro'gramma, [pro:grɑmɑ]  [prə-
grɑmɑ] ‐'s.  Programma. ♢  D'r staat nag 
feul  op  't  ‒, men  is  nog  veel  van  plan. 
Fries: programma.

programma → program.
program'mere, v.,  programmeerde;  pro-

grammeerd.  Programmeren.  Fries:  pro-
grammearje.

pro'gressy, s. de [pro:ɡrεsi] ‐s. Progressie. 
Fries: progressy.

progres'syf, adj. & adv., ‐siver; ‐st. Progres-
sief. Fries: progressyf.

proke'reur, s. de [pro:kərö.ər] ‐s. Arbeider, 
voorwerker bij het vroegere koolzaaddor-
sen. Fries: prokkereur.

prokereur‐fer'klikker, s.  de,  ‐s.  Degene 
die moet herhalen wat de  prokereur  ge-
zegd heeft en die tevens het toezicht op 
de paarden heeft.

proletari'aat, s. 't [pro:lətɑria:t]. Proletari-
aat. Fries: proletariaat.

prole'tariër, s. de [pro:ləta:riər] ‐s. Proleta-
riër. Fries: proletariër.

prolon'gasy, s. de [pro:loŋɡa:si] ‐s. Prolon-
gatie. Fries: prolongaasje.

prolon'gere, v., prolongeerde; prolongeerd. 
Prolongeren. Fries: prolongearje.

prompt, adj.  &  adv.  [promt]  ‐er;  ‐st. 
Prompt. ♢ Hij waar ‒ op 'e tiid, prompt op 
tijd; hij gâf ‒ 't antwoord, dadelijk daarop, 
direct. Fries: pront.

pronk, s. de [proŋk]. Pronk. ♢ In 'e ‒ weze, 
de ‒ an hè, mooi, op zijn best gekleed zijn; 
de sundegse ‒, de  zondagse kleren;  dat 
hangt d'r maar foor de ‒, voor de pronk, 
heeft weinig of geen nut; te ‒ sitte, staan, 
te  pronk  zitten,  staan  (om  te  pronken); 
dat nije gebou is 'n ‒y worren, juweeltje. 
Fries: pronk.

'pronke, v. [proŋkə]  pronkte;  pronkt. Pron-
ken. ♢ ‒ as 'n pau. Fries: pronkje.

pronke'rij, s.  de,  ‐en.  Pronkerij.  Fries: 
pronkerij.

'pronkkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Pronkkamer. 
Fries: pronkkeamer.

'pronkort, s.  de, ‐en;  ‐sy. Pronkerwt, sier-
erwt. Fries: pronkeart.

prooi, s. de [pro.i]̯ ‐en. Prooi. Fries: proai.
prop, s. de [prɔp] ‐pen; ‐py. Prop. ♢ Onder 

de poaten fan 'n haaistelling sitte ‒pen; at 
't glâd is op 'e diken, komme der ‒pen on-
der de izers, winterbeslag voor onder de 
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hoefijzers. Fries: prop.
propa'ganda, s.  de  [pro.pɑɡɑndə].  Propa-

ganda. Fries: propaganda.
propa'gere, v.,  propageerde;  propageerd. 

Propageren. Fries: propagearje.
prope'deuze, s. de [pro.pədö.ü̯zə] ‐s. Prope-

deuse. Fries: propedeuze.
pro'peller, s. de [pro.pεlər] ‐s; ‐tsy. Propel-

ler. Fries: propeller.
'propfol, adj. Propvol. Fries: proppefol.
'proppende, adv. In: ‒ fol, propvol, tjokvol. 

Fries: proppende.
prose'dee, s.  't  [pro.səde:]  ‐s.  Procédé. 

Fries: prosedee.
prostitu'ee, s. de [prɔstitüe:] ‐s. Prostituée. 

Fries: prostituee.
prot, s.  de [prot]  ‐ten;  ‐sy.  Grote hoeveel-

heid. ♢ 'n ‒ boeken, mînsen; hij het mij 'n 
‒ ferteld, veel; 'n ‒sy boeken, fis, een klei-
ne hoeveelheid; 'n klain ‒sy, een klein per-
soontje;  op  'n  ‒sy, op  een  hoopje,  ook: 
dicht opeengepakt (van een groepje per-
sonen of dieren), ook: in elkaar gedoken; 
ok  soa'n  ‒sy!, insgelijks!,  van  hetzelfde! 
Fries: protte.

pro'teksy, s. de [pro.tεksi]. Protectie. Fries: 
proteksje.

protekto'raat, s.  de,  ‐raten.  Protectoraat. 
Fries: protektoraat.

pro'test, s. 't [pro.tεst] ‐en. Protest. Fries: 
protest.

protes'tant, s. de [pro.təstɑnt] ‐en. Protes-
tant. Fries: protestant.

protes'tants, adj. & adv. Protestants. Fries: 
protestantsk.

protes'tere, v. [pro.təstɪ.ərə]  protesteerde; 
protesteerd.  Protesteren.  Fries:  protes-
tearje.

pro'theze, s.  de  [pro.te:zə]  ‐s.  Prothese. 
Fries: proteze.

'proton, s.  't [pro:ton] ‐s,  pro'toanen.  Pro-
ton. Fries: proton.

'protsak, s. de, ‐ken;  ‐y.  Spreeuw (kinder-
taal). ♢ Jonge, ouwe ‒. Fries: protsek.

'prottele, v.  [protələ]  prottelde;  protteld. 
Pruttelen (zacht borrelend koken; moppe-
ren). Fries: prottelje.

'prottelig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Pruttelig,  knorrig. 
Fries: prottelich.

'protter, s. de [protər] ‐s; ‐tsy. Spreeuw. ♢ 
Soa blij, fleurig as 'n ‒; ik bin soa dik as 'n  
‒, ik  ben  helemaal  verzadigd,  heb  mijn 
buik rond gegeten. Fries: protter.

'prottermelke, v.,  prottermolk;  prottermol-
ken. In:  Gaan op 't dak sitten te ‒n, gez. 
als  verwensing,  bemoei  je  er  niet  mee! 
Fries: prottermelke.

prous, s.  [prɔus].  Tikspel,  waarbij  degene 
die getikt is de tikker een hand geeft en 
mee helpt tikken enz. Zo ontstaat er een 
sliert kinderen die de overgeblevenen pro-
beert te tikken. Fries: prouskje.

pro'vînsy, s.  de  [prəvɪ.ⁿsi]  ‐s.  Provincie. 
Fries: provinsje.

provin'sjaal, adj. & adv. [pro.vɪⁿsja:l]. Pro-
vinciaal. Fries: provinsjaal.

provisjo'neel, adj.  &  adv.  Provisioneel. 
Fries: provisjoneel.

provi'sorys, adj. & adv. [pro.viso.əris] ‐iser; 
‐t. Provisorisch. Fries: provisoarysk.

pro'vizy, s. de [pro.vizi] ‐s. Provisie. Fries: 
provyzje.

pro'zays, adj. & adv. [pro:za:is]. Prozaïsch. 
Fries: prozaysk.

prubber → prebeerder.
prúk, s. de [prük] ‐ken; ‐ky. Pruik. ♢ 't ‒ky 

wort dunner, het haar; ik hè maar weer 'n  
kreas ‒ky kregen, kapsel. Fries: prûk.

prúkkemaker → prúkmaker.
'prúkmaker, s. de; 'prúkkemaker, ‐s. Prui-

kenmaker. Fries: prûkmakker.
'prúlle*, v. [prülə] prúlde;  prúld. Ruzie ma-

ken. Fries: prúlje.
prúm, s. de [prüm] ‐men; ‐tsy, ‐py. Pruim. ♢ 

Hij  het  'n  ‒tsy  achter  't  wang, hij  heeft 
een tabakspruim achter de kiezen. Fries: 
prûm.

prúm‐en‐'bôl, s. de; prúmmen'bôl, prúm-
men'brij.  In  melk  geweekt  wittebrood 
met  gekookte  gedroogde  pruimen  erin. 
Fries: prom‐en‐bôle.

'prúmme, v. [prümə] prúmde; prúmd. Prui-
men, tabak kauwen. Fries: prûmkje.

'prúmmeboom, s.  de,  ‐bomen;  ‐py,  ‐tsy. 
Pruimenboom. Fries: prommebeam.

prúmmenbôl → prúm‐en‐bôl.
prúmmenbrij → prúm‐en‐bôl.
'prúmmepit, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Pruimepit. 

Fries: prommepit.
'prúmtebak, s.  de.  Pruimtabak.  Fries: 

prûmtabak.
'prúnnus, s.  de  [prünəs]  ‐sen.  Prunus. 

Fries: prunus.
prupper → prebeerder.
'prúste, v. [prüstə] prústte; prúst. Proesten. 

Fries: prúste.
'prutse, v. [prötsə] prutste; prutst. Prutsen. 

Fries: prutse.
'pruvel, s. de [prü.vəl] ‐s; ‐tsy. 1 Stok waar-

mee  de  kooi  moet  worden  weggeslagen 
(bij het kooitsytipelen). 2 In: D'r 'n hele ‒ 
an hewwe, er een hele kluif aan hebben. 3 
In: 'n Klain ‒tsy, een klein stukje (bijv. van 
worst). Fries:  preuvel.  Zie ook:  kooitsyti-
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pelersstok.
psalm, s. de [psɑlm] ‐s; ‐py. Psalm. ♢ D'rin 

om hange as in ‒ 119, lang onderweg zijn 
(lang duren m.b.t. spreken, vertellen; lang 
werk hebben vóór het gereed, in orde is). 
Fries: psalm.

'psyche, s.  de  [psixə].  Psyche.  Fries:  psy-
che.

psychi'ater, s. de [psixia:tər] ‐s. Psychiater. 
Fries: psychiater.

psychia'try, s.  de  [psixiɑtri].  Psychiatrie. 
Fries: psychiatry.

'psychys, adj. Psychisch. Fries: psychysk.
psycholo'gy, s.  de  [psixo:lo:gi].  Psycholo-

gie. Fries: psychology.
psycho'loochys, adj.  -[lo:xis].  Psycholo-

gisch. Fries: psychologysk.
psycho'loog, s.  de,  ‐logen.  Psycholoog. 

Fries: psycholooch.
pu'blyk, s.  't  [püblik]  [pəblik].  Publiek. 

Fries: publyk.
pu'blyk, adj.  &  adv.  [püblik]  [pəblik].  Pu-

bliek.  ♢  'n  Publike  ferkoping; de  saak 
wort ‒ ferkocht. Fries: publyk.

publi'kasy, s.  de,  ‐s.  Publicatie. Fries:  pu-
blikaasje.

publi'sere, v.,  publiseerde;  publiseerd. Pu-
bliceren. Fries: publisearje.

'pudding, s.  de [pödɪŋ] ‐s;  ‐inky.  Pudding. 
Fries: pudding.

'puddingbrij, s. de. Vla. Fries: puddingbrij.
'puddingpoeier, s.  de.  Puddingpoeder. 

Fries: puddingpoeier.
'pude, s. de [pü.də] ‐s; púdsy. 1 Zak. 2 Zak, 

balzak.  3 Zak (naam van voorwerpen die 
op  een  zak  lijken).  ♢ ‒s  onder  'e  ogen, 
zakken, wallen onder de ogen. Fries:  pû-
de.

'pudefol, s. 't; 'púdfol, ‐len. Een zak vol. ♢ 
'n ‒ tebak. Fries: pûdfol.

púdfol → pudefol.
pûds, s. de [pö.ts] pûdzen; pudsy. Voorhuid 

van het  mannelijk  orgaan van hengst  of 
ruin. Fries: pudze.

'púdsyplakker, s. de, ‐s. In: 'n Wondere, 'n 
rare ‒, zonderling, een rare snijboon, een 
vreemd persoon. Fries: pûdsjeplakker.

puik → púk.
púk, adj. & adv. [pük];  puik, [pɔ̈.ik̯]. Puik, 

uitstekend. Fries: púk.
'púkky, s.  de,  ‐s.  In:  'n  ‒, durfal,  vinnig, 

enigszins  brutaal  iemand.  ♢  Die  klaine 
Dirk is 'n (echt) ‒. Fries: pûkje.

pul, s. de [pöl] ‐len; ‐tsy. Pul, dikbuikig kan-
netje. Fries: pûle.

'pultrom, s.  't  [pöltrəm].  Pulpitum,  soort 
van ladenkast, met een als schrijfvlak die-

nend deksel. Fries: pultrom.
'pulver, s. 't [pölvər]; 'polver, s. de [polvər]. 

Pulver. ♢  Wat an polver slaan, iets kapot 
slaan. Fries: pulver.

'púmsteen, s. de [püm]- ‐stenen; ‐tsy. Puim-
steen. Fries: púmstien.

pún, s. 't [pün]. Puin. Fries: pún.
'púndyk, s.  de,  ‐diken;  ‐diky.  Puinweg. 

Fries: púndyk.
pu'nêzy, s.  de [pünε:zi]  ‐s.  Punaise.  Fries: 

punêze.
púnhoop, s.  de,  ‐hopen.  Puinhoop.  Fries: 

púnheap.
punt, s.  't  [pönt]  ‐en;  ‐sy.  Punt.  ♢  Op  't 

‒staan om fort te gaan, op het punt staan; 
over  't  dooie  ‒  hine  komme, het  dode 
punt;  in 'e ‒sys, in de puntjes;  wat in 'e 
‒sys regele. Fries: punt.

punt, s. de [pönt] ‐en; ‐sy. Punt. ♢ De ‒ fan 
'n  potload; d'r  'n  ‒  achter  sette, ergens 
een punt achter zetten; de ‐sys op 'e i set-
te, de puntjes op de i zetten. Fries: punt.

'puntbeerdsy, s.  't,  ‐s.  Puntbaard.  Fries: 
puntburdsje.

'puntdraad, s. 't. Puntdraad, prikkeldraad. 
Fries: punttried. Zie ook: kramdraad.

'punte, v.,  puntte;  punt. Punten. ♢  'n Pot-
load ‒. Fries: puntsje.

'puntig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Puntig. Fries: 
puntich.

'puntpúdsy, s.  't,  ‐s.  Puntzak. Fries:  punt-
pûde.

'puntsy, s. 't, ‐s. Puntje, puntbroodje. Fries: 
puntsje.

'puntsik, s. de, ‐ken; ‐ky. Puntbaard. Fries: 
puntsik.

pu'pil, s. de [püpɪl] ‐len. Pupil. Fries: pupil.
'purser, s.  de  [pö.ərsər]  ‐s.  Purser.  Fries: 

purser.
púst, s.  de [püst] ‐en;  pússy.  Puist. ♢  Die 

jonge is optheden maar wat onsig: hij sit  
ônder de pússys, pukkels. Fries: pûst.

put, s. de [pöt] ‐ten; ‐sy. 1 Put. 2 Karwei. ♢ 
'n Hele ‒, een zwaar karwei;  de ‒ d'r út  
hewwe, het werk af hebben. Fries: put.

'puthaak, s. de, ‐haken. Puthaak. ♢ Over 'e 
‒ troud weze, over de puthaak getrouwd 
zijn,  in  vrije  liefde  verenigd.  Fries:  put-
heak.

'putkyl, s.  de, ‐kilen.  Houten pen om wiel 
vast te zetten in wielput.

puts, s.  de  [pöts]  ‐en.  Puts,  putemmer. 
Fries: puts.

'putseamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Putemmer. Fries: 
putamer.

'putte, v.  [pötə]  putte;  put.  Putten,  water 
ophalen. ♢ Water ‒. Fries: putte.
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'puutaal, s.  de  [pü:t]- ‐alen;  ‐tsy.  Puitaal, 
soort zeevis. Fries: pûdiel.

R
ra, s. de [ra:] ‐'s. Ra, hout waaraan het zeil 

hangt. ♢  Een fan 'e ‒ lope late, iemand 
bepraten. Fries: ra. Zie ook: raag.

ra, interj. [ra:]. (Verkorting van) raad. ♢ 'n 
Houten hússy met 'n koperen krússy en 'n 
izeren draai om 't gat. ‒, ‒, wat foor ding 
is  dat?  'n  Ouwerwetse  koffymoln  (raad-
sel).

raad, s. de [ra:t]  raden.  1 Raad. ♢  In 'e ‒ 
sitte, lid van de gemeenteraad zijn; 'n bult  
‒ wete, op veel dingen raad weten; je's ‒ 
teninnen weze, ten einde raad zijn; út 'e ‒ 
weze, zijn  besluit  genomen hebben;  niet 
út 'e ‒ komme kinne, besluiteloos zijn; d'r 
is gyn ‒ toe, het is enorm, ook: het is heel 
erg,  het  is  wanhopig;  te  rade gaan met 
je's  ferstand, te  rade gaan met zijn ver-
stand,  zijn  verstand  raadplegen;  met  'e 
beurs te rade gaan, met zijn beurs te rade 
gaan, overleggen of men iets nog betalen 
of  kopen  kan.  2 Leugenbank,  verzamel-
plaats voor het uitwisselen van nieuwtjes. 
♢ Op 'e ‒ staan; bij de smidte fan Iede de 
Vries waar doedestiids 'n ‒. Fries: ried.

'raadgever, s.  de,  ‐s.  Raadgever.  Fries: 
riedjouwer.

'raadgeving, s.  de,  ‐s.  Raadgeving.  Fries: 
riedjouwing.

'raadplege, v.  -[ple:ɣə]  raadpleegde;  raad-
pleegd. Raadplegen. Fries: rieplachtsje.

'raadsel, s.  't  [ra:tsəl]  ‐s.  Raadsel. ♢  'n ‒ 
oplosse. Fries: riedsel.

'raadselachtig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Raad-
selachtig. Fries: riedseleftich.

'raadsfergadering, s.  de,  ‐s.  Raadsverga-
dering. Fries: riedsgearkomste.

'raadsferslag, s.  't,  ‐en.  Raadsverslag. 
Fries: riedsferslach.

'raadslid, s.  't,  ‐leden.  Raadslid.  Fries: 
riedslid.

'raadssaal, s.  de,  ‐salen;  ‐tsy.  Raadzaal. 
Fries: riedseal.

'raadssitting, s. de, ‐s. Raadszitting. Fries: 
riedssitting.

raaf, s.  de  [ra:f]  raven;  rafy.  Raaf.  Fries: 
raaf.

raag, s. de [ra:x]. In: Een fan 'e ‒ lope late, 
iemand bepraten. Fries: ra. Zie ook: ra.

'raaier, s. de [rɑ:iə̯r] ‐s. Eerstejaars zilver‐ 
of mantelmeeuw. ♢ Ouwe ‒. Zie ook: man-
nefreter.

'raaifanger, s.  de,  ‐s.  Deel  van  binnen-

schoen van een maaimachine. Fries: raaie-
fanger.

'raaigrâs, s. 't. Raaigras. Fries: raaigers.
raak, adj.  &  adv.  [ra:k].  Raak.  ♢  't  Skot 

waar ‒; hij liep maar ‒; dat waar fan ‒ 'm, 
flink, geducht. Fries: raak.

raam, s.  't  [ra:m]  ramen;  ‐tsy,  ‐py.  Raam, 
venster, ruit met omlijsting. ♢  De ramen 
op 't noorden hè, pessimistisch van aard 
zijn. Fries: raam.

'raamkezyn, s.  't,  ‐kezinen;  ‐tsy.  Raamko-
zijn.

'raamroede, s. de, ‐s; ‐roedsy.  1 Raamroe-
de, spijl in vensterraam. 2 Gordijnroede.

raamt, s. 't [ra.mt] ‐en; ‐sy. 1 Raam, groot, 
los houten raamwerk op hooiwagen. 2 Het 
geheel  van spruiten van een windmolen. 
Fries: ramt. Zie ook: sprút.

'raamtsy, s. 't, ‐s. Hor. Fries: ramtsje.
'raamtsygaas, s.  't.  Zeer  fijn  gaas  (voor 

horren). Fries: ramtsjegaas.
raap, s. de [ra:p]  rapen;  rapy. Raap. ♢  De 

rapen binne gaar, de rapen zijn gaar,  er 
komt onenigheid; wij bouwe 'n morgen ra-
pys fan 't jaar, raapzaad. Fries: raap.

'raapkoppen, s.  plur.  Bijnaam voor de in-
woners van St.‐Annaparochie. Fries: raap-
koppen.

'raapoaly, s. de. Raapolie. Fries: raapoalje.
'raapsaad, s. 't. Raapzaad. Fries: raapsied.
'raapskil, s. de, ‐len; ‐tsy.  1 Schil van een 

raap.  2 Witte boord. ♢  De ‒ om hewwe. 
Fries: raapskyl.

'raaptippe, v.,  raaptipte;  raaptipt. Het loof 
van rapen afsnijden. Fries: raapteppe.

raar, adj. & adv. [ra:r] ‐der; ‐st.  1 Raar. ♢ 
Rare fissen; ‒ opsien, vreemd opkijken; ik 
bin,  wor ‒ in 't  liif, naar,  onpasselijk;  ik 
worde ‒ in 't hoofd, draaierig. 2 Erg, zeer. 
♢ Hij worde rare kel; in 't rare, buitenspo-
rig. Fries: raar.

ra'bat, s. 't [rɑbɑt] ‐ten; ‐sy. Rabat, geplooi-
de of van franje voorziene strook, valletje. 
Fries: rabat.

ra'batte, v. [rɑbɑtə]  rabatte;  rabat. Rabat-
ten,  planken  dakpansgewijs  over  elkaar 
leggen.

'rabby, s. de [rɑbi] ‐s. Rabbi. Fries: rabby.
rab'bijn, s. de [rɑbεin̯] ‐en. Rabbijn. Fries: 

rabbyn.
'rachel, s. de [rɑxəl] ‐s; ‐tsy. Rochel, fluim. 

♢ ‒s  opgee, fluimen  opgeven.  Fries:  ra-
chel.

'rachele, v.,  rachelde;  racheld.  Rochelen, 
fluimen opgeven. Fries: rachelje.

rad → râd.
râd, s. 't [rɑ.t] ‐en; ‐sy;  rad, [rɑt] ‐den; ‐sy. 
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Rad. ♢ 't ‒ fan 'n spinnewiel. Fries: rêd.
râd, adj. & adv. [rɑt]  râder, ‐der; ‐st;  rad, 

[rɑt] ‐der; ‐st. Rad, vlug, snel. ♢ ‒ met 'e 
tong  weze, rad  van  tong  zijn;  de  siken 
gaan rad, de ademhaling gaat snel. Fries: 
rêd.

'radbrake, v.,  radbraakte;  radbraakt.  Rad-
braken. Fries: rêdbrake.

'rade, v. [ra:də] raadde; raden. In een groep 
op  straat  staan  te  praten,  op  de  raad 
staan. ♢ Kom, ik sil even ‒.

'rade, v. [ra:də] raadde; raden. Raden. ♢ Sij 
raadde 't niet te doen, adviseerde; dat laat 
him ‒, dat ligt voor de hand;  een wat te 
‒n  geve, iemand  iets  te  raden  geven. 
Fries: riede.

'radeloas, adj. & adv. [ra:dəlo.əs] ‐er; ‐t. Ra-
deloos, wanhopig. ♢ ‒ weze. Fries:  riede-
leas.

'râderwerk, s.  't  [rɑ.dər]-.  Raderwerk. 
Fries: rêdwurk.

radi'kaal, s. de [rɑdika:l] ‐kalen. Radicaal. 
Fries: radikaal.

radi'kaal, adj. & adv. [rɑdika:l] ‐kaler; ‐st. 
Radicaal. Fries: radikaal.

'radio, s. de [ra:dio:] ‐'s; ‐otsy. Radio. ♢ Na 
de ‒ lústere; de ‒ andoen, aanzetten;  dat 
waar op 'e ‒. Fries: radio.

radio‐'aktyf, adj.  & adv.,  ‐aktiver;  ‐st.  Ra-
dioactief. Fries: radio‐aktyf.

'radiotoestel, s. 't, ‐len; ‐tsy. Radiotoestel. 
Fries: radiotastel.

'raffel, s. de [rɑfəl] ‐s; ‐tsy. Rafel. Fries: raf-
fel.

'raffele, v.,  raffelde;  raffeld. Rafelen. Fries: 
raffelje.

'raffelig, adj., ‐er; ‐st. Rafelig. Fries:  raffe-
lich.

raffi'nere, v.  [rɑfinɪ.ərə]  raffineerde;  raffi-
neerd. Raffineren. Fries: raffinearre.

rag, s. 't [rɑx] ‐gen;  rachy. Rag, spinrag. ♢ 
Soa fyn as ‒ weze, zeer gelovig zijn en dat 
duidelijk laten blijken. Fries: reach.

'rage, v.  [ra:ɣə]  raagde;  raagd.  1 Ragen, 
reinigen  van  spinrag.  2 De  schoorsteen 
vegen.  3 Hardhandig wegjagen, ook: ver-
drijven. ♢ Een fan syn plak ‒; 't jongetsy 
raagde alles fan 'e tafel ôf. Fries: reagje.

'ragebol, s.  de [ra:ɣəbɔl]  ‐len;  ‐tsy.  Rage-
bol. Fries: reagebol.

ra'goe, s. de [ragu]. Ragoût. Fries: ragût.
raid, s.  't  [rɑit̯]  ‐en;  ‐sy.  Riet. ♢  'n ‒, een 

riet,  rietstengel;  de ‒en, de rietstengels, 
het riet; 'n ‒sy, een rietje (stukje rietsten-
gel; een buisje waardoor men koele dran-
ken opzuigt). Fries: reid. Zie ook: maid.

'raiddak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Rieten dak. Fries: 

reidtek.
'raiden, adj. Rieten. ♢ 'n ‒ dak, stoel. Fries: 

reiden.
'raidforst, s. de, ‐en. Rietvorst, dakpan op 

nok  of  hoek  van rieten  dak.  Fries:  reid-
foarst.

raidhin → raidhintsy.
'raidhintsy, s.  't,  ‐s;  'raidhin, s.  de, ‐nen; 

‐tsy. Waterhoen. Fries: reidhintsje.
'raidmosk, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Rietgors.  Fries: 

reidmosk.
'raidpipertsy, s.  't,  ‐s.  1 Bosrietzanger.  2 

Karekiet.
'raidsnijer, s. de, ‐s. 1 Rietsnijder, arbeider 

die riet snijdt. 2 Werktuig om riet te snij-
den. Fries: reidsnijer.

'raidstúk, s. de, ‐ken. Stuik, hok van tegen 
elkaar geplaatste rietschoven. Fries:  reid-
stûke.

'raigersbek, s.  de  [rɑiɣ̯ərs]-;  'rigersbek, 
[ri:ɣə(r)s]- ‐ken;  ‐ky.  Reigersbek.  Fries: 
reagersbek.

'raike, v. [rɑik̯ə] raikte; raikt. Reiken. Fries: 
rikke.

rail, s.  de [re:l]  ‐s,  ‐zen;  ‐sy;  rails, [rɑil̯s], 
[re:ls]  railzen; ‐y. Rail. ♢  De ‒s, de rails 
(spoorstaven). Fries: rail.

rails → rail.
rais, s. de [rɑis̯]  raizen; ‐y.  1 Reis. ♢ Op ‒ 

gaan, weze; de leste ‒, begrafenis; op 'e ‒ 
sil  de  juffrou  helpe, tijdens de bevalling 
zal de vroedvrouw ons bijstaan;  deuze ‒ 
gaan ik niet met, keer. 2 Opstopper, klap. 
♢ Een 'n ‒ geve. Fries: reis.

rais'feerdig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Reisvaardig. 
Fries: reisfeardich.

'raisgeld, s. 't. Reisgeld. Fries: reisjild.
raiskaaf → rijskaaf.
'raiswiig, s.  de,  ‐wigen;  ‐wychy.  Reiswieg. 

Fries: reiswidze.
'raize, v. [rɑiz̯ə] raisde; raisd. Reizen. Fries: 

reizgje.
raize'rij, s. de. Gereis. Fries: reizgerij.
'raizger, s.  de,  ‐s.  1 Reiziger.  2 Vertegen-

woordiger. Fries: reizger.
ra'jon, s. 't [rɑjon] ‐s. Rayon. Fries: rayon.
rak, s. 't [rɑk] ‐ken; ‐ky. 1 Rek, droogrek. ♢ 

't Wasgoed hangt op 't ‒. 2 Rek, stelling 
om iets op te plaatsen.  3 Rak, recht stuk 
in vaarwater. Fries: rak.

'rake, v. [ra:kə] riek [ri.ək]; raakt. Raken. ♢ 
Ergens bij deur ‒, iets mislopen, iets niet 
krijgen; kant nach wâl ‒, kant nog wal ra-
ken;  fan  jesels  ‒, buiten  westen  raken, 
flauwvallen; d'r ôf ‒, de kluts kwijt raken, 
ook: afvallen (bij wedstrijden); d'r út ‒, uit 
de mode raken, ook: zijn betrekking ver-
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liezen, ook: de achting verliezen; d'r in ‒, 
te water raken; erbij betrokken raken; út-
nander ‒, uit elkaar raken, ook: financieel 
tot  een  regeling  komen,  zodat  ieder  het 
zijne krijgt,  ook: in handen van verschil-
lende eigenaars komen (van landerijen en 
van boerderij); ‒ te fâlen, komen te vallen; 
fan 'e melk ‒, veel minder melk beginnen 
te geven (van koe). Fries: reitsje.

ra'ket, s. de [rɑkεt] ‐ten; ‐sy. Raket. Fries: 
raket.

'rakkert, s. de [rɑkət] ‐s; ‐sy. Rakker. ♢ 'n 
Taaie  ‒, een ouwe taaie  (van personen). 
Fries: rakkert.

ram, s. de [rɑm] ‐men; ‐tsy. 1 Ram (manne-
lijk schaap, mannelijk konijn, rammelaar). 
2 Bok,  mannelijke geit.  Fries:  raam.  Zie 
ook: bokkeram.

'rame, v. [ra:mə]  raamde;  raamd. Met een 
snelle beweging pakken, beetpakken. ♢ Ik 
raamde d'r  naast; Hotze  sou  fan  'e  fyts 
fâle, maar ik raamde him nag krekt; wij 
raamden nag gau 't een en ander. Fries: 
rame.

'rame, v.  [ra:mə]  raamde;  raamd.  Ramen, 
begroten, schatten.

'raming, s. de [ra:mɪŋ] ‐s. Raming.
'ramme, v. [rɑmə]  ramde;  ramd. Rammen. 

♢  De reddingboat ramde 't strande skip. 
Fries: rame.

'rammefreters, s. plur. Bijnaam voor de in-
woners  van  St.‐Jacobiparochie.  Fries: 
rammefretters.

'rammehok, s. 't, ‐ken; ‐ky. Hok voor bok-
ken.

'rammele, v. [rɑmələ] rammelde;  rammeld. 
Rammelen. ♢ ‒ fan 'e honger. Fries: ram-
melje.

ramme'lots, s. de [rɑməlɔts] ‐en; ‐y;  ram-
me'nas, [rɑmənɑs] ‐sen;  ‐sy.  Rammenas. 
Fries: rammelots.

'rammelskiif, s.  de,  ‐skiven;  ‐skify.  Ram-
melschijf (katrol boven in een heistelling). 
Fries: rammelskiif.

rammenas → rammelots.
ramp, s. de [rɑmp] ‐en. Ramp. Fries: ramp.
ramp'salig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Rampzalig. 

Fries: rampsillich.
rând, s.  de  [rɑ.nt]  ‐en;  ‐sy.  Rand.  Fries: 

râne.
'rane, v. [ra:nə]  raande;  raand. Smelten. ♢ 

De butter is raand in 'e son; ik kin 't niet  
bedinke al sil 't ‒, het wil mij beslist niet 
te  binnen  schieten,  in  de gedachten  ko-
men. Fries: rane.

rang, s. de [rɑŋ] ‐en. Rang. ♢ Foor 'n dub-
beltsy op 'e eerste ‒ (wille). Fries: rang.

'ranja, s. de [rɑⁿjə]. Ranja. Fries: ranja.
rank, s. de [rɑŋk] ‐en; ‐y. Rank. ♢ De ‒en 

fan 'n druveboom. Fries: rank.
rank, adj. & adv. [rɑŋk] ‐er; ‐st. Rank. ♢ 'n 

‒e boat. Fries: rank.
rap, s. 't [rɑp]. Los stro waar het zaad nog 

in zit. Fries: rap.
rap, adj. & adv. [rɑp] ‐per; ‐st. Rap. ♢ ‒ pra-

te; ‒  met 'e mônd, rad van tong, welbe-
spraakt; wat ‒ doen. Fries: rap.

'rappe, v.  [rɑpə]  rapte;  rapt.  Verspreid 
neervallen (van stro). ♢ As men seumers 
an 't minnen is, dan krijt men in 'e skuur 
wat los stroa fóór 't fak, want 't rapt altyd  
wat.

rap'port, s.  't  [rəpɔrt]  ‐en;  ‐sy.  Rapport. 
Fries: rapport.

rappor'tere, v.,  rapporteerde;  rapporteerd. 
Rapporteren. Fries: rapportearje.

ras, s.  't  [rɑs] ‐sen.  Ras. ♢  't Frise ‒, het 
Friese ras (van paarden). Fries: ras.

ra'sisme, s. 't [rɑsɪsmə]. Racisme. Fries: ra-
sisme.

ra'sjaal, adj.  [rɑsja:l].  Raciaal.  Fries:  ra-
sjaal.

rasp, s. de [rɑsp] ‐en; ‐y.  1 Rasp.  2 Soort 
zeef  (van  molenaar).  ♢  Mitig  spul  ging 
wel over 'e ‒. Fries: rasp.

'raspe, v. [rɑspə]  raspte;  raspt. Raspen. ♢ 
Raspte kees, geraspte kaas. Fries: raspje.

'raspeerd, s. 't, ‐en; ‐sy. Raspaard.
'rattelboor, s. de [rɑtəl]- ‐boren; ‐tsy. Ratel-

boor. Fries: rattelboar.
'rattele, v.  [rɑtələ]  rattelde;  ratteld.  Rate-

len. ♢ De melkkarre rattelt over 'e stenen; 
de donder, wekker rattelt; sij hewwe wel 
'n uur staan te ‒n, kletsen. Fries: rattelje.

rau, adj. [rɔ.u̯] ‐wer; ‐st. Rauw. ♢ De jonges 
kregen  pinentliif  fan  al  dat  ‒we  goed. 
Fries: rau.

'rau‐izer, s. 't, ‐s. Gereedschap van de mo-
lenaar om de stenen ruw te maken.

'raukost, s. de. Rauwkost. Fries: raukost.
'rauwe, v. [rɔ.u̯ə]  raude;  raud. Ruw maken 

(van  molenstenen).  ♢  De  stenen  fan  'n 
graanmoln worden raud met 't rau‐izer.

ra'veling, s.  de  [ra:vəlɪŋ]  ‐s;  ‐inky;  ra've-
lingsbalk, ‐en; ‐y. Onderslagbalk. Zie ook: 
onderslagbalk.

ravelingsbalk → raveling.
'raze, v. [ra:zə] raasde; raasd. Razen. ♢ Se 

stonnen nag 'n mooi hut te ‒n en te tie-
ren. Fries: raze.

'razend, adj. & adv. Razend. ♢ Hij worde ‒; 
'n ‒e honger; ‒e duur. Fries: razend.

razer'nij, s. de. Razernij. Fries: razernij.
'razy, s. de [ra:zi] ‐s. Rage. Fries: raazje.



336 reden

'razzia, s. de [rɑziɑ] ‐'s. Razzia. Fries:  raz-
zia.

rea'gere, v.  [re:ɑɡɪ.ərə]  reageerde;  rea-
geerd. Reageren. Fries: reagearje.

re'aksy, s.  de  [re:ɑksi]  ‐s.  Reactie.  Fries: 
reaksje.

reali'sasy, s.  de  [re:ɑlisa:si].  Realisatie. 
Fries: realisaasje.

reali'sere, v., realiseerde; realiseerd. Reali-
seren. ♢ Je ‒, zich realiseren. Fries: reali-
searje.

rea'list, s. de, ‐en. Realist. Fries: realist.
rea'listys, adj.  &  adv.,  ‐tiser.  Realistisch. 

Fries: realistysk.
reani'masy, s. de. Reanimatie. Fries: reani-

maasje.
reani'mere, v. [re:ɑnimɪ.ərə]  reanimeerde; 

reanimeerd.  Reanimeren.  Fries:  reani-
mearje.

reau → ruw.
re'berber, s. de [rəbεrbər]. Rabarber. Fries: 

rabarber.
re'berberplant, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Rabarber-

plant. Fries: rabarberplant.
re'berberstâl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Rabarber-

steel. Fries: rabarberstâle.
re'boely, s.  de  [rəbuli].  Opstand,  oproer. 

Fries: reboelje.
'rebus, s. de [re:bös] ‐sen. Rebus. Fries: re-

bus.
recht, s. 't [rεxt] ‐en. Recht. ♢ Ergens ‒ op 

hè; met ‒ (en reden), met recht, terecht. 
Fries: rjocht.

recht, adj.  &  adv.  [rεxt]  ‐er;  ‐st [rεxst]. 
Recht.  ♢  Soa ‒ as 'n  keers; een ‒,  een 
averecht,  een  krom,  een  naadsy, een 
rechts, een averechts; ‒ en averecht, ‒ en 
naadsys  braaie, recht(s)  en  averecht(s) 
breien; niet ‒ bij de tiid, niet helemaal fit; 
ik  snapte  't  eerst  niet  ‒, niet  helemaal. 
Fries: rjocht.

recht'an, adv.  Rechtaan.  ♢  Rechtút,  ‒, 
rechttoe, rechtaan. Fries: rjochtoan.

'rechtbank, s.  de,  ‐en.  Rechtbank.  Fries: 
rjochtbank.

'rechtdeur, adv.  Rechtdoor,  recht  vooruit. 
♢ ‒ lope.

'rechter, s. de, ‐s. Rechter. Fries: rjochter.
'rechterêrm, s.  de,  ‐s;  ‐tsy,  ‐py.  Rechter-

arm. Fries: rjochterearm.
'rechterhând, s.  de,  ‐hannen;  ‐handsy. 

Rechterhand. Fries: rjochterhân.
'rechterkant, s.  de,  ‐en.  Rechterkant. 

Fries: rjochterkant.
'rechtersij, s. de, ‐en. Rechterzij(de). Fries: 

rjochterside.
recht'faardig, adj.  & adv.;  recht'feerdig, 

‐er;  ‐st.  Rechtvaardig.  Fries:  rjochtfear-
dich.

rechtfeerdig → rechtfaardig.
'rechthoek, s. de, ‐en; ‐y. Rechthoek. Fries: 

rjochthoek.
'rechthoekig, adj.  Rechthoekig.  Fries: 

rjochthoekich.
'rechtop, adv.  Rechtop.  ♢  ‒  lope,  sitte. 

Fries: rjochtop.
'recht‐op‐en‐del, adv. Rechtop. ♢  Hij had 

'n bonk ‒ in 'e keel. Fries:  rjocht‐op‐en‐
del.

rechts, adj.  & adv.,  ‐er.  Rechts.  ♢  De ‒e 
partijen; ‒ houwe. Fries: rjochts.

rechts'om, adv.  Rechtsom.  Fries:  rjochts-
om.

'rechtsomkeert, adv.  Rechtsomkeert.  ♢ ‒ 
gaan, make, rechtsomkeert maken. Fries: 
rjochtsomkeard.

recht'standig, adj. & adv., ‐er.  Rechtstan-
dig. Fries: rjochtstandich.

recht'streeks, adj.  &  adv.  Rechtstreeks. 
Fries: rjochtstreeks.

'rechtswegen, adv.  Rechtswege  (alleen  in 
verbinding).  ♢  Fan  ‒, van  rechtswege. 
Fries: rjochtswegen.

recht'út, adj.  &  adv.,  (accent  wisselt). 
Rechtuit.  ♢  ‒,  rechtan, rechttoe,  recht-
aan; ‒ lope; Bilkerts binne ‒, oprecht, eer-
lijk; ‒te mînsen. Fries: rjochtút.

re'daksy, s. de [rədɑksi] ‐s. Redactie. Fries: 
redaksje.

redak'teur, s.  de,  ‐s.  Redacteur. Fries:  re-
dakteur.

redak'trise, s. de, ‐s. Redactrice. Fries: re-
daktrise.

redding → rêding.
'reddingboat, s.  de,  ‐en;  ‐sy. 

Redding(s)boot. Fries: rêdingsboat.
'reddingboei, s.  de;  'reddingsboei, ‐en. 

Redding(s)boei. Fries: rêdingsboei.
reddingsboei → reddingboei.
'rede, s. de, ‐s. Rede. ♢ Een in 'e ‒ fâle, ie-

mand in de rede vallen; 'n lange ‒ houwe, 
redevoering; de (in)direkte ‒, de (in)direc-
te rede (grammatikale term). Fries: rede.

'rêde, v. [rε:də] rêdde; rêden. Redden. ♢ Sij 
kinne  hur  arig  ‒, hebben  een  goed  be-
staan; d'r is wat te ‒n, er gebeurt iets bij-
zonders, er is iets bijzonders aan de hand. 
Fries: rêde.

'redefoering, s. de, ‐s. Redevoering. Fries: 
redefiering.

'reden, s.  de  [re:dən]  ‐en.  Reden.  ♢  Om 
welke ‒ gane jimme niet met?; met recht 
en ‒, met recht, terecht; in 'e ‒ lêge, in de 
rede, voor de hand liggen. Fries: reden.
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'reden, s. de [re:dən]. Redenering, gesprek. 
♢ Een te ‒ staan, iemand te woord staan; 
niet foor ‒ fatber weze, niet voor rede vat-
baar zijn. Fries: reden.

'rêder, s. de, ‐s. Redder. Fries: rêder.
rede'rij, s. de, ‐en. Rederij. Fries: rederij.
'rederiker, s. de [re:dərikər] ‐s. Rederijker. 

Fries: rederiker.
'rederikerskamer, s. de, ‐s. Rederijkerska-

mer. Fries: rederikerskeamer.
'rêding, s. de [rε:dɪŋ];  'redding, [rεdɪŋ] ‐s. 

1 Redding.  2 Wat men om te werken no-
dig heeft. ♢  Wij hewwe genog ‒ bij 't ir-
pelsoeken, uitrusting die men nodig heeft 
bij het oogsten van aardaardappelen, zo-
als  appelbakken,  zakken,  wagens.  Fries: 
rêding.

re'dys, s. de [rədis] redizen;  redisy. Radijs. 
Fries: radys.

re'duksy, s. de [rədöksi] ‐s. Reductie. Fries: 
reduksje.

redu'sere, v. [rədüsɪ.ərə] reduseerde; redu-
seerd. Reduceren. Fries: redusearje.

ree, s. de [re:] ‐ën; ‐tsy. Ree (klein soort van 
hert). Fries: ree.

'reebok, s. de, ‐ken; ‐ky. Reebok. Fries: ree-
bok.

reed, s. de [re:t] reden; ‐sy. 1 Oprijlaan, op-
rit.  2 Met grint of sintels verhard wagen-
pad. 3 Rit, tocht. ♢ 'n ‒sy na Luwt. Fries: 
reed.

reed, s. de [re:t] redens; ‐sy. Schaats. ♢ De 
redens ônder bine. Fries: reed.

'reedlik, adj. & adv. [re:dlək] ‐er; ‐st. Rede-
lijk. ♢  'n ‒e priis, billijk; ‒  gau, tamelijk. 
Fries: reedlik. Zie ook: rillik.

'reedlikhyd, s. de. Redelijkheid, billijkheid. 
Fries: reedlikheid.

'reedrije, v.,  reedreed;  reedreden.  Schaat-
senrijden. ♢  Wij hè guster de hele over-
dâg reedreden, an 't ‒n weest. Fries: reed-
ride.

'reedrijer, s.  de,  ‐s.  Schaatsenrijder.  ♢  Ik 
waar  froeger  gyn  ‒, ik  hield  niet  van 
schaatsen,  ik  kon  niet  goed  schaatsen. 
Fries: reedrider. Zie ook: rijer.

reeds'bynt, s. 't, ‐en. Gebintbalk boven het 
wagenpad in boerderij.  Fries:  reedsbynt. 
Zie ook: skuurreedsbynt.

reeds'floer, s. de, ‐en. Vloer van skuurreed. 
Fries: reedsflier.

'reedslipe, v.,  reedsleep;  reedslepen. 
Schaatsen slijpen. Fries: reedslypje.

'reedsliper, s.  de,  ‐s.  Schaatsenslijper. 
Fries: reedsliper.

re'ëel, adj. [re:e:l]  reëler; ‐st. Reëel. Fries: 
reëel.

reeks, s. de [re:ks] ‐en. Reeks.
reep, s. de [re:p] repen; repy. Reep. ♢ Wat 

an repys fike,  snije, iets  aan repen snij-
den;  'n kwartsise ‒, reep chocolade (van 
25 cent). Fries: reep.

'reepkoek, s.  de,  ‐en.  Reepkoek.  Fries: 
reepkoeke.

rees, s. de [re:s] rezen. Race. Fries: race.
reet, s. de [re:t]  reten; ‐sy.  1 Reet, spleet, 

smalle opening. ♢ D'r satten feul reten en 
kieren  in  't  bedskut. 2 Reet,  aarsspleet, 
zitvlak. ♢ Een de ‒ ôfslikke (wille), (triv.) 
bij  iemand  in  't  gevlij  (willen)  komen. 
Fries: reet.

re'flektor, s.  de  [rəflεktɔr]  ‐s.  Reflector. 
Fries: reflektor.

re'frein, s.  't  [rəfrεin̯]  ‐en;  ‐tsy.  Refrein. 
Fries: refrein.

'regel, s. de [re:ɣəl] ‐s; ‐tsy.  1 Regel (lijn; 
reeks woorden; voorschrift).  2 Samenstel 
van netten en fuiken in de Waddenzee. ♢ 
'n  ‒ kon soms wel  bestaan út 100 span 
fúkken; bij  de ‒ lâns om te fúkfandelen. 
Fries: regel. Zie ook: lotte, fissersregel.

'regele, v.,  regelde;  regeld. Regelen. Fries: 
regelje.

'regelmaat, s. de. Regelmaat.
regel'matig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Regelma-

tig. Fries: regelmjittich.
'regelrecht, adj. & adv. Regelrecht. Fries: 

regelrjocht.
regel'riem, adj.  -[ri.əm]. In: ‒  weze, alge-

meen, overal aanwezig zijn. ♢ Dat is teu-
genworig ‒, gez. bijv. van een of ander ge-
bruik.

'regelwechy, s.  't  -[wεxi]  ‐s.  Eén  van  de 
deeltjes  van  een  soort  wittebrood,  ge-
vormd uit tien aan elkaar gehechte deel-
tjes. Fries: rigelewich.

'regelwerk, s.  't.  Regelwerk.  Fries:  regel-
wurk.

'regen, s.  de  [re:ɣən]  ‐tsy.  Regen.  Fries: 
rein.

'regenachtig, adj., ‐er; ‐st. Regenachtig. ♢ 
‒ weer. Fries: reinich.

'regenboog, s. de, ‐bogen; ‐boochy. Regen-
boog. Fries: reinbôge.

'regendrup, s. de, ‐pen; ‐py. Regendruppel. 
Fries: reindrip.

'regene, v. [re:ɣənə]  regende;  regend. Re-
genen.  ♢  ‒  as  de  see, regenen  dat  het 
giet; 't regent dat 't mygt, oast, het regent 
dat het giet;  't regent skapehokken (met 
toutsys), het regent pijpenstelen; 't regent 
der  sinten, ze  verdienen  geweldig,  ook: 
daar gaat heel veel om (op het gebied van 
inkomsten en uitgaven). Fries: reine.
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'regenig, adj.,  ‐er.  Regenachtig.  ♢  'n  ‒e 
dâg. Fries: reinich.

'regenjas, s. de, ‐sen; ‐sy. Regenjas. Fries: 
reinjas.

'regenkleren, s. plur. Regenkleding. Fries: 
reinklean.

'regenlucht, s. de, ‐en. Regenlucht. Fries: 
reinloft.

'regenmantel, s. de, ‐s; ‐tsy. Regenmantel. 
Fries: reinmantel.

'regenpak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Regenpak. Fries: 
reinpak.

'regenwater, s. 't. Regenwater. Fries:  rein-
wetter.

'regenwaterbak, s.  de;  'regenwatersbak, 
‐ken;  ‐ky.  Regenbak.  Fries:  reinwetters-
bak.

regenwatersbak → regenwaterbak.
'regenwolk, s.  de,  ‐en.  Regenwolk.  Fries: 

reinwolk.
re'gere, v. [rəɡɪ.ərə] regeerde; regeerd. Re-

geren. Fries: regearje.
re'gering, s. de, ‐s. Regering. Fries: regea-

ring.
regis'sere, v.  [re:ɡisɪ.ərə]  regisseerde;  re-

gisseerd. Regisseren. Fries: regissearje.
regis'seur, s. de, ‐s. Regisseur. Fries: regis-

seur.
re'gister, s. de [rəɡɪstər] ‐s. Liguster. Fries: 

register. Zie ook: liguster.
regle'mint, s.  't  [re:ɡləmɪnt]  ‐en.  Regle-

ment. Fries: reglemint.
reglemin'têr, adj. & adv., ‐der. Reglemen-

tair. Fries: reglemintêr.
reglemin'tere, v.,  regleminteerde;  regle-

minteerd.  Reglementeren.  Fries:  regle-
mintearje.

re'jaal, adj. [rəja:l] ‐der, rejaler; ‐st. Royaal. 
♢ Dat is ‒ 1 meter, ruim; ‒  met de sega-
ren en súnnig met de lússifers. Fries:  ro-
yaal. Zie ook: rij.

re'jalens, s. de. Royaliteit. Fries: royalens.
rek, s.  de & 't  [rεk] ‐ken.  Rek, lange tijd-

ruimte. ♢ 'n Hele ‒. Fries: rek.
rek, s. de [rεk]. 1 Rek, rekbaarheid, elastici-

teit.  2 Leng, zeker bederf in roggebrood 
(kleverige, rekkende draden door onzuive-
re rogge). ♢  D'r sit  ‒ in 't broad. Fries: 
rek.

'rekel, s. de [re:kəl] ‐s. Rekel, vlegel. ♢ Die 
kwaje ‒s hè 't lapt. Fries: rikel.

'reken, s. de [re:kən] ‐s; ‐tsy. Rekening. ♢ 
'n ‒ betale; wel wat foor wat, een op 'e ‒ 
hewwe, wel wat van iets, iemand verwach-
ten; hij had d'r gyn sint foor op 'e ‒, maar  
't fiel toe, hij verwachtte er niets van;  er-
gens ‒ met houwe; ik hew wel in 'e ‒, dat 

…, ik begrijp wel, dat …;  die ‒ ging niet 
op, dat ging niet door, dat mislukte. Fries: 
rekken.

'rekene, v. [re:kənə]  rekende;  rekend.  Re-
kenen. ♢  Ergens gyn sint foor ‒, ergens 
niets van verwachten; met die loi mot je ‒,  
is  't  'n  daagliks  broadsy  of  'n  sundegse  
stút, die mensen zijn erg wispelturig, on-
berekenbaar. Fries: rekkenje.

'rekenkunde, s.  de.  Rekenkunde.  Fries: 
rekkenkunde.

reken'kundig, adj.  &  adv.  Rekenkundig. 
Fries: rekkenkundich.

'rekenkûnst, s. de. Rekenkunst. Fries: rek-
kenkeunst.

'rekensom, s. de, ‐men; ‐py. Rekensom. ♢ 
'n Eenfoudig ‒py leert ôns, dat dut foorde-
liger is. Fries: rekkensom.

re'kest, s. 't [rəkεst] ‐en. Rekest. ♢ Nul op 
't ‒ krije. Fries: rekest.

'rekke, v. [rεkə]  rekte;  rekt. Rekken. ♢  De 
tiid ‒. Fries: rekke.

re'klame, s.  de  [rəkla:mə]  ‐s.  Reclame. 
Fries: reklame.

rekon'struksy, s.  de,  ‐s.  Reconstructie. 
Fries: rekonstruksje.

re'kôr, s.  't  [rəkɔ:r]  ‐s.  Record.  Fries:  re-
kord.

re'krút, s. de [rəkrüt] ‐ten. Rekruut. Fries: 
rekrút.

'rekstok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Rekstok.  Fries: 
rekstôk.

rek'taal, adj.  &  adv.  [rɛkta:l].  Rectaal. 
Fries: rektaal.

rekwisi'toor, s.  't  [re:kwisito.ər].  Requisi-
toor. Fries: rekwisitoar.

re'laas, s.  't  [rəla:s]  ‐lazen.  Relaas.  Fries: 
relaas.

re'lasy, s. de [rəla:si] ‐s. Relatie. Fries:  re-
laasje.

rela'tyf, adj.  [re:lɑtif]  ‐tiver;  ‐st.  Relatief. 
Fries: relatyf.

relati'vere, v.  [re:lɑtivɪ.ərə]  relativeerde; 
relativeerd. Relativeren. Fries:  relativear-
je.

relativi'teit, s.  de,  ‐en.  Relativiteit.  Fries: 
relativiteit.

re'ligy, s.  de  [rəliɣi],  [re:liɣi]  ‐s.  Religie. 
Fries: religy.

reli'kwy, s.  't  [re:ləkwi]  [rɪləkwi]  ‐s.  Reli-
kwie. Fries: relikwy.

'reling, s.  de [re:lɪŋ]  ‐s.  Reling.  Fries:  re-
ling.

re'maaie, v.  [rəmɑ:iə̯]  remaaide;  remaaid. 
Rammeien,  in 't  wild  rondslaan. ♢  D'rin 
om ‒; hij remaait d'rin om as mâle Jan in  
'e  hinnen, hij  gaat  onbedachtzaam  te 
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werk. Fries: ramaaie.
rem'boers, s.  't  [rɛmbu.ə(r)s].  Rembours. 

Fries: remboers.
re'medy, s. de [rəme:di] ‐s. Remedie. ♢ Dat 

is  de  ‒, dat  is  de  remedie,  oplossing. 
Fries: remeedzje.

remoe'lade, s. de [re:mula:də] ‐s. Remoula-
de. Fries: remûlade.

rempla'sant, s. de [rɑmplɑsɑnt] ‐en. Rem-
plaçant. Fries: ramplesant.

ren'dabel, adj.  & adv.  [rɛnda:bəl]  ‐er;  ‐st. 
Rendabel. Fries: rendabel.

renes'sânse, s. de [rənɛsɑ.ⁿsə]. Renaissan-
ce. Fries: renêssânse.

rep, s. de [rεp]. Rep (alleen in verbinding). 
♢ In ‒ en roer, in rep en roer, in opschud-
ding, in verwarring. Fries: rep.

re'plyk, s. 't [rəplik] ‐pliken. Repliek. ♢ Een 
fan ‒  diene, iemand van repliek  dienen. 
Fries: replyk.

'reppe, v. [rεpə] repte; rept. Reppen, erover 
spreken. ♢ Ergens fan ‒, reppen over, van 
iets, iets aanroeren. Fries: reppe.

rep'tyl, s.  't  [rεptil]  reptilen;  ‐tsy.  Reptiel. 
Fries: reptyl.

repu'blyk, s.  de [re:püblik]  ‐bliken.  Repu-
bliek. Fries: republyk.

re'sept, s. 't [rəsεpt] ‐en. Recept. Fries: re-
sept.

re'serve, s. de [rəsεrvə] ‐s. Reserve. Fries: 
reserve.

resin'sere, v.  [rəsɪⁿsɪ.ərə]  [re:sɪⁿsɪ.ərə]  re-
sinseerde;  resinseerd.  Recenseren. Fries: 
resinsearje.

re'sînsy, s. de [rəsɪ.ⁿsi] ‐s. Recensie. Fries: 
resinsje.

resin'sint, s. de [re:səⁿsɪnt] ‐en. Recensent. 
Fries: resinsint.

re'sint, adj. [rəsɪnt] ‐er; ‐st. Recent. Fries: 
resint.

resis'tînsy, s.  de.  Resistentie.  Fries:  resi-
stinsje.

resis'tint, adj. [re:sistɪnt] ‐er; ‐st. Resistent. 
Fries: resistint.

resi'tere, v.  [re:sitɪ.ərə]  resiteerde;  resi-
teerd. Reciteren. Fries: resitearje.

resolút → rezolút.
res'pekt, s. 't [rəspεkt]. Respect. ♢ Ergens 

‒  foor  hewwe, eerbied,  ontzag.  Fries: 
respekt.

respek'tere, v.,  respekteerde;  respekteerd. 
Respecteren. Fries: respektearje.

respektyflik → respektivelik.
respek'tivelik, adj.  & adv.;  respek'tyflik, 

‐er. Respectievelijk. Fries: respektivelik.
ressor'tere, v.  [rεsɔrtɪ.ərə]  ressorteerde; 

ressorteerd. Ressorteren. ♢ Die plaats fan 

Rienks,  Veldzorg ressorteert  onder Frou-
buurt. Fries: ressortearje.

rest, s.  de [rεst]  ‐en;  ressy.  1 Rest,  over-
schot. ♢ De ‒ fan 't geld bewaar ik; 'n res-
sy, een restje. 2 Boel, hoop, flinke hoeveel-
heid.  3 (Als  verkleinwoord)  een  kleine 
hoeveelheid, een partijtje. Fries: rêst.

res'tant, s.  't  [rεstɑnt]  ‐en;  ‐sy.  Restant. 
Fries: restant.

restau'rant, s.  't  [rεstərɑnt];  resto'rant, 
[rεstorɑnt] ‐en; ‐sy. Restaurant. Fries: res-
taurant.

restau'rasy, s. de; resto'rasy, ‐s. Restaura-
tie. Fries: restauraasje.

restau'rere, v.,  restereerde;  restereerd; 
resto'rere, [rεsto:rɪ.ərə] restoreerde;  res-
toreerd. Restaureren. Fries: restaurearje.

resti'tússy, s.  de  [rɛstitüsi]  ‐s.  Restitutie. 
Fries: restitúsje.

restorant → restaurant.
restorasy → restaurasy.
restorere → restaurere.
resú, s. 't [rəsü] ‐'s; ‐tsy. Reçu. Fries: resu.
re'toer, s. de [rətu.ər] ‐s; ‐tsy. 1 Retour (te-

rugzending,  ‐vracht,  ‐reis)  (de).  ♢  Hij  is 
op syn ‒. 2 Retour, retourbiljet ('t). ♢  'n 
‒tsy Sneek. Fries: retoer.

re'toer, adv. [rətu.ər]. Retour. Fries: retoer.
retoe'sjere, v. [re:tusjɪ.ərə] [rətusjɪ.ərə]  re-

toesjeerde;  retoesjeerd.  Retoucheren. 
Fries: retûsjearje.

reto'ryk, s. de [re:to.ərik]. Retoriek. Fries: 
retoryk.

re'torys, adj.  [re:to.əris].  Retorisch.  Fries: 
retoarysk.

'reuma, s. de [rö.ü̯mɑ]. Reuma. Fries:  reu-
ma.

reumato'loog, s. de  -[lo:x] ‐logen. Reuma-
toloog. Fries: reumatolooch.

reus, s. de [rö.ü̯s] reuzen. Reus. Fries: reus.
reus'achtig, adj.  &  adv.,  ‐er.  Reusachtig. 

Fries: reuseftich.
'reuzel, s. de [rö.ü̯zəl]. Reuzel. Fries: riezel.
re'vâns, s. de [rəvɑ.ⁿs]. Revanche. Fries: re-

vâns.
revenú, s.  de  [rəvənü]  ‐'s.  Revenu.  Fries: 

revenu.
re'vêr, s.  de  [rəvε:r]  ‐s.  Revers.  Fries:  re-

vers.
revisere, v.  [re:visɪ.ərə]  reviseerde;  revi-

seerd. Reviseren. Fries: revisearje.
revi'sere, v.,  reviseerde;  reviseerd. Revise-

ren. Fries: revisearje.
re'vizy, s.  de [rəfizi]  ‐s.  Revisie.  Fries:  re-

vyzje.
revolusjo'nêr, s.  de  [re:vo:lüsjo:nε:r]  ‐en. 

Revolutionair. Fries: revolúsjonêr.
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revolusjo'nêr, adj.  [re:vo:lüsjo:nε:r]  ‐der. 
Revolutionair. Fries: revolúsjonêr.

revo'lússy, s.  de  [re:vo:lüsi]  ‐s.  Revolutie. 
Fries: revolúsje.

re'volver, s. de [rəvolvər] ‐s; ‐tsy. Revolver. 
Fries: revolver.

re'vú, s. de [rəvü] ‐'s. Revue. ♢ De ‒ 'Aren 
út skelpen'. Fries: revu.

re'zy, s. de [rəzi] ‐s. Regie. Fries: rezjy.
rezi'mint, s. 't [re:zimɪnt] ‐en.  1 Regiment. 

2 Gereedschap (bijv. van een timmerman). 
Fries: rezjimint.

re'zyn, s.  de  [rəzin]  rezinen;  ‐tsy.  Rozijn. 
Fries: rezyn.

re'zinebôl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Rozijnenbrood. 
Fries: rezinebôle.

re'zinebrij, s. de;  re'zyntsybrij. Watergru-
wel. Fries: rezinebrij.

rezyntsybrij → rezinebrij.
re'zjym, s. 't [rəzjim] ‐s. Regime. Fries:  re-

zjym.
rezo'lút, adj. & adv. [re:zo:lüt] ‐er; reso'lút, 

adj.  [re:zo:lüt]  ‐ter;  ‐st.  Resoluut.  Fries: 
resolút.

rib, s.  de [rɪp]  ‐ben;  rippy;  rîb, [rɪ.p]  ‐en; 
rippy. Rib. ♢  Fan 'e ‒ben tere motte, op 
een houtje moeten bijten, honger moeten 
lijden; flais op 'e ‒ben hè, er welvarend uit 
zien. Fries: ribbe.

rîb → rib.
'ribbekas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Ribbenkast. 

Fries: ribbekast.
'ribbel, s. de [rɪbəl] ‐s; ‐tsy. Ribbel. ♢ ‒s in 

't sând. Fries: ribbel.
'ribflewiel, s.  't.  Ribfluweel.  Fries:  ribfle-

wiel.
'richel, s. de [rɪxəl] ‐s; ‐tsy. Richel. Fries: ri-

chel.
'richte, v. [rɪxtə]  richtte;  richt.  Richten. ♢ 

'n Geweer ‒. Fries: rjochtsje.
'richting, s.  de,  ‐s.  Richting.  Fries:  rjoch-

ting.
'richtinganwizer, s. de, ‐s. Richtingaanwij-

zer. Fries: rjochtingoanwizer.
'richtlyn, s.  de,  ‐linen.  Richtlijn.  ♢  Een 

richtlinen geve, aanwijzingen voor een te 
volgen gedrag. Fries: rjochtline.

ridde'nasy, s.  de [rɪdəna:si]  ‐s.  Redenatie. 
Fries: redenaasje.

ridde'nere, v. [rɪdənɪ.ərə]  riddeneerde;  rid-
deneerd. Redeneren. Fries: redenearje.

'ridder, s.  de  [rɪdər]  ‐s.  1 Ridder.  2 In: 
Rooie ‒(s), ridderzuring. Fries: ridder.

'riddersloegen, adj. In: ‒  weze, verslagen 
zijn. Fries: ridderslein.

ridi'kúl, adj.  [ridikül]  ‐ler;  ‐st.  Ridicuul. 
Fries: ridikúl.

riem, s.  de  [ri.əm]  ‐en;  ‐tsy,  ‐py.  Riem. 
Fries: riem.

rier, s. 't [riər] ‐en; ‐tsy. Vaars. Fries: rier.
rîf, s. de [rɪ.f] rîven; riffy. Reef. Fries: reef.
'rige, v.  [ri:ɣə]  reeg [re:x];  regen;  'rive, 

[ri:və]  reef [re:f];  reven.  Rijgen.  ♢  De 
mônd,  't  ferwulf  riigt  je  bijnander,  soa  
suur is die appel, het verhemelte trekt je 
samen (van iets wrangs). Fries: riuwe.

rigersbek → raigersbek.
rigoe'reus, adj. & adv. [rigurö.ü̯s] ‐euzer; ‐t. 

Rigoureus. Fries: rigoereus.
riiggeern → riiggeren.
'riiggeren, s. 't; 'riiggeern. Rijggaren.
riis, s. de [ri:s] rizen. Rijs, dun takje. Fries: 

riis.
'riisgat, s. 't & de, ‐ten; ‐sy;  'riiskas, ‐sen; 

‐sy.  Onderoven,  ruimte  onder  de  oven, 
waar het brood gezet werd om te rijzen. 
Fries: riisgat.

riiskas → riisgat.
rij, s. de [rεi]̯ ‐en. Oude geul, slenk. Fries: 

ried.
rij, s. de [rεi]̯ ‐en. Rij, rijlat, lat om een be-

raapte muur of betonnen oppervlak (vloer 
enz.) vlak af te werken. Fries: rij.

rij, s. de [rεi]̯ ‐en; ‐tsy. Rij. ♢ Foordat de ki-
nes in skoal mâge, motte se eerst in 'e ‒  
staan, in, op een rij staan; as de maalste-
nen fan 'n graanmoln krekt skerp maakt  
waren, sat d'r ‒ op, de ribben stonden op 
één lijn. Fries: rige.

rij, adj. [rεi]̯ ‐er; ‐st. Verkwistend. ♢ ‒ met 
'e segaren en súnnig met 'e lússifers, gez. 
wanneer  iemand  royaal  met  dure  zaken 
omspringt en zuinig is met betrekking tot 
goedkope spullen. Fries: rij.

'rijbewiis, s.  't,  ‐wizen.  Rijbewijs.  Fries: 
rydbewiis.

'rijbroek, s.  de,  ‐en.  Rijbroek.  Fries: 
rydbroek.

'rijdyk, s. de, ‐diken. Rijweg. Fries: ryddyk.
'rije, v. [rεiə̯]  reed [re:t];  reden. Rijden. ♢ 

De skoalkines binne út te ‒n naar Oranje-
woud, maken  een  tochtje  (in  de 
auto(bus));  de ouden fan dagen waren út  
te ‒n, maakten hun jaarlijks uitstapje; wij 
binne  te  ‒n  weest, hebben  geschaatst 
(met een bepaald doel); wij hè guster an 't  
‒n weest, hebben (wat) geschaatst. Fries: 
ride.

'rijens, s. de [rεiə̯ⁿs]. Het  rij‐zijn, verkwis-
tend‐zijn. Fries: rijens.

'rijer, s.  de,  ‐s.  1 Rijder  (paardrijder; 
schaatsenrijder;  chauffeur).  ♢  Ik  waar 
froeger gyn ‒, ik hield niet van schaatsen, 
ik kon niet goed schaatsen.  2 In:  'n Gou-
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den  ‒, een gouden rijder, voormalig gou-
den muntstuk waarop een ruiter was afge-
beeld. Fries: rider. Zie ook: reedrijer.

rije'rij, s. de, ‐en. 1 Hardrijderij op schaat-
sen.  2 Equipage, eigen rijtuig met toebe-
horen. Fries: riderij.

'rijlat, s. de, ‐ten. Rijlat. Fries:  rijlatte. Zie 
ook: ôfrije, rij.

'rijles, s. de, ‐sen. Rijles. Fries: rydles.
'rijskaaf, s. de [rεi]̯-;  'raiskaaf, [rɑi]̯- ‐ska-

ven; ‐skafy. Reischaaf. Fries: rijskaaf.
'rijskoal, s.  de,  ‐en.  Rijschool.  Fries:  ryd-

skoalle.
'rijtúg, s.  't,  ‐túgen;  ‐túchy.  Rijtuig.  Fries: 

rydtúch.
ryk, s. 't [rik] riken; riky. Rijk. ♢ Met 't ‒ op 

'e dyk, met zijn hele hebben en houden. 
Fries: ryk.

ryk, adj. & adv. [rik] riker; ‐st. Rijk. ♢ Stin-
kende ‒; 'n lyk man is 'n ‒ man. Fries: ryk.

'rykdom, s. de, ‐men.  Rijkdom. Fries:  ryk-
dom.

'rike, s. de [rikə] ‐n. Rijke. Fries: rike.
rike'loi, s. plur. Rijkelui. Fries: rikelju.
rike'loiskerky, s. 't, ‐s. Kerk der doopsge-

zinden.
'ryklik, adj. [ryklək] ‐er; ‐st. Rijkelijk. ♢ D'r 

waar ‒ € 1000,‐ in 'e kas, ruim. Fries: ryk-
lik.

ryks'amtner, s.  de,  ‐s.  Rijksambtenaar. 
Fries: ryksamtner.

ryks'daalder, s. de, ‐s. Rijksdaalder. Fries: 
ryksdaalder. Zie ook: kroiwagenswiel.

ryks'ontfanger, s.  de,  ‐s.  Rijksontvanger. 
Fries: ryksûntfanger.

ryks'plisy, s. de, ‐s. Rijkspolitie. Fries: ryks-
plysje.

ri'lekse, v.  [rilɛksə]  rilekse;  rilekste.  Re-
laxen. Fries: relaxe.

'rillik, adv.  Redelijk,  tamelijk.  ♢  ‒  gau. 
Fries: ridlik. Zie ook: reedlik.

'rilling, s. de [rɪliŋ̯] ‐s; ‐inky. Rilling. ♢ De 
‒s lope mij over de rûg. Fries: rillling.

rim, s. de [rɪm] ‐men. Rem. Fries: rem.
rym, s. 't [rim]  rimen; ‐py. Rijm (gelijkheid 

van klank; berijmd gedicht). Fries: rym.
rym, s. de [rim]. Rijm, rijp, bevroren dauw 

of mist. Fries: rym.
'rime, v. [rimə] rymde; rymd. Rijmen (gelijk-

heid van klank vertonen; rijmen maken). 
Fries: rime.

'rimer, s. de, ‐s. Rijmer, rijmelaar. Fries: ri-
mer.

'rimig, adj.  &  adv.  [riməx].  Berijmd,  met 
rijm bedekt. ♢ 't Friest ‒. Fries: rimich.

'rymkronyk, s.  de,  ‐niken.  Rijmkroniek. 
Fries: rymkronyk.

'rimme, v.  [rɪmə]  rimde;  rimd.  Remmen. 
Fries: remje.

rimme'tyk, s.  de  [rɪmətik].  Reumatiek. 
Fries: rimmetyk.

'rimpel, s.  de  [rɪmpəl]  ‐s;  ‐tsy.  Rimpel. 
Fries: rimpel.

'rimpele, v.,  rimpelde;  rimpeld.  Rimpelen. 
Fries: rimpelje.

'rimpelig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Rimpelig.  Fries: 
rimpelich.

'rimpen, adj. & adv. [rɪmpən] ‐er; ‐st. Haas-
tig, driftig, hardhandig, ruw. ♢  Ons pake 
waar 'n ‒ man; ‒  draaide hij  him om; ‒ 
pakte hij de krant fan 'e tafel. Fries:  rim-
pen.

Ryn, eigennaam [rin]. Rijn. ♢ De ‒ op en de 
Maas del motte, heen en weer moeten lo-
pen; At kines niet bij honk blive wille, dan  
motte je hyltyd de ‒ op en de Maas del om 
se op te halen.

'rindier, s. 't [rɪn]- ‐en; ‐tsy. Rendier. Fries: 
rindier.

ring, s. de [rɪŋ] ‐en;  rinky,  rînchy. Ring. ♢ 
'n ‒ om de maan die kin fergaan. 'n ‒ om 
de son der skreie frou en kines om. Fries: 
ring.

'ringbeerd, s. de, ‐en; ‐sy. Ringbaard. ♢ 'n 
‒sy. Fries: ringburd.

'ringe, v. [rɪŋə]  ringde;  ringd. Ringen, rin-
gelen. ♢  'n Ferken ‒, een varken ringen; 
die't 't ferken ringt, mot him 't gúllen ge-
troaste, wie genot  of  voordeel  wil,  moet 
zich  moeite  of  onaangenaamheden  ge-
troosten,  ook:  wie  een  zaak  aanhangig 
maakt,  moet  de  consequenties  voor  lief 
nemen. Fries: ringje.

'ringfinger, s.  de,  ‐s.  Ringvinger.  Fries: 
ringfinger.

'ringmosk, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Ringmus.  Fries: 
ringmosk.

'ringmuur, s. de, ‐muren. Ringmuur. Fries: 
ringmuorre.

'ringrije, v.,  ringreed;  ringreden.  Ringrij-
den. Fries: ringride.

ringrije'rij, s.  de,  ‐en.  Ringrijderij.  Fries: 
ringriderij.

'ringslang, s. de, ‐en; ‐slânchy. Ringslang. 
Fries: ringslang.

'ringsteke, v.,  ringstak;  ringstoken.  Ring-
steken, ringrijden. Fries: ringstekke.

'rinkelbel, s. de, ‐len; ‐tsy. Rinkelbel, ram-
melaar. Fries: rinkelbel.

'rinkele, v. [rɪŋkələ]  rinkelde;  rinkeld. Rin-
kelen. Fries: rinkelje.

'rinkelhoep, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Rinkelhoepel. 
Fries: rinkelhoep.

rin'ket, s. 't [rɪŋkεt] ‐ten; ‐sy. Rinket, kleine 
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valdeur  of  schuif  in  een sluisdeur.  ♢  hij 
ging d'r fandeur as 'n ‒, hij ging er vlie-
gensvlug van door. Fries: rinket.

'rinte, s. de [rɪntə] ‐n. Rente. ♢ Op ‒ sette; 
fan 'e ‒n leve. Fries: rinte.

'rinteloas, adj. Renteloos. ♢  'n ‒ foorskot. 
Fries: rinteleas.

rinte'nier, s. de, ‐s. Rentenier. Fries:  rinte-
nier.

rinte'niere, v., rintenierde; rintenierd. Ren-
tenieren. Fries: rintenierje.

ri'oel, s. 't [riuəl] ‐en. Riool. Fries: rioel.
ri'oelput, s. de, ‐ten; ‐sy. Rioolput. Fries: ri-

oelput.
rio'lering, s.  de  [rio:lɪ.ərɪŋ]  ‐s.  Riolering. 

Fries: riolearring.
ryp → roep.
ryp, s. de [rip]. Rijp, rijm, bevroren damp of 

mist. Fries: ryp.
ryp, adj. [rip]  riper; ‐st. Rijp. ♢ 'n Ripe ap-

pel, peer; de steenswel is ‒, de steenpuist 
is aan het doorbreken toe; deuze koe is ‒, 
deze koe is aan het kalven toe. Fries: ryp.

'ripe, v. [ripə]  rypte;  rypt. Rijpen, rijp vor-
men. Fries: ripe.

'ripe, v. [ripə]  rypte;  rypt. Rijpen, rijp wor-
den. Fries: rypje.

'ripens, s. de;  'ryphyd. Rijpheid. Fries:  ri-
pens.

ryphyd → ripens.
rippe'rasy, s.  de  [rɪpəra:si]  ‐s.  Reparatie. 

Fries: reparaasje.
rippe'rere, v.  [rɪpərɪ.ərə]  rippereerde;  rip-

pereerd. Repareren. Fries: reparearje.
ripper'toire, s. 't [rɪpətwa:r] ‐s. Repertoire. 

Fries: repertoire.
rippe'tere, v.  [rɪpətɪ.ərə]  rippeteerde;  rip-

peteerd. Repeteren. Fries: repetearje.
rippe'tisy, s.  de  [rɪpətisi]  ‐s.  Repetitie. 

Fries: repetysje.
rippor'tazy, s. de [rɪpɔrta:zi] [rɪpərta:zi] ‐s. 

Reportage. Fries: reportaazje.
rys, s. de [ris]. Rijst. ♢ ‒ met rezinen, bai-

sop; 't is niet alle dagen ‒ met rezinen, het 
is  niet  enkel  rozegeur  en  maneschijn. 
Fries: rys.

'rysdroog, adj.  Kurkdroog.  Fries:  rys-
droech.

'risiko, s. 't [risiko:] ‐'s. Risico. Fries: risiko.
ris'kant, adj.  [rɪskɑnt]  ‐er;  ‐st.  Riskant. 

Fries: riskant.
risseltaat → rissultaat.
rissel'wasy, s.  de [rɪsəlwa:si].  In:  ‒  make, 

aanstalten maken, zich gereed maken. ♢ 
‒  make om op bêd te gaan. Fries:  rissel-
waasje.

rissul'taat, s.  't [rɪsəlta:t];  rissel'taat, [rɪ-

səlta:t] ‐taten. Resultaat. Fries: resultaat.
'ryswater, s.  't.  Rijstwater,  aftreksel  van 

rijst. ♢ 't Kynd krijt ‒, om't 't last fan 'e in-
gewanden het. Fries: ryswetter.

rit, s. de [rɪt] ‐ten; ‐sy. Rit. ♢ 'n ‒sy met 'e 
auto  make; d'r  mosten  drie  ‒ten  reden 
worre om priis en premy, er moest drie-
maal gereden worden om de winnaar van 
de  finale  te  bepalen  (bij  een  kortebaan-
wedstrijd). Fries: rit.

'rite, s. de [ritə] ‐s. Kort tijdperk, korte peri-
ode.  ♢  'n  Mooie  ‒,  waar!, gez.  wanneer 
het  gedurende  een  lange  periode  mooi 
weer is. Fries: rite.

'ritme, s. 't [rɪtmə] ‐s. Ritme. Fries: ritme.
'ritmys, adj. Ritmisch. Fries: ritmysk.
'ritnaald, s. de, ‐en; ‐sy; 'rytnagel, [rit]- ‐s; 

‐tsy. Ritnaald. Fries: ritnagel.
rytnagel → ritnaald.
rits, s. de [rɪts] ‐en; ‐y. Rits. Fries: rits.
'ritsele, v.  [rɪtsələ]  ritselde;  ritseld.  Ritse-

len. Fries: ristelje.
rive → rige.
'rîve, v. [rɪ.və] rîfde; rîfd. Reven. Fries: reev-

je.
ri'vier, s. de [rəvi.ər] ‐en; ‐tsy. Rivier. Fries: 

rivier.
ri'viersând, s.  't.  Rivierzand. Fries:  rivier-

sân.
'rize, v. [ri:zə] rees [re:s]; rezen. Rijzen. ♢ 't  

Deeg mot goed ‒. Fries: rize.
rizen'brij, s. de. Rijstebrij. Fries: rizenbrij.
'rizig, adj., ‐er. Rijzig. Fries: rizich.
'riziko, s. 't [riziko:] ‐'s. Risico. Fries: risiko.
road, s. 't [ro.ət]. Rood. ♢ Se waar in 't ‒, 

ze was gekleed in rood, had rode kleren 
aan. Fries: read.

road, adj.  [ro.ət]  ‐er;  ‐st [ro.əst].  Rood. ♢ 
Soa  ‒  as  'n  byt,  bloed,  'n  kraal. Fries: 
read.

'roadbaaien, adj.  Roodbaaien,  van  rode 
baai. ♢ 'n ‒ himd worde froeger feul deur  
de mânly droegen. Fries: readbaaien.

'roadbont, adj. Roodbont. ♢ 'n ‒e búsdoek. 
Fries: reabûnt.

'roadborsy, s.  't,  ‐s.  Roodborstje.  Fries: 
readboarstke.

road'fallig, adj.  -[fɑləx]  ‐er;  ‐st.  Rood van 
gelaatskleur,  roodwangig.  Fries:  reafal-
lich.

'roadfintsy, s.  't,  ‐s.  Bittervoorn.  Fries: 
readfin.

'roadfonk, s.  de.  Roodvonk.  Fries:  read-
fonk.

'roadgloeiend, adj.  Roodgloeiend.  Fries: 
readgleon.

'roadkappy, s. 't. Roodkapje. Fries: readka-
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perke.
'roadkoper, s. 't. Roodkoper. Fries: readko-

per.
'roadstar, s. de. Rode star (aardappelsoort). 

Fries: readstjer.
'roadsteertsy, s.  't,  ‐s.  Gekraagde  rood-

staart. Fries: readsturtsje.
roas, s.  de [ro.əs]  roazen;  ‐y.  Roos.  Fries: 

roas.
'roasfis, s. de, ‐sen; ‐sy. Snotolf (vraatzuch-

tige zeeroofvis). ♢ 'n ‒sy, mannetje van de 
snotolf (de mannetjes werden alleen gege-
ten). Fries: roasfisk. Zie ook: borre.

'roaster, s.  de  [ro.əstər]  ‐s;  ‐tsy.  Rooster. 
Fries: roaster.

'roazegeur, s.  de.  Rozengeur.  ♢  't  Is  niet  
alle dagen ‒ en lichtmaan, het is niet en-
kel  rozegeur  en  maneschijn,  niet  louter 
gelukzaligheid.

'robbekloppe, v.  [robə]- robbeklopte;  rob-
beklopt.  Tot  betaling  aanmanen.  ♢  Ons 
hait had 'n hekel an ‒n. Fries: robbeklop-
je.

'rochele, v. [roxələ]  rochelde;  rocheld. Ro-
chelen, een rauw reutelend keelgeluid ma-
ken. Fries: rochelje.

'rododendron, s. de [ro:do:dεndrən] ‐s. Ro-
dodendron. Fries: rodendrum.

roe → roede.
roe, s. de [ru.ə].  1 Roede, lengtemaat van 

(meestal) 12 of 13 voet. ♢ 'n ‒ is 4 meter; 
100 ‒ is 'n bunder. 2 Oppervlaktemaat van 
± 15,3 m². Fries: roede.

'roebel, s.  de  [rubəl]  ‐s.  Repel,  vlaskam. 
Fries: rûpel.

'roebelbank, s. de, ‐en; ‐y. Repelbank (bij 
het repelen van vlas). Fries: rûpelbank.

roebelder → roebeler.
'roebele, v. [rubələ]  roebelde;  roebeld. Re-

pelen (van vlas). ♢ De haver roebelt, de te 
velde staande haver verliest korrels uit de 
pluim  t.g.v.  harde  wind,  stortregen  enz. 
Fries: rûpelje.

'roebeler, s.  de  [rubələr];  'roebelder, 
[rubəldər] ‐s. Repelaar. Fries: rûpelder.

'roebelkleed, s.  't,  ‐kleden.  Groot  kleed 
waarop vlas gerepeld wordt. Fries:  rûpel-
kleed.

roede → roere.
'roede, s. de [ru.ədə] ‐n; roedsy; roe, [ru.ə] 

‐den;  ‐dsy.  Roede, staaf,  stang. ♢  De ‒n 
fan 'n moln, molenroeden;  roedsys foor 't  
ophangen fan gerdinen, roetjes, kleine en 
dunne roeden. Fries: roede.

'roedebalk, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Molenroede. 
Fries: roedebalke.

roef, s.  de [ruf]  roeven; ‐y.  Roef, overdekt 

verblijf  in of op binnenvaartuigen. Fries: 
roef.

'roeiboat, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Roeiboot.  Fries: 
roeiboat.

'roeie, v. [ruiə̯] roeide; roeid. Roeien. Fries: 
roeie.

roek, s. de [ruk] ‐en; ‐y. Roek. ♢ Soa mager 
as 'n ‒, zo mager als een lat;  soa wild as 
'n ‒, druk en ongedurig (vooral van kinde-
ren); ouwe ‒, roek, ook: zwarte kraai, ook: 
arbeider die het zaad zeefde in het  roe-
kenêst (bij het oude koolzaaddorsen);  d'r 
bij  weze as de ‒en, er als de kippen bij 
zijn; de mînsen flige d'r op ôf as ‒en, bijv. 
gez.  van  een  artikel  dat  goed  verkoopt; 
guster op 'e dyk sketen en fandaag deur  
de ‒en opfreten, (ruw) gez. om aan te ge-
ven dat iemand, meestal een opgroeiend 
kind,  nog  niet  veel  heeft  in  te  brengen, 
nog niet mondig is. Fries: roek.

'roekenêst, s. 't, ‐en; ‐nessy. 1 Roekennest. 
2 Klein  kleed  waarop  het  zaad  gezeefd 
werd bij het vroegere koolzaaddorsen (er 
stonden twee  roeken  in, waarvan de een 
schepte,  de  ander  zeefde).  Fries:  roe-
kenêst.

roe'lasy, s.  de  [rula:si].  Roulatie.  Fries: 
rûlaasje.

roe'lette, s. de [rulɛtə] ‐s. Roulette. Fries: 
rûlette.

roem, s. de [rum]. Roem. Fries: rom.
'roeme, v. [rumə] roemde; roemd. Roemen. 

♢ Een, wat ‒, iemand, iets roemen. Fries: 
romje.

roep, s. de [rup] ‐en; ‐y;  ryp*, [rip]  ripen; 
ripy. 1 Rups. 2 Made. Fries: rûp. Zie ook: 
rups.

roep, s. de [rup]. Roep. ♢  De ‒ fan 'n kie-
vyt; d'r  gaat  'n  groate  ‒  fan  út, faam. 
Fries: rop.

'roepe, v. [rupə] riep [ri.əp]; ropen [ro:pən]. 
Roepen.  ♢  Ergens  (luud)  fan  ‒, ergens 
over  roepen,  iets  roemen,  prijzen;  ‒  en 
raze, roepen  en  tieren,  razen  en  tieren; 
niet soa luud ‒, niet erg enthousiast, opti-
mistisch zijn. Fries: roppe.

'roeper, s. de, ‐s. Roeper, iemand die roept. 
Fries: ropper.

roeps, adj.  [rups]  ‐er.  Dof,  niet  glanzend 
(van haar). ♢ Dou likest wel 'n ‒e kat, soa 
wild  staat  dij  't  haar  op  't  hood. Fries: 
rûpsk.

roep'stekig, adj. Wormstekig (van fruit). ♢ 
‒e appels. Fries: rûpstekkich.

roer, s. 't [ru.ər] ‐en; ‐tsy. Roer. ♢ 't ‒ fan 'n 
skip. Fries: roer. Zie ook: hood.

roer, s.  de [ru.ər].  Roer (alleen in verbin-
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ding). ♢ In rep en ‒, in rep en roer, in op-
schudding, in verwarring. Fries: rep.

'roerdelings, adv.  [ru.ə(r)dəlɪŋs];  'roere-
lings, [ru.ərəlɪŋs];  'roerlings, [ru.ərlɪŋs]. 
Rakelings. Fries: roerdelings.

'roere, v.  [ru.ərə]  roerde;  roerd;  'roede, 
[ru.ədə]  roedde;  roeden.  1 Roeren, door-
eenmengen,  omroeren.  2 Roeren,  aanra-
ken, aanroeren. ♢  Bij  't  steenhoepen de 
stenen al of niet ‒. Fries: riere.

roerelings → roerdelings.
'roerend, adj.  & adv.,  ‐er;  ‐st.  1 Roerend, 

niet vast. ♢ ‒ goed, roerende goederen. 2 
Roerend, geheel (alleen in verbinding). ♢ 
't ‒ eens weze, het roerend, geheel eens 
zijn. Fries: roerend.

'roerig, adj. [ru.ərəx] ‐er; ‐st. Roerig. ♢ He-
den, wat binne de kines ‒: wij konnen wel  
storm krije; ik bin wat ‒ in 't hoofd. Fries: 
roerich.

'roerkoaning, s.  de,  ‐s.  Roerkoning,  spil 
waarom het roer draait. Fries: roerkening.

roerlings → roerdelings.
roer'om, s.  de.  Roerom,  zekere  meelspijs 

van  boekweitmeel  en  karnemelk  die  tij-
dens  het  verhitten  steeds  omgeroerd 
wordt tot ze gaar is. Fries: rierom.

roes, s. de [ru:s]. Gissing, raming. ♢ Op 'e 
‒, bij de roes, op de gis; op 'e dolle ‒, op 
goed geluk;  hij het sinten bij de ‒, bij de 
vleet. Fries: rûs.

roes, s. de [rus]. Roes, bedwelming door al-
coholgebruik.  ♢  Je's  ‒ útslape, zijn  roes 
uitslapen. Fries: rûs.

roest, s.  de  [ruəst]  ‐en.  Roest,  lat  in  het 
hoenderhok waarop de hoenders  slapen. 
♢  De hinnen gaan, sitte op 'e ‒; op 'e ‒ 
gaan, naar bed gaan. Fries: roast.

roest, s. de [ruəst]. Roest. ♢ 'n Dikke laag 
‒. Fries: rust.

roest'brún, adj. Roestbruin.
'roeste, v. [ruəstə]  roestte;  roest. Roesten, 

met roest bedekt worden. Fries: rustkje.
'roestig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Roestig.  Fries:  rus-

tich.
roet, s. 't [ruət]. Roet. ♢  (Soa koud) as ‒, 

erg koud (van het weer);  't is jannewary 
en dan is 't meestal as ‒; soa swart as ‒. 
Fries: roet.

'roete, s. de [ruətə] ‐s. Route. Fries: rûte.
'roete, v. [ruətə]  roette;  roet. Roeten, roet 

vormen. ♢ 't Peteroalystel roet nagal wat. 
Fries: roetsje.

roe'tine, s.  de  [rutinə]  ‐s.  Routine.  Fries: 
rûtine.

roeti'neerd, adj.,  ‐er;  ‐st.  Geroutineerd. 
Fries: rûtinearre.

'roetswart, adj.  Roetzwart.  Fries:  roet-
swart.

'roeze, v. [ru:zə] roesde;  roesd. Roezen (bij 
de roes  (ver)kopen;  gissen,  schatten,  ra-
men). Fries: rûze.

'roeze, v. [ru:zə]  roesde;  roesd.  Ruisen. ♢ 
De wyn roest in de bomen; at de see roest 
wort 't dooiweer. Fries: rûze.

'roezy, s.  de [ruzi]  ‐s.  Ruzie.  ♢ ‒  hewwe, 
soeke, ruzie hebben, zoeken; 't likent wel 
‒, het lijkt nergens op, het is geen gezicht. 
Fries: rûzje.

'roezy, s. de [ruzi]. Rouge. Fries: rûzje.
'roezig, adj. & adv. [ru:zəx] ‐er; ‐st.  1 Win-

derig, met veel wind. ♢ ‒ weer. 2 Teeldrif-
tig (van zeug). ♢  Dat ferken is ‒. Fries: 
rûzich.

'roezymaker, s.  de,  ‐s.  Ruziemaker.  Fries: 
rûzjemakker.

rôg, s. de [rɔ:x] ‐en; rochy. Rog. Fries: roch.
'rôge, s. de [rɔ:ɣə];  'rogge, [rɔɣə]. Rogge. 

Fries: rogge.
'rôge‐aar, s.  de,  ‐aren;  ‐tsy;  'rogge‐aar, 

‐aren. Roggeaar. Fries: rogge‐ier.
'rôgebloem, s.  de;  'roggebloem.  Rogge-

bloem, fijn roggemeel.
'rôgebreke, v., rôgebrak; rôgebroken; 'rog-

gebreke, roggebrak; roggebroken. Rogge 
breken, tot kleine stukje verbrijzelen.

'rôgefeld, s. 't; 'roggefeld, ‐en; ‐sy. Rogge-
veld. Fries: roggefjild.

'rôgekorl, s. de;  'roggekorl, ‐n; ‐tsy. Rog-
gekorrel. Fries: roggekerl.

'rôgemeel, s.  't;  'roggemeel.  Roggemeel. 
Fries: roggemoal.

'rôgestroa, s.  't;  'roggestroa.  Roggestro. 
Fries: roggestrie.

rogge → rôge.
rogge‐aar → rôge‐aar.
roggebloem → rôgebloem.
roggebreke → rôgebreke.
roggefeld → rôgefeld.
roggekorl → rôgekorl.
roggemeel → rôgemeel.
roggestroa → rôgestroa.
roil, s. de [rɔil̯] ‐en. Ruil. ♢ 'n Goeie ‒ doen, 

een goede ruil doen. Fries: ruil.
roil, s. de [rɔil̯] ‐en; ‐tsy. Plonsstok. ♢  De 

mannen,  die't  an  't  skakelfissen  waren,  
sloegen met  de ‒  in  't  water  om. Fries: 
ruil.

'roile, v. [rɔil̯ə]  roilde;  roild. Ruilen. ♢ Wat 
an, foor wat âns ‒, iets voor iets anders 
ruilen; ‒ en bútte, ruilebuiten. Fries: ruil-
je.

rok, s. de [rɔk] ‐ken; ‐ky. Rok. Fries: rok.
'roke, v. [ro:kə]  rookte;  rookt. Roken (rook 
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afgeven;  brandende  tabak,  drugs inhale-
ren; in de rook hangen). ♢ ‒ as 'n ketter, 
'n ridder, 'n skorstyn; 't rookt as 'n kalk-
oven, er komt veel rook uit een vuur, een 
schoorsteen;  aal  ‒, paling  roken;  rookte 
aaltsys, bokkens. Fries: roke.

'rokerig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Rokerig. ♢ 'n 
‒ fertrek. Fries: rikkerich.

roke'rij, s. de, ‐en. 1 Rokerij, inrichting om 
te  roken.  2 Rokerij,  wat men kan roken 
(sigaren enz.).  ♢  Hest  dou ok  ‒  bij  dij? 
Fries: rikkerij. Zie ook: hang.

rol, s.  de [rɔl]  ‐len;  ‐tsy.  Rol,  toneelrol.  ♢ 
Hij had maar 'n klain ‒tsy; 'n (groate) ‒ 
speule, een (grote) rol spelen. Fries: rol.

rôl, s. de [rɔ:l] ‐en; ‐tsy. Rol (toneelrol; wat 
in de vorm van een cilinder opgewonden 
of  verpakt  is;  cylindervormig  voorwerp, 
inz.  landrol).  ♢  't  Koaldorsen,  graandor-
sen worde froeger deen met 'e ‒. Fries: 
rol.

'rôle, v. [rɔ:lə] rôlde; rôld. Rollen. ♢ 't Lând 
wort rôld met de rôl, bewerkt met de land-
rol; geld mot ‒; de week rôlt al weer, is al  
weer  mooi  an  't  ‒n, de  week  draait  al 
weer, is al weer een flink eindje opgescho-
ten. Fries: rôlje.

'rôler, s.  de [rɔ:lər]  ‐s.  Roller,  zware golf, 
breker. Fries: rôlder.

'rôlgerdyn, s.  't,  ‐dinen;  ‐tsy.  Rolgordijn. 
Fries: rolgerdyn.

'rolklaver, s. de. Rolklaver. Fries: rolklaver.
'rollaag, s.  de,  ‐lagen;  ‐laachy.  Rollaag. 

Fries: rollaach.
rol'lade, s. de [rəla:də] [rɔla:də] ‐s. Rollade. 

Fries: rollade.
'rolling, s. de [rɔlɪŋ] ‐s. Rollaag, opgemet-

selde verhoging. Fries: rolling.
'rôlplûg, s.  de,  ‐en;  ‐pluchy.  Soort  houten 

plug die in steen of hout wordt gestopt om 
er een schroef of haak in te bevestigen.

'rôlstok, s. de, ‐ken; ‐ky. Rolstok, deegrol. 
Fries: rôlstôk.

'rôltsytoom, s.  de,  ‐tomen.  Soort  toom 
waaraan één of twee losse ringetjes of rol-
letjes bevestigd zijn die, wanneer de teu-
gels worden aangehaald, het vel van het 
verhemelte beknellen (voor onhandelbare 
paarden).

ro'man, s.  de  [ro:mɑn]  ‐s;  ‐tsy.  Roman. 
Fries: roman.

ro'mânse, s.  de  [ro:mɑ.ⁿsə]  ‐s.  Romance. 
Fries: românse.

roman'tyk, s. de. Romantiek. Fries: roman-
tyk.

ro'mantikus, s.  de,  ‐tisy.  Romanticus. 
Fries: romantikus.

ro'mantys, adj.  &  adv.,  ‐tiser;  ‐t.  Roman-
tisch. Fries: romantysk.

romanti'sere, v.,  romantiseerde;  romanti-
seerd.  Romantiseren.  Fries:  romantisear-
je.

Ro'mein, s. de [ro.mεin̯] ‐en. Romein. Fries: 
Romein.

Ro'meins, adj. Romeins. Fries: Romeinsk.
'romer, s. de [ro:mər] ‐s; ‐tsy. Roemer, ro-

mer  (wijnglas;  glaasje  (voor  sterke 
drank)). Fries: romer.

'romerfol, s. 't, ‐len; ‐tsyfol. Glaasje, borrel. 
Fries: romerfol.

'rommel, s. de [roməl] ‐tsy. Rommel. ♢ 't Is 
der 'n ‒(tsy), het is daar een rommel(tje). 
Fries: rommel.

romp, s. de [romp] ‐en; ‐y. Romp. ♢  De ‒ 
fan 'n moln, skip. Fries: romp.

rond → rônd.
rônd, adj.  [ro.nt];  rond, [ront]  ‐er;  ‐st. 

Rond. ♢ 't ‒e goed, het geld. Fries: rûn.
'ronde, s. de [rondə] ‐s. Ronde (rondgang; 

deel  van  een  wedstrijd,  een  wielerwed-
strijd). ♢ De ‒ doen, de ronde doen; de ‒ 
fan  Frankryk, bep.  wielerwedstrijd  in 
Frankrijk, de Tour de France.

'rondfaart, s.  de,  ‐en.  Rondvaart.  Fries: 
rûnfeart.

rônd'gaar, adj. & adv., ‐der; ‐st. Krom van 
gestalte  of  houding.  ♢ ‒  sitte, in  elkaar 
gedoken zitten; op 'n ‒ protsy, ineengedo-
ken; ‒  op 'e jurk sitte, zo op de stoel zit-
ten, dat er valse vouwen, kreukels in de 
jurk komen. Fries: rûngear.

rônd'garens, s. de. Kromheid van gestalte 
of houding. Fries: rûngearens.

'rondlaide, v.,  laidde rond;  rondlaid. Rond-
leiden. Fries: rûnliede.

rondom → rôndom.
'rôndom, adv.;  'rondom. Rondom, aan alle 

kanten,  overal.  ♢  Se  kwammen  ‒  weg. 
Fries: rûnom.

rôndrais → rondrais.
'rondrais, s. de, ‐raizen; 'rôndrais, ‐raizen; 

‐y. Rondreis. Fries: rûnreis.
'rondsy, s. 't, ‐s. Rondje, gratis consumptie 

voor  ieder  van  het  gezelschap.  ♢  'n  ‒ 
geve, een rondje geven. Fries: rûnte.

'rondskriven, s.  't.  Rondschrijven.  Fries: 
rûnskriuwen.

'rondstrooie, v., strooide rond; rondstrooid. 
Rondstrooien. ♢ Praatsys ‒, praatjes rond-
strooien. Fries: rûnstruie.

'rondsture, v.,  stuurde  rond;  rondstuurd. 
Rondsturen. Fries: rûnstjoere.

'rondte, s. de [rontə] ‐s; rondsy. Kring (cir-
kel;  omgeving,  groep  personen  die  een 
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min  of meer afgesloten geheel uitmaakt). 
♢  In 'e ‒, in de rondte, in het rond;  een 
wel tien keer in 'e ‒ kinne, iemand verre 
de baas zijn. Fries: rûnte.

rondút → rôndút.
'rôndút, adv.; 'rondút. Ronduit, vrijuit, zon-

der omwegen. ♢ ‒ wat sêge. Fries: rûnút.
'rônfel, s. de [ro.ⁿfəl] ‐s; ‐tsy. Rimpel. Fries: 

ronfel.
'rônfelig, adj. Rimpelig. ♢ Dat oud mîns is 

‒ om 't hood. Fries: ronfelich.
rong, s.  de [roŋ] ‐en.  Staander waartegen 

de wagenladder steunt. Fries: ronge.
'ronke, v. [roŋkə] ronkte;  ronkt. Ronken. ♢ 

't Flygtúg ronkt. Fries: ronkje.
'röntgen, s.  de [röntɣən].  Röntgen. Fries: 

röntgen.
roof, s. 't [ro:f] roven; rofy. Knot, gewonden 

bundel, streng. ♢ 'n (Half) ‒ geren. Fries: 
reaf.

'roofdier, s. 't, ‐en; ‐tsy. Roofdier. Fries: rôf-
dier.

'rooffeugel, s. de, ‐s; ‐tsy. Roofvogel. Fries: 
rôffûgel.

'rooie, v. [ro.iə̯]  rooide;  rooid. 1 Rooien (de 
rooilijn  bepalen;  ramen,  schatten;  klaar-
spelen). ♢ 't Goed metnander ‒ kinne, het 
goed met elkaar kunnen vinden, goed met 
elkaar kunnen opschieten;  't is min (met 
him) te ‒, het is hem moeilijk naar de zin 
te maken.  2 Mikken (bij gooien, werpen, 
knikkeren). ♢  't Rooit kant nach wal, het 
raakt kant noch wal, het is onzin, ook: het 
lijkt nergens naar. Fries: roaie.

rooie'baai, s. de, ‐en; ‐tsy. Aalbes.
rooie'baaiboomtsy, s.  't,  ‐s.  Aalbessen-

boompje. Fries: readebeibeamke.
rooie'hônd, s. de. Rodehond. Fries: reahûn.
rooie'muur, s. de. Guichelheil.
rooie'ridder, s. de. Ridderzuring (plant).
rook, s. de [ro:k] roken. Reuk. ♢ Hij het 'n 

goeie ‒, reukzin;  d'r is, sit ‒ nach smaak 
an, het is niet lekker (gez. van voedsel), 
ook:  er  is  niets  moois  aan,  ook:  er  gaat 
niets van uit (gez. van personen); de ‒ fan 
wat krije, de reuk, de lucht van iets krij-
gen. Fries: rook.

rook, s. de [ro:k]  roken;  roky. Rook, hooi-
hoop. ♢ Tiemde roken; een ‒ is ongefeer 
'n wagenfol. Fries: reak. Zie ook: tieme.

rook, s. de [ro:k]. Rook. ♢ 'n Heel eand út 
'e ‒, een heel eind weg, heel ver weg; de 
‒ gaat der in de wyn op, de echtgenote 
heeft het altijd voor het zeggen (spreek-
woord). Fries: reek.

'rookflais, s. 't. Rookvlees.
'rooklaiding, s. de, ‐s. Het verwijde gedeel-

te van het schoorsteenkanaal in keuken of 
kamer. Fries: reeklieding.

'rooktebak, s. de. Rooktabak.
'rookwolk, s.  de,  ‐en.  Rookwolk.  Fries: 

reekwolk.
room, s. de [ro:m]. Room. Fries: rjemme.
'roomkoem, s.  de,  ‐en;  ‐echy,  ‐py.  Room-

kom. Fries: rjemkom.
rooms, adj. [ro:ms] ‐er. Rooms. ♢  De ‒en, 

de roomsen, de rooms‐katholieken. Fries: 
roomsk.

roop, s. de [ro:p]. Roop, soort touw van in 
elkaar gedraaid stro. ♢ De skudding wor-
de om 'e stokken fastbonnen met ‒. Fries: 
reap.

'roppert, s.  de [rɔpət]  ‐s.  Lijf,  lichaam. ♢ 
Arig  wat  brij,  eerappels  in  'e  ‒, maag. 
Fries: roppert.

'roppert, s. de [rɔpət] ‐s. Oude sok, gedra-
gen door de leden van een groep veldar-
beiders om het gewas niet stuk te trappen 
(bijv.  bij  het  wieden  van  vlas).  Zie  ook: 
spitsroeden.

'roppig, adj.  [rɔpəx]  ‐er;  ‐st.  Hongerig.  ♢ 
Soa ‒ as 'n wolf. Fries: roppich.

rôs, s. 't [rɔ:s]. Rose. Fries: rôs.
rôs, adj.  [rɔ:s];  'rôze, [rɔ:zə].  Roze. Fries: 

rôze.
'rosbaaie, v. [rɔzbɑ:iə̯] rosbaaide; rosbaaid. 

Wild spelen en daarbij zijn kleren niet ont-
zien. Fries: rosbeie.

'rosbaaier, s.  de, ‐s; ‐tsy.  Rosbeier, robbe-
does. Fries: rosbeier.

'roskam, s. de [rɔs]- ‐men. Roskam. Fries: 
roskaam.

'rosse, v. [rɔsə] roste; rost. Rossen, krachtig 
wrijven. Fries: rosse.

'rossig, adj.  [rɔsəx] ‐er;  ‐st.  Rossig.  Fries: 
rossich.

rot, s. de [rɔt] ‐ten; ‐sy. Rot, rat. ♢ 'n Ouwe 
‒, een ouwe rot, iemand met veel ervaring 
op zeker gebied en daardoor een uitgesla-
pen, geslepen persoon. Fries: rôt.

rotfaart → rotgang.
'rotfint, s.  de  [rɔt]- ‐en.  Rotvent.  Fries: 

rotsak.
'rotgang, s. de [rɔd]-; 'rotfaart, [rɔt]-. Rot-

gang, rotvaart. ♢  Met 'n ‒, met een rot-
gang. Fries: rotgong.

'rotgâns, s.  de  [rɔd]- ‐gânzen.  Rotgans. 
Fries: rotgoes.

rots'fotsen, s. plur. In:  Tun ('e) ‒ út weze 
geheel versleten zijn. Fries: rotsfots.

'rotsooi, s.  de  [rɔtso.i]̯.  Rotzooi.  Fries: 
rotsoai.

'rotte, v. [rɔtə]  rotte;  rot. Rotten (rot wor-
den, rot zijn; roten). ♢ Flas ‒, vlas roten. 
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Fries: rotsje.
'rottefâl, s.  de, ‐en.  Ratteval. Fries:  rotte-

falle.
'rottekloaster, s.  't,  ‐s.  1 Rattenklooster, 

smalle,  lange,  in  hokjes  verdeelde  kist 
waarin men ratten laat nestelen om ze op 
die  manier  te  vangen.  2 Rattenkot,  oud 
bouwvallig huis. Fries: rottekleaster.

'rottekruud, s. 't. Rattenkruit. ♢ Soa duur 
as ‒, peperduur. Fries: rottekrûd.

'rottekruudduur, adj.  Peperduur.  Fries: 
rottekrûddjoer.

'rottestap, s.  de  -[stɑp]  ‐pen;  ‐py.  Ratte-
klem. Fries: rottestap.

'rottesteert, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Rattenstaart 
(staart van een rat; ronde vijl). ♢ 'n ‒ of 'n 
rônde fyl. Fries: rottesturt.

'rottig, adj. & adv. [rɔtəx] ‐er; ‐st. Rottig. ♢ 
De appel  waar  niet  búksyk,  maar  ‒; de 
koopman (syn saak) hangt an 'n ‒ toutsy, 
hij is bijna failliet. Fries: rottich.

'rotting, s. de [rɔtɪŋ] ‐s; ‐inky. Roting, het 
roten. Fries: rotterij.

rou, s.  de  [rɔ.u̯].  Rouw.  ♢  In  'e  ‒  weze. 
Fries: rou.

rou, adj. & adv. [rɔ.u̯]  ‐er;  ‐st.  Ruw, onbe-
schaafd,  ongemanierd.  ♢  ‒  in  't  praat; 
‒we woorden sêge, ruwe taal gebruiken. 
Fries: rou.

'roubând, s. de, ‐en; ‐sy. Rouwband. Fries: 
roubân.

'roubrief, s. de, ‐brieven. Rouwbrief. Fries: 
roubrief.

'rouwe, v., roude; roud. Rouwen. Fries: rou-
je.

'rouwens, s. de. Ruwheid. Fries: rouwens.
'rouwig, adj.,  ‐er.  Rouwig, bedroefd. ♢  Ik 

bin d'r  (nooit)  niet  ‒ om, ik  ben er niet 
rouwig om. Fries: rouwich.

'rove, v. [ro:və] roofde; roofd. Roven. Fries: 
rôvje.

'rover, s. de, ‐s. Rover. Fries: rôver.
rôze → rôs.
'rubber, s. 't [röbər]. Rubber. Fries: rubber.
'rubber, adj. [röbər]; 'rubberen. Rubber. ♢ 

'n ‒, rubberne hamer. Fries: rubber.
rubberen → rubber.
ru'bryk, s.  de  [rübrik]  rubriken;  rubriky. 

Rubriek. Fries: rubryk.
'rúchy, s.  't  [rüxi]  ‐s.  1 Bontje,  halskraag 

van bont.  2 Sloddervos, persoon die slor-
dig werkt. ♢ 't Is wat 'n ‒, dat frommes.

'ruchybou, s.  de.  Verbouw van  gewassen 
(meest  aardappelen)  op  ruggen.  Fries: 
rêchjebou. Zie ook: rûg.

'ruchtber, adj.  [röxtbər].  Ruchtbaar.  ♢  ‒ 
make. Fries: ruchtber.

'ruchtberens, s. de;  'ruchtberhyd. Rucht-
baarheid. ♢ ‒ an wat geve, ruchtbaarheid 
aan iets geven. Fries: ruchtberens.

ruchtberhyd → ruchtberens.
'rúddig, adj. [rüdəx] ‐er; ‐st. 1 Schurftig. ♢ 

'n ‒e hônd. 2 Onrijp (van ooft).  ♢  'n ‒e 
peer. 3 Waardeloos (om verachting uit te 
drukken). ♢ Je motte niet alles doen foor  
dat ‒e geld. Fries: rudich.

ruft, s. 't [röft] ‐en; ruffy. Luier. Fries: ruft.
'ruftegoed, s.  't.  Luiergoed.  Fries:  rufte-

guod.
'ruftekorfy, s. 't, ‐s. Luiermand. Fries: ruft-

koer.
rûg, s. de [rö.x] ‐en; ruchy. Rug. ♢ De ‒ fan 

't  blâd fan 'n sain, de rug, stompe kant; 
dat is 'n persoan met 'n ‒, een rijk man; 
hij sit op 'e ‒, hij is zo mager dat hij bij 
wijze van spreken geen achterwerk heeft 
waar hij op kan zitten; teugenworig worre 
de eerappels op ruchys boud, froeger op 
akkers; 'n rooie ‒, bankbiljet fan 1000 gul-
den. Fries: rêch. Zie ook: ruchybou.

'rûge, v. [rö.ɣə]  rûgde;  rûgd. Een akker in 
ruggen ploegen,  ruchys in het bouwland 
maken. Fries: rêgje. Zie ook: anrûge.

'rûgegraat, s.  de,  ‐graten.  Ruggegraat. 
Fries: rêchbonke.

rugele → rúggele.
'rûgfeur, s. de, ‐en; ‐tsy. Vore die ontstaat 

na het in ruggen ploegen van een akker.
'rúggele, v.  [rüɣələ]  rúggelde;  rúgeld; 

'rugele, [rü:ɣələ]  rugelde;  rugeld.  Ver-
spreid neervallen of laten neervallen (van 
droge stoffen). ♢  De waitkorls rúggelden 
út 'e sak; wat súkker út 'e pude op 'e ap-
pelsmots ‒ late; de knop fan 't flas rúggel-
de bij 't plokken, liet het lijnzaad gemak-
kelijk  vallen;  d'r  bleef  'n  auto  foorhuus 
staan, der't fier manly út rúggelden, waar 
vier mannen de een na de ander uit  te-
voorschijn kwamen. Fries: rûgelje.

'ruggemerg, s. 't. Ruggemerg. Fries:  rêch-
moarch.

'rúgskaaf, s.  de,  ‐skaven;  ‐skafy.  Ruig-
schaaf. Fries: rûchskaaf.

'rûgstik, s. 't, ‐ken; ‐ky. Onderdeel van een 
haam. Fries: rêchstik.

'ruifele, v. [rɔ̈.if̯ələ] ruifelde; ruifeld. In: Er-
gens  deur  ‒, ergens  doorkomen,  mee 
klaar komen.

ruk, s. de [rök] ‐ken; ‐ky. Ruk. ♢ Hij het 'n 
mooie ‒ slapen, een hele poos;  in een ‒, 
zonder  onderbreking;  St.‐Anne  ston  fijf  
eersten achter, maar doe maakten se de 
drie spul in een ‒ fol. Fries: ruk. Zie ook: 
tocht, hut, skoft.
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'rúkke, v. [rükə] rook [ro:k]; roken. Ruiken. 
Fries: rûke.

'rúkker, s. de, ‐s; ‐tsy. Ruiker, boeket. Fries: 
rûker.

'rúkkersgoed, s. 't; 'rúkkersgoedsy. Reuk-
water. Fries: rûkersguod.

rúkkersgoedsy → rúkkersgoed.
'rukwyn, s. de, ‐winen; ‐tsy. Rukwind.
rul, adj. [röl] ‐ler; ‐st. Rul, los. ♢ Dut broad 

is niet daaiig, maar ‒. Fries: rul.
rum, s. de [röm]. Rum. Fries: rum.
rúm, adj. & adv. [rüm] ‐mer;  ‐st.  Ruim. ♢ 

Hij het 'n ‒ bestaan; de jas sit wat te ‒; ‒ 
soafeul as, ruim zo veel als. Fries: rom.

'rumboan, s. de, ‐en. Rumboon. Fries: rum-
beane.

'rúmme, v. [rümə] rúmde; rúmd. Ruimen. ♢ 
De wyn rúmt; ‒nde wyn. Fries: romje.

rúmt, s. de [rümt]. In: Op 'e ‒ sitte, weune, 
in het veld, (vrij) ver van de andere men-
sen,  woningen  verwijderd  wonen.  Fries: 
romte.

'rúmte, s. de [rümtə] ‐s. Ruimte. ♢ Ergens 
‒ in make, ergens opruiming in houden; 
op 'e ‒ sitte, weune, eenzaam in het veld, 
(vrij) ver van andere woningen verwijderd 
wonen;  't is beter met 'e ‒ (te rêden) as  
met 'e krapte, men kan beter iets in over-
vloed hebben dan ergens gebrek aan heb-
ben. Fries: romte.

'rúmtefaarder, s.  de,  ‐s.  Ruimtevaarder. 
Fries: romtefarder.

'rúmtefaart, s.  de.  Ruimtevaart.  Fries: 
romtefeart.

rún, s. de [rün] ‐nen; ‐tsy. Ruin. Fries: rún.
rups, s. de [röps] ‐en. Rupstractor. Zie ook: 

rupstrekker.
rups, s. de [röps] ‐en; ‐y. Rups. Fries:  rûp. 

Zie ook: roep.
'rupsbând, s. de, ‐en. Rupsband.
'rupstrekker, s.  de,  ‐s.  Rupstrekker.  Zie 

ook: rups.
'Rusland, eigennaam. Rusland. Fries:  Rus-

lân.
rust, s. de [röst]. Rust. ♢ In 'e ‒ weze, sla-

pen. Fries: rêst.
'rustdâg, s.  de,  ‐dagen.  Rustdag.  Fries: 

rêstdei.
'ruste, v. [röstə] rustte; rust. Rusten. Fries: 

rêste.
'rusthuus, s.  't,  ‐huzen.  Rusthuis.  Fries: 

rêsthûs.
'rustig, adj. & adv. [röstəx] ‐er; ‐st. Rustig. 

♢  Soa  ‒  as  'n  spin; Beert  is  soa  ‒  as 
Berend drok is. Fries: rêstich.

'rustplak, s. 't, ‐ken. Rustplaats. ♢ 't Leste 
‒, de laatste rustplaats. Fries: rêstplak.

rút, s.  't  [rüt] ‐ten;  ‐sy.  Ruit. ♢  De forver 
mot 'n nij ‒ sette, een nieuw venster plaat-
sen; 't ‒sy fan 'n úllebord worde ok wel úl-
legat noemd. Fries: rút.

'rútsys, adj.  Geruit.  ♢  'n  ‒  bloesy. Fries: 
rútsjes.

'rútsyspringer, s. de, ‐s. Soort drijftol, die 
de vorm heeft van een omgekeerde kegel. 
Fries: rútsjespringer.

'rútsytikke, v.,  rútsytikte;  rútsytikt.  Kwa-
jongensspel waarbij vooral in het donker 
tegen ramen wordt getikt. Fries: rútsjetik-
je.

'rútsytikker, s. de, ‐s. Kwajongen die rútsy-
tikt.  ♢  Die aaklike ‒s make je soms du-
vels, at se avens op 'e rútten slaan. Fries: 
rútsjetikker.

'rútter, s. de [rütər] ‐s. Ruiter. Fries: ruter.
'rúttere, v. [rütərə] rútterde; rútterd. Ruite-

ren,  het  hooi  enz.  op  ruiters  (droogrek-
ken) plaatsen. ♢  't Hooi wort rútterd; hij 
het 't flas rútterd. Fries: ruterje.

rútte'rij, s. de, ‐en. Ruiterij. Fries: ruterij.
'rútterskroat, s.  de,  ‐en.  Ruiter  (schroot) 

op hoekkeper. Zie ook: hoekskroat.
ruug, adj. & adv. [rü:x] ruger; ‐st. 1 Ruig. ♢ 

Soa ‒ as 'n doffert; 't is ‒ in 'e kimen, over  
't feld, nevelig.  2 Slordig. ♢ Soa ‒ as tou 
(fan drie sinten); die húzzen binne ‒ boud. 
Fries: rûch.

ruugweg, adv.  Ruwweg,  in grote  trekken, 
oppervlakkig, globaal. ♢ Hij het 't ‒ bere-
kend,  dat  't  soa  en  soafeul  kosse  most. 
Fries: rûchwei.

ruw(W), s.  't  [rüu̯]  ‐en;  ‐tsy;  reau(O), 
[rjo.u̯]  ‐wen;  ‐tsy.  1 Paard  en  rijtuig.  2 
Paard en wagen (voor vervoer van land-
bouwprodukten).  3 Voertuig (in het alge-
meen). ♢  Nij ‒ op 'e dyk hewwe, nieuwe 
auto,  fiets,  wagen  enz.  4 (Als  verklein-
woord) kop‐en‐schotel. Fries: reau.

S
’s, adv. [əs]. Eens, op zekere tijd, een keer. 

♢  D'r waar ‒ 'n koaning; dat motst ‒ na 
de krant sture; gau ‒, dikwijls;  ik kom ok 
‒; ik hew 'm wel ‒ sien. Fries: ris.

saad, s. 't [sa:t]. Zaad. ♢ Op swart ‒ sitte. 
Fries: sied.

saad, s.  de  [sa:t]  saden;  ‐sy.  Put,  welput. 
Fries: saad.

'saadhaine, v.,  hainde  saad;  saadhaind. 
Zaad winnen. Fries: siedheine.

'saadhouwer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Soort  smalle 
hak.

'saadklimmer, s. de, ‐s; ‐tsy;  'saadsyklim-
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mer, ‐s.  Akkerwinde.  Zie  ook:  klimmer, 
blokkyklimmer.

'saadsfeurploege, v.,  saadsfeurploegde; 
saaadsfeurploegd.  Zaaivoren,  een  stuk 
land ploegen om het daarna met winter-
graan te bezaaien. Fries: siedfuorchploeg-
je.

saadsyklimmer → saadklimmer.
'saadswater, s.  't.  Welwater.  Fries:  saads-

wetter.
saag, s.  de  [sa:x]  sagen;  saachy.  Zaag. 

Fries: seage.
'saagbanky, s. 't, ‐s. Zaagbok.
'saagfyl, s.  de,  ‐filen;  ‐tsy.  Zaagvijl.  Fries: 

seachfile. Zie ook: driekant.
'saagfile, v.,  saagfylde;  saagfyld. Een zaag 

vijlen. Fries: seachfylje.
'saagmeel, s.  't.  Zaagmeel.  Fries:  seach-

moal.
'saagsette, v.,  saagsette;  saagset. De zaag 

zetten. Fries: seagesette.
'saagsetter, s.  de,  ‐s.  Zaagzetter.  Fries: 

seachsetter.
'saagsmere, v.,  saagsmeerde;  saagsmeerd. 

Een  zaag  smeren.  ♢  'n  Fetprop,  pystrik 
foor 't ‒n.

'saaiappel, s. de, ‐s; ‐tsy. Besvrucht van de 
aardappel. ♢ Met ‒tsys konnen de jonges 
hele  eanden saaie,  smite,  deur  se  op  'n 
puntig toelopend stokky te steken. Fries: 
saaiappel.

'saaie, v. [sɑ:iə̯]  saaide;  saaid.  1 Zaaien.  2 
Werpen,  gooien,  smijten.  ♢  De jonges ‒ 
met saai(eer)appels. Fries: siedzje.

'saaieerappel, s. de, ‐s; ‐tsy. Besvrucht van 
de aardappel. Fries: saai‐ierappel.

'saaifioel, s.  de,  ‐en.  Zaaiviool  (zaaiwerk-
tuig bestaande uit een bak met een kleine 
opening, waarlangs een stok heen en weer 
getrokken  wordt,  zodat  het  graan  goed 
verdeeld werd). Fries:  siedfioele. Zie ook: 
fioel.

'saaisak, s.  de, ‐ken. Zaaizak, zak waaruit 
het zaaikoren gestrooid wordt.

saak, s.  de [sa:k]  saken;  saky.  Zaak. ♢  'n 
Goeie ‒ hewwe; saken (met een, metnan-
der)  doen; tot  saken komme; de hele  ‒, 
het hele zaakje, zwikje. Fries: saak.

'saaklik, adj. & adv. [sa:klək] ‐er; ‐st. Zake-
lijk. ♢ 'n ‒e overeenkomst. Fries: saaklik.

'saaklikens, s.  de;  'saaklikhyd.  Zakelijk-
heid. Fries: saaklikheid.

saaklikhyd → saaklikens.
'saaknaam, s.  de,  ‐namen.  Zaaknaam. 

Fries: saaknamme.
saal, s. de [sa:l] salen; ‐tsy. Zaal. ♢ Op 'e ‒, 

in de zaal (van een herberg). Fries: seal.

'sabel, s.  de [sa:bəl]  ‐s;  ‐tsy.  Sabel. Fries: 
sabel.

sabo'tazy, s.  de.  Sabotage.  Fries:  sabo-
taazje.

sabo'tere, v. [sɑbo.tɪ.ərə] saboteerde; sabo-
teerd. Saboteren. Fries: sabotearje.

sacha'rine, s.  de  [sɑxɑrinə].  Sacharine. 
Fries: sacharine.

sacha'roze, s.  de  [sɑxɑro:zə].  Sacharose. 
Fries: sacharoaze.

'sachys, adv.  [sɑxis].  Zachtjes.  ♢  ‒  an, 
zachtjes aan. Fries: sêftkes.

sacht, adj. & adv. [saxt] ‐er;  ‐st.  Zacht. ♢ 
Soa ‒ as butter, flewiel, sij; 't is soa ‒ as 
sij  bútten, het  is  bijzonder  zacht,  mild 
weer; foor 'n ‒ prisy. Fries: sêft.

'sachtens, s.  de;  'sachthyd.  Zachtheid. 
Fries: sêftens.

sachthyd → sachtens.
sacht'sinnig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Zachtzin-

nig. Fries: sêftsinnich.
sad → sâd.
sâd, adj. & adv. [sɑ.t]; sad, [sɑt]. Zat (verza-

digd; moe, beu; voldoende, meer dan ge-
noeg). ♢ Soa ‒ as 'n muus, meer dan ver-
zadigd;  je ergens ‒ an ete, zich aan iets 
zat eten;  een soa ‒ as gort weze, schoon 
genoeg  van  iemand  hebben;  't  leven  ‒ 
weze; hij het geld ‒. Fries: sêd.

'sadel, s.  't  [sa:dəl]  ‐s;  ‐tsy.  Zadel.  Fries: 
seal.

'sadeldekky, s. 't, ‐s. Zadeldek, dekje voor 
een fietszadel.

'sadele, v. [sa:dələ]  sadelde;  sadeld. Zade-
len. Fries: sealje.

'sadeltassy, s. 't, ‐s. Zadeltasje (achter aan 
fietszadel). Fries: sealtaske.

sa'disme, s.  't  [sɑdɪsmə].  Sadisme.  Fries: 
sadisme.

sa'dist, s. de, ‐en. Sadist. Fries: sadist.
sa'distys, adj. & adv., ‐tiser; ‐t. Sadistisch. 

Fries: sadistysk.
sa'fary, s. de [sɑfa:ri] ‐s. Safari. Fries: safa-

ry.
'sage, s. de [sa:ɣə] ‐n. Sage. Fries: sêge.
'sage, v.  [sa:ɣə]  saagde;  saagd.  Zagen. 

Fries: seagje.
'sager, s. de [sa:ɣər] ‐s. Borstelworm.
'sago, s. de [sa:ɣo:]. Sago. Fries: sago.
'sagobrij, s. de. Sagopap. Fries: sagobrij.
sail, s. 't [sɑil̯] ‐en; ‐tsy. Zeil. ♢ Hij het 't ‒ 

te hoog, leeft op te grote voet; d'r meer ‒ 
foor lêge, meer molenzeilen aanbrengen; 
onder  ‒  gaan, inslapen;  ergens  op  te  ‒ 
gaan, ergens op vertrouwen en daarnaar 
handelen; met 'n opstroken ‒, met een op-
gestreken  zeil,  kwaad,  opgewonden;  'n 



350 sandbank

‒tsy, tafelzeil(tje). Fries: seil.
'sailboat, s. de, ‐en; ‐sy. Zeilboot. Fries: syl-

boat.
'sailbordsy, s.  't,  ‐s.  Samenstel  van haaks 

op  elkaar  staande  latjes  aan  duivenhok, 
waarop  de duiven zitten  of  neerstrijken. 
Fries: saaibuordsje.

'saildoek, s.  't,  ‐en.  Zeildoek.  ♢  Bij  ouds 
had de graanmoln  ‒  op  'e  wiken. Fries: 
seildoek.

'saile, v. [sail̯ə] sailde; saild. 1 Zeilen. 2 Kis-
kassen,  keilen,  een  plat  steentje  (sail-
steentsy)  over  het  water  doen  scheren. 
Fries: sile. Zie ook: watertippe.

'sailsfâl, s.  't,  ‐en.  Zeilval,  touw  om  het 
grootzeil op te trekken en neer te laten. 
Fries: seilsfal.

'sailskip, s.  't,  ‐pen;  ‐py.  Zeilschip.  Fries: 
sylskip.

'sailsteentsy, s. 't, ‐s. Steentje dat door jon-
gens wordt gebruikt bij het steentsysailen 
(kiskassen).  Fries:  saaistientsje.  Zie  ook: 
saile.

sain, s.  't  [sɑin̯]  ‐en;  ‐tsy.  Sein.  ♢  Een 'n 
‒tsy  geve, iemand  een  seintje  geven, 
waarschuwen. Fries: sein.

sain, s. de [sɑin̯] ‐en; ‐tsy. Zeis. Fries: seine.
'sainhare, v.,  sainhaarde;  sainhaarde.  De 

zeis  haren, met de haarhamer scherpen. 
Fries: seineharje.

'sainhússy, s. 't, ‐s. Seinhuisje. Fries:  sein-
húske.

'sainpaal, s.  de,  ‐palen.  Seinpaal.  Fries: 
seinpeal.

'sainstok, s. de, ‐ken; ‐ky. Zeissteel. Fries: 
seinestôk.

'sainwachter, s. de, ‐s. Seinwachter. Fries: 
seinwachter.

sak, s. de [sɑk] ‐ken; ‐ky. Zak. ♢ 'n ‒ (met) 
eerappels; 'n ‒ graan is 75 kop, 75 liter; 't 
hangt d'r om as 'n ‒, gez. van (een) slecht 
passend(e)  kledingstuk(ken);  de  ‒  wel 
bine kinne, het  is het beste om er maar 
mee op te houden;  je in 'e ‒ lulle, naaie  
late, zich laten bepraten;  de ‒ (op) krije, 
ontslagen worden. Fries: sek.

'sakdoeky, s.  't,  ‐s.  In:  ‒  lêge, zakdoekje 
leggen (een kinderspel).

'sakeman, s. de, ‐loi. Zakenman. Fries:  sa-
keman.

'sakke, v. [sɑkə] sakte;  sakt. Zakken. ♢ De 
prizen ‒ hard. Fries: sakje.

'sakkestou, s. 't, ‐wen; ‐tsy. Touw waaraan 
men  in  een  graanmolen  gevulde  zakken 
naar  beneden  kan  laten  zakken.  Fries: 
sakkerstou.

'sakkylope, v.,  sakkyliep;  sakkylopen. Zak-

lopen. ♢  Met 't skoalfeest het Maartsy 't  
‒n wonnen.

'saklamp, s. de, ‐en; ‐y. Zaklantaarn.
'sakminnig, s. 't. (Alleen met lidwoord  'n) 

enige, een stuk of wat zakken (met). ♢ 'n 
‒ graan. Fries: sekmannich.

sakre'mint, s.  't  [sɑkrəmɪnt]  ‐en.  Sacra-
ment.  ♢  De leste  ‒en, de  laatste  sacra-
menten. Fries: sakramint.

sakris'ty, s.  de  [sɑkrɪsti]  ‐en.  Sacristie. 
Fries: sakristy.

saks, s. de [sɑks] ‐en. Duitse keerploeg.
sakso'foan, s. de [sɑksəfo.ən] ‐s. Saxofoon. 

Fries: saksofoan.
saksofo'nist, s.  de,  ‐en.  Saxofonist.  Fries: 

saksofonist.
sa'lamy, s. de [sɑla:mi]. Salami. Fries: sala-

my.
salari'ëring, s. de. Salariëring. Fries:  sala-

riearring.
sa'laris, s. 't [sɑla:rəs] ‐sen. Salaris. Fries: 

salaris.
'saldo, s.  't  [sɑldo:]  ‐'s.  Saldo.  ♢  Batig ‒. 

Fries: saldo.
'salemonssegel, s. de [sa:ləmon]- ‐s. Salo-

monszegel. Fries: salomonssegel.
salf, s. de [sɑlf] salven; ‐y. Zalf. ♢ D'r is gyn 

‒ an te striken, er is niets tegen te doen. 
Fries: salve.

'salyblâd, s.  't  [sa:li]- ‐en;  ‐bladsy.  Salie-
blad. ♢  Salybladsys worre in melk kookt  
of  trokken  om  'e  kouwe  te  ferdriven. 
Fries: sealjeblêd.

'salyboomtsy, s.  't,  ‐s.  Saliestruik.  Fries: 
sealjebeamke.

'salymelk, s. de. Saliemelk. ♢ ‒ waar goed 
om  'e  kouwe  te  ferdriven. Fries:  sealje-
molke.

sali'sylsuur, s.  't  [sɑlisil]-.  Salicylzuur. 
Fries: salisylsoer.

salle'mander, s.  de  [sɑləmɑndər]  ‐s;  ‐tsy. 
Salamander. Fries: salamander.

salm, s. de [sɑlm] ‐s; ‐tsy. Zalm. Fries: salm.
sal'peter, s. de [sɑlpe:tər]. Salpeter. Fries: 

salpeter.
salu'ëre, v. [sɑlüɪ.ərə]  salueerde;  salueerd. 

Salueren. Fries: saluearje.
sa'lút, s. 't [sɑlüt] ‐ten. Saluut. Fries: salút.
'samenstelle, v.  [sa:mən]- stelde  samen; 

samensteld. Samenstellen.
'samenstelling, s. de, ‐s. Samenstelling.
sând, s. 't [sɑ.nt]. Zand. ♢ Skerp ‒, scherp 

zand; een ‒ in 'e ogen strooie. Fries: sân.
sandbak → sândbak.
'sândbak, s. de; 'sandbak, ‐ken; ‐ky. Zand-

bak. Fries: sânbak.
sandbank → sândbank.



sândbank 351

'sândbank, s. de; 'sandbank, ‐en; ‐y. Zand-
bank. Fries: sânbank.

'sândhok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Zandhok.  Fries: 
sânhok.

sandkorl → sândkorl.
'sândkorl, s. de;  'sandkorl, ‐n; ‐tsy. Zand-

korrel. Fries: sânkerrel.
sandloper → sândloper.
'sândloper, s.  de;  'sandloper, ‐s;  ‐tsy. 

Zandloper.
sandpâd → sândpâd.
'sândpâd, s.  't;  'sandpâd, ‐en;  ‐padsy. 

Zandpad. Fries: sânpaad.
sandplaat → sândplaat.
'sândplaat, s. de;  'sandplaat, ‐platen; ‐sy. 

Zandplaat. Fries: sânplaat.
'sândraap, s.  de,  ‐rapen;  ‐rapy.  Zandraap. 

Fries: sânraap.
sandtaartsy → sândtaartsy.
'sândtaartsy, s. 't;  'sandtaartsy, ‐s. Zand-

gebakje. Fries: sântaartsje.
'sândwuttel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Pastinaak. Zie 

ook: bierwuttel, súkkerwuttel.
'sane, v.  [sa:nə]  saande;  saand.  In:  Een ‒ 

nach mane, iemand nooit  een waarschu-
wing  geven  (om  schulden  te  betalen). 
Fries: sane.

sa'nere, v. [sɑnɪ.ərə] saneerde; saneerd. Sa-
neren. Fries: sanearje.

sa'nering, s.  de,  ‐s.  Sanering.  Fries:  sa-
nearring.

sang, s.  de [sɑŋ] ‐en;  sânchy.  Zang. ♢  'n 
Sânchy, een liedje. Fries: sang.

'sanger, s.  de  [sɑŋər]  ‐s.  Zanger.  Fries: 
sjonger.

'sangere, v.  [sɑŋərə]  sangerde;  sangerd. 
Zeuren, zaniken. ♢  Ergens om ‒, ergens 
om zeuren. Fries: sangerje.

sange'res, s.  de,  ‐sen.  Zangeres.  Fries: 
sjongeres.

'sangerig, adj. [sɑŋərəx]. Licht aangebrand 
(van  melk,  pap  enz.).  ♢  ‒e  melk. Fries: 
sangerich.

'sangferening, s.  de,  ‐s.  Zangvereniging. 
Fries: sjongferiening.

'sanggeselskap, s.  't,  ‐pen.  Zanggezel-
schap. Fries: sjongselskip.

'sangkoor, s.  't,  ‐koren;  ‐tsy.  Zangkoor. 
Fries: sjongkoar.

'sangkûnst, s. de. Zangkunst. Fries: sjong-
keunst.

'sangstik, s.  't,  ‐ken.  Zangstuk.  Fries: 
sjongstik.

'sanike, v.  [sa:nəkə]  sanikte;  sanikt.  Zani-
ken. Fries: sanikje.

sani'têr, s. 't [sɑnitɛ:r]. Sanitair. Fries: sani-
têr.

'sanksy, s.  de  [sɑŋksi]  ‐s.  Sanctie.  Fries: 
sanksje.

san'tee, interj.  [sɑnte:].  Santé.  Fries:  san-
tee.

'sapboer*, s. de, ‐en. Greidboer, veehouder 
(minachtend). Fries: sapboer.

sar'kastys, adj. & adv. [sɑrkɑstis] ‐tiser; ‐t. 
Sarcastisch. Fries: sarkastysk.

'satan, s. de [sa:tɑn] ‐s. Satan. Fries: satan.
sa'tee, s. de [sɑte:] ‐s, ‐tsy. Saté. Fries:  sa-

tee.
satel'lyt, s. de [sɑtəlit] ‐liten; ‐sy. Satelliet. 

Fries: satellyt.
'saterdeg, s.  de [sa:tərdəx]  [sa:tərəx]  ‐en, 

‐s.  Zaterdag.  ♢  De ‒s, op  die  zaterdag. 
Fries: saterdei.

saterdeg'aven, s.  de,  ‐s,  ‐en;  saterdeg-
'avend, ‐en.  Zaterdagavond.  Fries:  sa-
terdeitejûn.

saterdegavend → saterdegaven.
saterdeg'nacht, s. de, ‐en. Zaterdagnacht. 

Fries: saterdeitenacht.
saterdeg'offen, s. de, ‐s, ‐en; saterdeg'of-

fend, ‐en.  Zaterdagmorgen.  Fries:  sa-
terdeitemoarn.

saterdegoffend → saterdegoffen.
saterdegover'dâ, s.  de,  ‐gen;  saterdeg-

over'dâg, ‐en. Zaterdagmiddag. Fries: sa-
terdeitemiddei.

saterdegoverdâg → saterdegoverdâ.
'saterdegs, adj.  &  adv.  [sa:tərəs].  Zater-

dags. Fries: saterdeis.
saterdegs'avens, adv.  Zaterdagsavonds. 

Fries: saterdeitejûns.
saterdegs'nachts, adv.  Zaterdagsnachts. 

Fries: saterdeitenachts.
saterdegs'offens, adv. Zaterdagsochtends. 

Fries: saterdeitemoarns.
saterdegsover'dâgs, adv.  Zaterdagsmid-

dags. Fries: saterdeitemiddeis.
sa'tyn, s. 't [sɑtin]. Satijn. Fries: satyn.
sa'tinen, adj. Satijnen. Fries: satinen.
sati'net, s. 't [sɑtinεt]. Satinet. Fries:  sati-

net.
saus, s.  de [sɔ.u̯s]  sauzen; ‐y. Saus. Fries: 

saus.
'sauze, v.  [sɔ.u̯zə]  sausde;  sausd.  Sausen, 

met saus bestrijken. Fries: sauzje.
'savel, s. de [sa:vəl]. Zavel. Fries: savel.
'savelachtig, adj. Zavelachtig. ♢ ‒e klaai-

grond. Fries: savelich.
'savelgrônd, s. de, ‐en. Zavelgrond. Fries: 

savelgrûn.
'savelig, adj., ‐er; ‐st. Zavelig, zavelachtig. 

Fries: savelich.
se, pron. [sə]. Ze. ♢ ‒ komt môrn niet; wat 

saaien ‒?; ‒ sêge, men zegt. Fries: se.
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sê → sêge.
se'ânse, s.  de [se:ɑ.ⁿsə]  ‐s.  Seance.  Fries: 

seânse.
seas, s.  de  [sɪ.əs]  seazen;  ‐y;  sjeas(O), 

[sjɪ.əs] sjeazen; ‐y; sjees, [sje:s] sjezen; ‐y. 
Sjees  (soort  tweewielig  rijtuig).  Fries: 
sjeas.

'sebra, s.  de  [se:bra:]  ‐'s;  ‐atsy.  Zebra. 
Fries: sebra.

'sechy, s. 't [sεxi] ‐s. Zegswijze, gezegde. ♢ 
D'r binne 'n prot Bildtse ‒s. Fries: sechje. 
Zie ook: segswize.

'sede, s.  de [se:də] ‐n.  Zede. ♢ ‒n en ge-
woantes. Fries: sede.

sede'kundig, adj.  &  adv.  Zedenkundig. 
Fries: sedekundich.

'sedeleer, s. de. Zedenleer. Fries: sedelear.
'sedeloas, adj. & adv., ‐er. Zedenloos. Fries: 

sedeleas.
see, s. de [se:] ‐ën; ‐tsy. Zee. ♢ 'n Bek as 'n 

‒, een scherpe tong;  't levert op as de ‒, 
het  levert  veel  op,  de opbrengst  is  zeer 
groot,  ook:  er  is  een grote  toeloop (van 
publiek), ook: er komt al maar meer (van 
ongedierte, zaken, enz.);  d'r staat 'n stik 
‒, de zee is er zeer diep, ook: er is een 
hoge golfslag; fóór de langste dâg nimt de 
‒, na de langste dâg geeft de ‒, vóór de 
langste dag trekt de zee een onweersbui 
naar zich toe, na de langste dag is het om-
gekeerd;  met een ‒ an lând, in één keer 
met weinig omslag klaar, ook: na een on-
onderbroken slaap ontwaakt; met een in ‒ 
gaan, met iemand in zee gaan, een over-
eenkomst  sluiten,  ook:  iets  met  iemand 
ondernemen;  dat  wast  't  water  fan  'e  ‒  
niet ôf, dat wast al het water van de zee 
niet af, dat is een niet weg te redeneren 
feit. Fries: see.

'seearend, s.  de,  ‐en,  ‐s.  Zeearend.  Fries: 
see‐earn.

'seeblomtsy, s.  't,  ‐s.  Engels  gras.  Fries: 
seeblom.

'seebooiem, s.  de.  Zeebodem.  Fries:  see-
boaiem.

'seedamp, s. de, ‐en. Zeedamp. ♢ D'r kom-
me ‒en op. Fries: seedamp.

'seedampig, adj.  In:  't  Is ‒, er hangt een 
zeedamp. Fries: seedampich.

see'dyk, s. de, ‐diken; ‐diky. Zeedijk. Fries: 
seedyk.

see'dykster, s. de, ‐s. Dijkbewoner, persoon 
die aan de binnenkant van de Waddenzee-
dijk woont. ♢ Ons pake Freerk waar 'n ‒. 
Fries: seedykster.

'seedissel, s. de, ‐s. Zeedistel.
'seedlik, adj. & adv. [se:dlək] ‐er. Zedelijk. 

Fries: seedlik.
'seedlikens, s.  de;  'seedlikhyd.  Zedelijk-

heid. Fries: seedlikheid.
seedlikhyd → seedlikens.
seef, s.  't [se:f]  seven;  sefy.  Zeef. ♢  Bij  't 

kirnen wort d'r 'n haren ‒ brúkt; de sefys 
fan 'n teems. Fries: seef.

seef, adj. [se:f]  sever; ‐st. Safe. ♢ Soa ‒ as 
de bank, zo zeker als de bank;  die koop-
man is wel ‒; dou krijst dyn geld fast, dat  
is ‒, dat staat vast, dat is wel vertrouwd. 
Fries: safe.

'seefaart, s. de. Zeevaart. Fries: seefeart.
'seefeugel, s. de, ‐s. Meeuw. ♢ De ‒s motte 

fóór twaalf uur overdâgs fort weze; binne 
se na die tiid nag in 't lând, dan deugt 't  
niet (met 't weer). Fries: seefûgel. Zie ook: 
kôb.

'seefis, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Zeevis. Fries:  see-
fisk.

'seegat, s. 't. Zeegat. Fries: seegat.
'seehônd, s.  de,  ‐honnen;  ‐hondsy.  Zee-

hond. ♢ Hij is wel an 't seehonnen jagen 
op 'e Wadden, maakt jacht op zeehonden. 
Fries: seehûn.

'seehonnejager, s. de, ‐s. Zeehondenjager. 
Fries: seehûnejager.

'seehonnetraan, s. de. Zeehondentraan.
'seehout, s. 't. Hout afkomstig van palen en 

battings van zeeweringen. Fries: seehout.
'seekant, s.  de,  ‐en.  Zeekant.  Fries:  see-

kant.
'seekraal, s. 't. Zeekraal. Fries: seekraal.
'seelpaal, s. de, ‐palen. Schuin naar bene-

den staand balkje onder tegen de stijl in 
een  koestal,  waaraan  het  halstouw  van 
een  koe  wordt  vastgemaakt.  Fries:  seel-
peal.

'seelucht, s. de. Zeelucht. Fries: seelucht.
'seeluw, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Zeeleeuw.  Fries: 

seeliuw.
'seeman, s.  de,  ‐loi.  Zeeman.  ♢  Dut  stik 

hout is 'n ‒, dit stuk hout is afkomstig van 
een jutter. Fries: seeman.

'seemleer, s.  't,  ‐leren;  ‐tsy.  Zeemleer. 
Fries: seemlear.

seen, s. de [se:n] senen; ‐tsy. Zeen, pees. ♢ 
D'r sit 'n klain ‒tsy in 't flais. Fries: sine.

seep, s. de [se:p]. Zeep. ♢  Soa glâd as ‒, 
spiegelglad;  groene  ‒, zachte  of  groene 
zeep;  Spaanse ‒, harde of Spaanse zeep. 
Fries: sjippe.

'seepbakky, s. 't, ‐s. Zeepbakje. Fries:  sjip-
pebakje.

'seepkop, s. de, ‐pen; ‐py. Zeepkom. Fries: 
sjipkop.

'seeppoeier, s. de. Zeeppoeder. Fries:  sjip-



seepskudder 353

pepoeier.
'seepskudder, s.  de,  ‐s.  Zeepklopper.  Zie 

ook: skudder.
'seepsop, s. 't. Zeepsop. Fries: sjipsop.
seer, s.  't  [sɪ.ər].  Zeer.  ♢  Een ‒ doen, ie-

mand zeer doen;  een op 't ‒ komme, ie-
mand op zijn zeer treden, in zijn zeer tas-
ten. Fries: sear.

seer, adj. [sɪ.ər] ‐der; ‐st. Zeer. ♢  Ik hè pi-
nenthood,  't  doet  mij  och  soa  ‒. Fries: 
sear.

'seerais, s.  de,  ‐raizen;  ‐y.  Zeereis.  Fries: 
seereis.

seerp → sirp.
seerpboltsy → sirpboltsy.
seerpig → sirpig.
seerppot → sirppot.
'seesyk, adj. Zeeziek. Fries: seesiik.
'seeslang, s.  de,  ‐en;  ‐slânchy.  Zeeslang. 

Fries: seeslang.
'seesout, s. 't. Zeezout. Fries: seesâlt.
'seespigel, s. de, ‐s. Zeespiegel. Fries: see-

spegel.
'seewaardig, adj.  -[wa:dəx].  Zeewaardig. 

Fries: seeweardich.
'seewater, s. 't. Zeewater. Fries: seewetter.
'seewering, s.  de  -[wɪ.ərɪŋ] ‐s.  Zeewering. 

Fries: seewarring.
'seewier, s. 't. Zeewier, zeegras. Fries: see-

wier.
'seewyn, s. de, ‐winen; ‐tsy. Zeewind. Fries: 

seewyn.
'seewurm, s. de, ‐s; ‐ptsy, ‐tsy. Zeepier. ♢ 

Fan ‒s wort 'n poer maakt om met te poe-
ren in 'e see. Fries: seewjirm.

se'fooiekoal, s.  de  [səfo.iə̯]  ‐en;  ‐tsy.  Sa-
vooiekool. Fries: savoaiekoal.

se'gaar, s. de [səɡa:r] segaren; ‐tsy. Sigaar. 
♢  De  ‒  weze, de  sigaar,  zuur  zijn;  dat 
helpt gyn ‒, niets. Fries: sigaar.

se'garekissy, s.  't,  ‐s.  Sigarenkistje. Fries: 
sigarekistke.

se'garekoker, s. de, ‐s; ‐tsy. Sigarenkoker. 
Fries: sigarekoker.

'sege, s. de [se:ɣə]. Zege. Fries: sege.
'sêge, v. [sε:ɣə]  saai [sɑ.i]̯;  said [sɑit̯];  sê, 

[sε:] saai [sɑ.i]̯; said [sɑit̯]. Zeggen. ♢ Dou 
saist, hij sait niks; 't sait wat!, het is wat 
te  zeggen,  het is  een toestand!;  (dat is) 
said!, afgesproken!;  dat  sait  de tiid  nou 
eenkeer, dat  brengt  de  tijd  nu  eenmaal 
mee; de ene dâg, keer sait de ândere niet, 
het  is  helemaal  niet  zeker,  dat  het  elke 
dag,  keer  net  eender  is;  gâns te  ‒n hè, 
sterk zijn, veel kracht hebben (van moto-
ren enz.); wat te ‒n hè, ergens wat op aan 
te  merken  hebben;  't  mooi  ‒  kinne, het 

geestig,  komisch  kunnen  zeggen;  een 
doad ‒, van iemand die nog leeft, vertel-
len dat hij dood is;  wat ‒ late, iets laten 
bekendmaken; je ‒ late, zich laten vertel-
len, ook: naar rede luisteren; je souwen ‒, 
hoe is 't mooglik, men zou denken; 't foor 
't ‒n hewwe, het voor het zeggen hebben; 
'k hew 't dij te ‒n!, ik zeg het je, ik waar-
schuw je!; niet feul ‒, niet veel te beteke-
nen, weinig om het lijf hebben. Fries: siz-
ze.

'segel, s. 't [se:ɣəl] ‐s; ‐tsy. Zegel. Fries: se-
gel.

'segen, s. de [se:ɣən] ‐s. Zegen, groot vis-
net. Fries: seine.

'segen, s. de [se:ɣən]. Zegen. ♢ Feul geluk 
en ‒, (spr: feugelsegen); feul hail en ‒ in 't  
Nijjaar. Fries: segen.

'sêgen, s. 't [sε:ɣən]. Zeggen, hetgeen ge-
zegd wordt. ♢  (Niet) om ‒ geve, (on)ge-
zeglijk zijn; gyn ‒ fernere, hè kinne, geen 
aanmerkingen  kunnen  verdragen.  Fries: 
sizzen.

'segene, v.,  segende;  segend.  Zegenen. 
Fries: segenje.

'segenfisserij, s.  de.  Zegenvisserij.  Fries: 
segenfiskerij.

'segening, s. de, ‐en. Zegening. Fries:  sei-
ning.

'segenwîns, s.  de,  ‐en.  Zegenwens.  Fries: 
segenwinsk.

seg'mint, s.  't  [sɛɣmɪnt]  ‐en.  Segment. 
Fries: segmint.

'segswize, s.  de [sεxswi:zə]  ‐n.  Zegswijze. 
Fries: siswize. Zie ook: sechy.

'seisoen, s.  't  [sεis̯u.ən]  [sεis̯un]  ‐en.  Sei-
zoen. Fries: seizoen.

'seker, adj. [se:kər]. Zeker. ♢ Goenent sille 
't d'r fast en ‒ niet met eens weze, vast en 
zeker.

'seker, pron. [se:kər]. Zeker. ♢ 'n ‒ bedrag, 
een zeker bedrag; 'n ‒ persoan; 'n ‒e Gelf; 
op 'n ‒ stoit, op een gegeven moment; ant 
op ‒e hoogte, tot op zekere hoogte.

'seker, adv.  [se:kər].  Zeker,  waarschijnlijk, 
vermoedelijk. ♢ Der dochten se doe ‒ wat 
âns over.

'sekerhyd, s. de, ‐heden. Zekerheid. ♢ Foor 
alle ‒.

se'konde, s.  de [səkondə] ‐n,  ‐s.  Seconde. 
Fries: sekonde.

se'kondewizer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Secondewij-
zer. Fries: sekondewizer.

seks, s. de [sεks]. Seks. Fries: seks.
'sekse, s. de [sεks] ‐s, ‐n. Sekse, geslacht. 

Fries: sekse.
'seksy, s. de [sεksi] ‐s. Sectie. Fries: seksje.
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'seksy, adj.  &  adv.  [sεksi]  ‐er;  ‐est.  Sexy. 
Fries: seksy.

seksuali'teit, s. de. Seksualiteit. Fries: sek-
sualiteit.

seksu'eel, adj.  & adv.  [sɛksüe:l]  ‐eler;  ‐st. 
Seksueel. Fries: seksueel.

'sektor, s. de [sεktɔr] ‐s,  sek'toren. Sector. 
Fries: sektor.

sekun'dêr, adj.  [səköndɛ:r].  Secondair. 
Fries: sekondêr.

se'kurens, s.  de.  Securiteit,  zekerheid. 
Fries: sekuerens.

se'kuur, adj. & adv. [səkü.ər] ‐der; ‐st. Se-
cuur. ♢ 'n ‒ man; dat is ‒, dat is absoluut 
waar, daar kun je staat op maken. Fries: 
sekuer.

'selde, adj.  [sεldə].  Zelfde  (in  aaneenge-
schreven  samenstellingen  met  art.  of 
pron.  gebruikt  om de  overeenkomst  van 
een  zaak  of  persoon  met  zichzelf  uit  te 
drukken en/ of te beklemtonen.  De‐, dat‐, 
die‐, dutselde). Fries: selde.

'selden, adv. [sεldən]. Zelden. ♢  Hij komt 
maar ‒; 't gebeurde niet ‒. Fries: selden.

'seldery, s. de [sεldəri]. Selderij. Fries:  sel-
derij.

'seldsem, adj. & adv. [sεltsəm] ‐er; ‐st. Zeld-
zaam. ♢ 'n ‒e feugel, plant; dat is ‒ mooi, 
buitengewoon. Fries: seldsum.

'seldsemhyd, s. de, ‐heden. Zeldzaamheid. 
Fries: seldsumheid.

se'leksy, s.  de [səlɛksi]  ‐s.  Selectie.  Fries: 
seleksje.

selek'tere, v. [se:lεktɪ.ərə]  selekteerde;  se-
lekteerd. Selecteren. Fries: selektearje.

'selfbinder, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Zelfbinder,  ma-
chine  die  het  graan  zicht  en  bindt  tot 
schoven. Fries: selsbiner.

selle → sille.
'sello, s. de [sɛlo:] ‐s. Cello. Fries: sello.
sellu'loaze, s.  de  [sɛlülo.əzə].  Cellulose. 

Fries: selluloaze.
sels, pron. [sεls]. Zelf. ♢  Sij het 't ‒ deen. 

Fries: sels.
sels, adv. [sεls]. Zelfs. Fries: sels.
'selsbediening, s.  de,  ‐s.  Zelfbediening. 

Fries: selsbetsjinning.
'selsbedieningssaak, s. de, ‐saken. Zelfbe-

dieningszaak. Fries: selsbetsjinningssaak.
'selsbeheersing, s.  de.  Zelfbeheersing. 

Fries: selsbehearsking.
'selsbeklag, s. 't. Zelfbeklag. Fries:  selsbe-

klach.
'selsbestuur, s. 't. Zelfbestuur. Fries:  sels-

bestjoer.
selsbe'wust, adj.,  ‐er.  Zelfbewust.  Fries: 

selsbewust.

selsbe'wustens, s.  de.  Zelfbewustheid. 
Fries: selsbewustens.

'selsferdediging, s.  de.  Zelfverdediging. 
Fries: selsferdigening.

sels'fersekerd, adj., ‐er. Zelfverzekerd.
'selsfertrouwen, s.  't.  Zelfvertrouwen. 

Fries: selsfertrouwen.
'selsferwyt, s. 't. Zelfverwijt. Fries: selsfer-

wyt.
'selsfoldoening, s.  de.  Zelfvoldoening. 

Fries: selsfoldwaning.
'selskrityk, s. de. Zelfkritiek. Fries: selskri-

tyk.
'selsmoord, s.  de,  ‐en.  Zelfmoord.  Fries: 

selsmoard.
'selsoverskatting, s. de. Zelfoverschatting. 

Fries: selsoerskatting.
'selsrizend, adj. Zelfrijzend. ♢ ‒  bakmeel. 

Fries: selsrizend.
sels'standig, adj.  &  adv.  [sεlstɑndəx]; 

sels'stannig, [sεlstɑnəx] ‐er; ‐st. Zelfstan-
dig. Fries: selsstannich.

sels'standigens, s.  de;  sels'stannigens. 
Zelfstandigheid. Fries: selsstannigens.

selsstannig → selsstandig.
selsstannigens → selsstandigens.
selsswichte'rij, s.  de  -[swɪxtərεi]̯  ‐en.  In-

richting waarmee aan de roeden bevestig-
de  beweegbare  borden  of  kleppen  ge-
opend  en  gesloten  kunnen  worden  (van 
molen). Fries: selsswichterij.

'semel, s.  de [se:məl]  ‐s;  ‐tsy.  1 Zemel.  2 
Zenuw. ♢ 't Op 'e ‒s krije, het op de zenu-
wen krijgen. Fries: simmel.

'semelig, adj.,  ‐er.  Zemelig,  met  zemelen 
vermengd. Fries: simmelich.

se'mint, s.  't  [səmɪnt].  Cement.  Fries:  se-
mint.

se'minten, adj. Cementen. Fries: seminten.
se'nario, s. 't [səna:rio:] ‐'s. Scenario. Fries: 

senario.
'sêne, s. de [sɛ:nə] ‐s. Scène. Fries: sêne.
se'nyl, adj. [sənil]. Seniel. Fries: senyl.
'senit, s. 't [se:nɪt]. Zenit. Fries: senit.
sen'sasy, s. de [sεⁿsa:si] ‐s. Sensatie. Fries: 

sensaasje.
sensi'tyf, adj. [sɛⁿsitif] ‐tiver; ‐st. Sensitief. 

Fries: sensityf.
sen'suur, s.  de  [sɛⁿsü.ər].  Censuur.  Fries: 

sensuer.
sentimin'teel, adj.  &  adv.  [sεntimənte:l] 

‐teler;  ‐st.  Sentimenteel.  Fries:  sentimin-
teel.

'senuw, s.  de  [se:nüu̯]  ‐en;  ‐tsy.  Zenuw. 
Fries: senuw.

'senuwachtig, adj.  &  adv.  [se:nəwɑxtəx] 
‐er; ‐st. Zenuwachtig. ♢  Soa ‒ as 'n foal. 
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Fries: senuweftich.
'senuwlijer, s. de, ‐s. Zenuwlijder. Fries: se-

nuwlijer.
'seppelin, s. de [sɛpəlɪn] ‐s, ‐tsy. Zeppelin. 

Fries: seppelin.
sep'timber, s.  de  [sεptɪmbər].  September. 

♢  De ‒s, in  september  van een bepaald 
jaar. Fries: septimber.

sep'timbermaand, s.  de,  ‐en.  September-
maand. Fries: septimbermoanne.

sere'moany, s. de [sɪrəmo.əni] ‐s. Ceremo-
nie. Fries: seremoanje.

sere'moanymeester, s.  de  [sɪ.ərəmo.əni]- 
‐s. Ceremoniemeester. Fries:  seremoanje-
master.

sere'nade, s. de [sɪ.ərəna:də] ‐s. Serenade. 
Fries: serenade.

'sery, s. de [sɪ.əri] ‐s. Serie. Fries: searje.
seri'eus, adj. & adv. [sɪ.əriö.ü̯s]  ‐euzer;  ‐t. 

Serieus. Fries: serieus.
se'ring, s. de [sərɪŋ] ‐en. Sering. Fries:  se-

ring.
se'ringeboom, s. de, ‐bomen; ‐py, ‐tsy. Se-

ring. Fries: seringebeam.
serk, s.  de  [sεrk]  ‐en;  ‐y.  Zerk,  grafzerk. 

Fries: sark.
ser'pint, s. 't [sεrpɪnt] ‐en. Serpent. Fries: 

serpint.
ser'sjant, s.  de  [sərsjɑnt]  [sjəsjɑnt]  ‐en. 

Sergeant  (onderofficier;  lijmtang).  ♢  'n 
Korte en 'n lange ‒. Fries: sersjant.

sertifi'kaat, s. 't [sɛrtifika:t] ‐katen. Certifi-
caat. Fries: sertifikaat.

sertifi'sere, v.  [sεrtifisɪ.ərə]  sertifiseerde; 
sertifiseerd.  Certificeren.  Fries:  sertifi-
searje.

'serum, s. 't [sɪ.ərəm] ‐s. Serum. Fries: sea-
rum.

ser'vet, s. 't [sɛrvεt] [sɛrfεt] ‐ten; ‐sy. Ser-
vet. Fries: servet.

ser'vys, s. 't [sεrvis] [sεrfis] ‐vizen; ‐sy. Ser-
vies. Fries: servys.

ses, num. & s. de [sεs] ‐sen; ‐sy. Zes. ♢ Wij 
waren  met  syn  ‒sen, met  ons  zessen. 
Fries: seis.

sesde → sêsde.
'sêsde, num. & s. 't [sε:zdə]; 'sesde, [sεzdə] 

‐n. Zesde. Fries: sechste.
'sessy, s. de [sɛsi] ‐s. Cessie. Fries: sesje.
'sestig, num. [sεstəx].  Zestig.  Fries:  sech-

stich.
'sestigste, num. & s. 't, ‐n. Zestigste. Fries: 

sechstichste.
'sestyn, num. Zestien. Fries: sechtsjin.
se'suur, s.  de  [se:sü.ər]  ‐suren.  Cesuur. 

Fries: sesuer.
set, s. de [sεt] ‐ten; ‐sy.  1 Zet. ♢ 'n ‒ op 't 

dambôrd; d'r mot maar 's 'n ‒ fan weze; 
der motte, sille wij maar 'n ‒ fan hewwe, 
sou ik sêge, het karwei moet maar eens 
aangepakt worden; dat gaan we doen.  2 
(Zenuw)toeval. Fries: set.

'setbaas, s. de, ‐bazen. Zetbaas. Fries:  set-
baas.

'setboer, s. de, ‐en. Zetboer. Fries: setboer.
'setfout, s.  de,  ‐en,  ‐sy.  Zetfout,  drukfout. 

Fries: setfout.
'setizer, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Sloopwerktuig  (van 

timmerman). Fries: setizer. Zie ook: stoat-
izer, potload.

se'troen, s.  de  [sətru.ən];  si'troen, [si-
tru.ən] ‐en; ‐tsy. Citroen. Fries: sitroen.

'setstok, s. de, ‐ken. 1 Pootstok. 2 Zetstok, 
stok om vissersboot op zijn plaats te hou-
den.  3 Zetstok, stok met bredere ijzeren 
punt voor het maken van een gat voor een 
fuikstok. Fries: setstôk. Zie ook: boor.

'sette, v. [sεtə]  sette;  set. Zetten. ♢  'n Rút 
‒, een  ruit  inzetten;  ergens  op  toe  ‒n 
komme, ergens naar toe gaan, zich ergens 
heen  begeven;  thús  ‒n  komme, thuisko-
men. Fries: sette.

'setter, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  1 Arbeider  die  de 
pootgaten maakt en de aardappelen poot. 
2 Pootaardappel, poter. Fries: setter.

'settersbakky, s. 't, ‐s. Bakje voor pootaard-
appelen. Fries: settersbak.

'settop, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Zettol,  werptol. 
Fries: settop.

'settoppe, v.,  settopte;  settopt. Tollen, met 
de zettol, werptol spelen.

'seumer, s. de [sö.ü̯mər] ‐s; ‐tsy. Zomer. ♢ 
Bij 't ‒, in de zomer; fan 't seumer, fan 'e 
seumer, deze zomer; de ‒s, in, gedurende 
de zomer; die ‒s, in die zomer. Fries: sim-
mer.

'seumeraven, s. de, ‐s, ‐en; seumer'avend, 
‐en. Zomeravond. Fries: simmerjûn.

seumeravend → seumeraven.
seumer'dâg, adv.;  seumer'dâgs, 's  Zo-

mers, in de zomer. Fries: simmerdeis.
'seumerdâg, s.  de,  ‐dagen.  Zomerdag. 

Fries: simmerdei.
seumerdâgs → seumerdâg.
'seumerdyk, s. de, ‐diken; ‐diky.  1 Zomer-

dijk. 2 Lage (betonnen) waterkering, gele-
gen voor een stuk kwelder,  die alleen 's 
zomers  het  hoogwater  kan  keren.  Fries: 
simmerdyk.

'seumere, v.,  seumerde;  seumerd.  Zome-
ren. ♢ 't Wil niet recht ‒ fan 't jaar. Fries: 
simmerje.

'seumerfekânsy, s.  de,  ‐s.  Zomervakantie. 
Fries: simmerfakânsje.
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'seumerferbliif, s. 't, ‐ferbliven. Zomerver-
blijf. Fries: simmerferbliuw.

'seumerfeur*, s. de. In: Op ‒ lêge in de zo-
mer als braakland liggen. Fries:  simmer-
fuorge.

'seumergarst, s.  de,  ‐en.  Zomergerst. 
Fries: simmerkoarn.

'seumergoed, s.  't.  Zomergoed, zomerkle-
ding. Fries: simmerguod.

'seumergraan, s. 't. Zomergraan.
'seumerhaver, s.  de.  Zomerhaver.  Fries: 

simmerhjouwer.
'seumerhoed, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Zomerhoed. 

Fries: simmerhoed.
'seumerhússy, s. 't, ‐s. Zomerhuisje. Fries: 

simmerhúske.
'seumerig, adj.  & adv.  Zomerachtig.  ♢  't 

Rúkt soa ‒. Fries: simmerich.
'seumerjas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Zomerjas. 

Fries: simmerjas.
'seumerjurk, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Zomerjurk. 

Fries: simmerjurk.
'seumerkalf, s. 't, ‐kalves; ‐y. In de zomer 

geboren kalf. Fries: simmerkeal.
'seumerkalver, s. de, ‐s. Koe die in de zo-

mer kalft. Fries: simmerkealder.
'seumerkleren, s.  plur.  Zomerkleding. 

Fries: simmerklean.
'seumerkoalsaad, s. 't. Koolzaad dat in het 

voorjaar  wordt  gezaaid.  Fries:  simmer-
koalsied.

'seumerlucht, s.  de,  ‐en.  Zomerlucht. 
Fries: simmerloft.

'seumermaand, s.  de,  ‐en.  Zomermaand 
(juni; elke maand in de zomer). Fries: sim-
mermoanne.

'seumermantel, s.  de,  ‐s.  Zomermantel. 
Fries: simmermantel.

'seumernacht, s.  de,  ‐en.  Zomernacht. 
Fries: simmernacht.

seumer'offen, s.  de,  ‐s,  ‐en;  seumer'of-
fend, ‐en. Zomermorgen.

seumeroffend → seumeroffen.
'seumerpail, s.  't.  Zomerpeil.  Fries:  sim-

merpeil.
'seumerpak, s.  't,  ‐ken.  Zomerpak.  Fries: 

simmerpak.
'seumerpronk, s. de. Mooie zomerkleren.
'seumerraapsaad, s. 't. Raapzaad dat in de 

zomer is gezaaid. Fries: simmerraapsied.
'seumerrôge, s. de; 'seumerrogge. Zomer-

rogge. Fries: simmerrogge.
seumerrogge → seumerrôge.
'seumers, adj.  & adv. Zomers.  Fries:  sim-

mers.
'seumersaad, s. 't. Zomerzaad. Fries:  sim-

mersied.

'seumerskiltsy, s.  't,  ‐s.  Onderste deklaag 
(bestaande uit ongeveer 3 cm aarde) van 
een aardappelhoop.

'seumerskoenen, s.  plur.  Zomerschoenen. 
Fries: simmerskuon.

'seumerson, s.  de.  Zomerzon.  Fries:  sim-
mersinne.

'seumerstâl, s.  de,  ‐en.  Afzonderlijk  koe-
huis waar in de zomers vee op stal staat. 
Fries: simmerstâl.

'seumertiid, s. de, ‐tiden. Zomertijd. Fries: 
simmertiid.

'seumertwiering, s.  de;  'seumertwierin-
ky, s. 't,  ‐s. Zomerse dwarrelwind. Fries: 
simmertwirre.

seumertwierinky → seumertwiering.
'seumerwait, s. 't. Zomertarwe. Fries: sim-

merweet.
'seumerweer, s. 't. Zomerweer. Fries:  sim-

merwaar.
'seumerwerk, s. 't. Zomerwerk. Fries: sim-

merwurk.
seun, s.  de  [sö.ü̯n]  ‐en;  ‐tsy.  Zoon.  Fries: 

soan.
'seurderig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Zeurderig. 

Fries: seurderich.
'seure, v.  [sö.ərə]  seurde;  seurd.  Zeuren. 

Fries: seure.
'seuven, num. & s. de [sö.ü̯vən] ‐s; ‐tsy. Ze-

ven. Fries: sân.
'seuvende, num. & s. 't, ‐n. Zevende. Fries: 

sânde.
'seuventig, num. Zeventig. Fries: santich.
'seuventigste, num. & s. 't, ‐n. Zeventigste. 

Fries: santichste.
'seuventyn, num.  Zeventien.  Fries:  san-

tsjin.
'seuventynde, num. & s. 't, ‐n. Zeventien-

de. Fries: santsjinde.
'seuventynder, s. de, ‐s. Maalsteen met een 

middellijn van 1,5 m. Zie ook: maalsteen.
'seve, v. [se:və] seefde; seefd. Zeven.
'sevens, s. de [se:vəns]. Het safe‐, seef‐zijn, 

zekerheid.
'sever, s. de, ‐s. Arbeider die de aardappe-

len zeeft wanneer ze worden afgeleverd.
sfeer, s. de [sfɪ.ər] ‐en. Sfeer. Fries: sfear.
syaan'kaly, s.  de  [sia:nka:li].  Cyaankali. 

Fries: syaankaly.
syber'netika, s. de [sibərne:tikɑ]. Cyberne-

tica. Fries: sybernetika.
sic, adj. [sik]. Sic. Fries: sic.
sicht, s.  't  [sɪxt].  Zicht.  ♢  De  son  skeen 

recht  in 't  perk,  soadat  de perkspeulers  
hest gyn ‒ meer op 'e bâl hadden. Fries: 
sicht.

sicht, s. de [sɪxt] ‐en; ‐sy. Zicht (klein soort 
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zeis  met  handvat  aan  het  eind).  Fries: 
sichte.

'sichtber, adj.  & adv.,  ‐der;  ‐st.  Zichtbaar. 
Fries: sichtber.

'sichte, v.,  sichtte;  sicht.  Uit  twee punten 
de juiste richting bepalen (bijv. bij het uit-
zetten van de regels). ♢ Om de regel in 'e  
goeie richting in 'e see te krijen most d'r  
sicht worre. Fries: sichtsje.

'sichte, v.,  sichtte;  sicht. Zichten, met een 
zicht afslaan, afmaaien. ♢ Graan ‒. Fries: 
sichtsje.

'sichthaak, s.  de,  ‐haken;  ‐haky.  Dunne 
stok  met  ijzeren  dwarshaak  om  bij  het 
zichten  het  koren  bij  elkaar  te  trekken, 
welhaak. Fries: sichteheak. Zie ook: haak.

'sichthaakshoutsy, s. 't, ‐s. Dunne stok met 
ijzeren dwarshaak om de gezichte halmen 
op hun plaats te leggen.

'sichthoutsy, s.  't,  ‐s.  Steel  van  de  zicht. 
Fries: sichtehout.

'sichtmesine, s. de, ‐s. Zichtmachine, ma-
chine om koren te zichten, maaien. Fries: 
sichtmasine.

'sider, s. de [sidər]. Cider. Fries: sider.
sie'der, interj. [si.ə]-. Ziedaar. Fries: sjedêr.
siel, s. de [si.əl] ‐en; ‐tsy. Ziel. Fries: siel.
'sielerust, s. de. Zielerust. Fries: sielerêst.
sien, v.  [si.ən]  sâg [sɑ.x];  'siene, [si.ənə] 

sâg [sɑ.x]  sien(d). Zien. ♢ ‒ as 'n úl, met 
een doordringende blik; wat soa niet ‒ hè, 
iets zo niet gezien, gedacht, vermoed heb-
ben; ‒ as 'n brijwagen, seuven dagen mâl  
weer,  'n  skorstyn, zwart  kijken;  ‒  as  'n 
luw, woest kijken; om wat ‒, naar iets kij-
ken, trachten iets te krijgen, te kopen, te 
huren; ergens ôf ‒, er tegenop zien iets te 
moeten missen;  fan je ôf ‒, eigen gebre-
ken niet zien; 't siet him toe, tun de ogen 
út, het kijkt hem de ogen uit, het is aan 
zijn  ogen,  zijn  gezicht  wel  te  zien;  over 
een hine ‒,  bij  een deur ‒, iemand over 
het hoofd zien, doen, of men iemand niet 
ziet,  iemand  negeren;  een  niet  ‒  kinne, 
mâge, iemand niet kunnen uitstaan. Fries: 
sjen.

siene → sien.
sier, s. de [si.ər]. Sier, sieraad, tooi. Fries: 

sier.
'sieraad, s. 't [si.əra:t] ‐raden; ‐sy. Sieraad. 

Fries: sieraad.
'siere, v., sierde; sierd. Sieren. Fries: sierje.
'sierfis, s. de, ‐sen; ‐sy. Siervis. Fries: sier-

fisk.
'sierlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Sierlijk. Fries: 

sierlik.
'siesoa, interj. Ziezo. Fries: sjesa.

si'ësta, s. de [siɛstɑ] ‐'s. Siësta. Fries: siës-
ta.

'sifer, s. 't [sifər] ‐s; ‐tsy. Cijfer. ♢ At je 80 
worre, komt d'r 'n raar ‒ foor. Fries: sifer.

'sifere, v.  [sifərə]  siferde;  siferd.  Cijferen. 
Fries: siferje.

'siferlist, s. de, ‐en; ‐lissy. Cijferlijst. Fries: 
siferlist.

'siferskrift, s. 't, ‐en. Cijferschrift. Fries: si-
ferskrift.

'sige, v. [si:ɣə]  seeg [se:x];  segen. Tochten. 
♢ 't Siigt hier. Fries: sige.

'sigen, s. de, ‐s; ‐tsy. Tocht, trek, voelbare 
trek van de lucht. ♢ Wij sitte in, op 'e ‒; 'n 
‒tsy, een koeltje, een zwak, zacht windje. 
Fries: sigen.

'sigerig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Tochtig  (winderig, 
trekkerig; tocht doorlatend). ♢ Hij ston op 
'n ‒e hoek; 'n ‒ raam. Fries: sigerich.

si'gret, s.  de  [siɡrεt]  ‐ten;  ‐sy.  Sigaret. 
Fries: sigaret.

'sigsagêg, s. de, ‐en. Zigzageg, eg die door 
zijn constructie tijdens het slepen heen en 
weer beweegt. ♢ De ‒ bestaat út fier fel-
tsys. Fries: sichsacheide. Zie ook: feltsy.

'siiggat, s.  't,  ‐ten.  Tochtgat,  plaats  waar 
het meestal tocht. Fries: siichgat.

sij, s.  de  [sεi]̯  ‐en;  ‐tsy.  Zij,  zijde.  ♢  'n  ‒ 
spek, een zij spek; op ‒, op zij; over baide 
‒en  gaan,  fâle,  lope, aan  beide  zijden 
mank zijn; pyn in 'e ‒ hewwe. Fries: side.

sij, s. de [sεi]̯. Zijde, (weefsel van) het spin-
sel van de zijderups. ♢ Soa sacht as ‒, erg 
zacht  (vooral  ook  van  het  weer).  Fries: 
side.

sij, pron.  [sεi]̯.  Zij  (vrouwelijk  3e  persoon 
enkelvoud;  3e  persoon  meervoud).  ♢  ‒ 
het  mooi  songen, zij,  vrouwelijk  3e  per-
soon enkelvoud; ‒  blive nag 'n hutsy, zij, 
3e persoon meervoud. Fries: sy.

'sijanfoerherk, s. de, ‐en; ‐y. Zweelmachi-
ne, machine om hooi aan zwelen bijeen te 
harken.

'sijberry, s. de, ‐s.  Berrie, los zijschot van 
hooiwagen. Fries: sydberje. Zie ook: lâder, 
sijskud.

'sijdeur, s. de, ‐en. Zijdeur. Fries: syddoar.
'sijen, adj.  Zijden.  ♢  'n  ‒  sjaaltsy; 'n  ‒e 

jurk; ‒e sokken; syn leven hangt an 'n ‒ 
draadsy, hij  is  in  levensgevaar.  Fries:  si-
den.

'sijgevel, s. de, ‐s. Zijgevel. Fries: sydgevel.
'sijkant, s. de, ‐en. Zijkant. Fries: sydkant.
'sijke, v. [sεik̯ə]  sijkte;  sijkt.  Zeiken, wate-

ren, urineren (plat). ♢  Se ‒, gez. van  sij-
kers (die zo nu en dan een straaltje water 
omhoog spuiten).
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'sijker, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Grote  strandschelp 
(dit schelpdier spuit nu en dan een straal-
tje water naar boven. Dit  sijken  is bij eb 
goed waar te nemen).

'sijmuur, s. de, ‐muren; ‐tsy. Zijmuur. Fries: 
sydmuorre.

'sijpâd, s.  't,  ‐en;  ‐padsy.  Zijpad.  Fries: 
sydpaad.

'sijskoor, s.  de,  ‐skoren.  Schoorbalk  (één 
van de twee schuins vanaf de zijkant van 
de molenkap naar de staart lopende scho-
ren). Fries: skoarbalke.

'sijskud, s. 't, ‐den; ‐sy;  'sijskut, ‐ten; ‐sy. 
Berrie, los zijschot van hooiwagen. Fries: 
sydskud. Zie ook: lâder, sijberry.

sijskut → sijskud.
'sijsprong, s. de, ‐en; ‐sprônchy. Zijsprong. 

Fries: sydsprong.
'sijstraat, s.  de,  ‐straten;  ‐sy.  Zijstraat. 

Fries: sydstrjitte.
'sijtak, s. de, ‐ken; ‐ky. Zijtak. Fries: sydtû-

ke.
'sijwiins, adv. Met zijwind. ♢ ‒ lope fan el-

linde, veel  verdriet  hebben.  Fries:  syd-
wyns.

'sijwyn, s.  de,  ‐winen;  ‐tsy.  Zijwind. Fries: 
sydwyn.

sik, s. de [sɪk] ‐ken; ‐ky. Sik. Fries: sik.
syk, adj. [sik] siker; ‐st. Ziek. ♢ Soa ‒ as 'n 

hônd; hij is altyd ‒ en nooit doad, gez. van 
iemand die altijd klaagt over zijn gezond-
heid,  maar  nooit  iets  ernstigs  heeft;  de 
lucht is ‒, de lucht staat naar veel regen. 
Fries: siik.

'sike, s. de [sikə] ‐n. Zieke. ♢  De ‒ knapt 
wat op. Fries: sike.

'sike‐auto, s.  de,  ‐'s.  Ziekenauto.  Fries: 
sike‐auto.

'sikebesoek, s.  't.  Ziekenbezoek. Fries:  si-
kebesiik.

'sikefôns, s. 't, ‐en. Ziekenfonds. Fries:  si-
kefûns.

'sikenhuus, s.  't,  ‐húzzen,  ‐huzen;  ‐hússy. 
Ziekenhuis. Fries: sikehûs.

'sikewagen, s.  de,  ‐s.  Ziekenwagen.  ♢  'n 
‒tsy, een ziekenwagentje. Fries: sikewein.

'sykhale, v.  [sik]- sykhaalde;  sykhaald. 
Ademhalen. ♢ Goed om 't ‒n dinke, goed 
op 't ‒n passe, uit de grap tegen iemand 
gez. bij gelegenheid van zijn, haar verjaar-
dag. Fries: sykhelje.

'sykhalen, s. 't. Ademhaling. Fries:  sykhel-
jen.

'sikkepit, s. de [sɪkəpɪt]. Sikkepit(je) alleen 
in  verbinding).  ♢  Gyn  ‒(sy), geen 
sikkepit(je), helemaal niets; der gyn ‒ fan 
snappe. Fries: sikkepit.

sikketêr → sikretêr.
sy'klaam, s.  de  [sikla:m]  syklamen;  ‐tsy, 

‐py. Cyclaam. Fries: syklaam.
'syklik, adj. & adv. [siklək] ‐er; ‐st. Ziekelijk. 

Fries: syklik.
'syklys, adj. [siklis]. Cyclisch. Fries: syklysk.
sy'kloan, s.  de  [siklo.ən]  ‐en.  Cycloon. 

Fries: sykloan.
syklo'ide, s.  de  [siklo:idə]  ‐s.  Cycloïde. 

Fries: sykloide.
'syklomaaier, s. de [siklo:]- ‐s; ‐tsy. Cyclo-

maaier. Fries: syklomeander.
'syklus, s.  de  [sikləs]  sykly,  ‐sen.  Cyclus. 

Fries: syklus.
sikre'taris, s. de [sɪkrəta:rəs] ‐sen. Secreta-

ris. Fries: siktaris.
sikre'têr, s.  de  [sɪkrətε:r];  sikke'têr, 

[sɪkətε:r] ‐es. Secretaire.
sikta'ry, s.  de  [sɪktɑri]  ‐en.  (Gemeente)se-

cretarie. Fries: siktarij.
sik'taris, s. de [sɪkta:rəs] ‐sen. (Gemeente)-

secretaris. Fries: siktaris.
'sykte, s. de, ‐n, ‐s. Ziekte. Fries: sykte.
'sykteferskiinsel, s. 't, ‐s. Ziekteverschijn-

sel. Fries: sykteferskynsel.
syl, s. de [sil]  silen; ‐tsy. Zijl, uitwaterings-

sluis. ♢  De Syl, Oude‐Bildtzijl;  hij weunt 
op 'e Syl. Fries: syl.

'syldeur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Sluisdeur.  Fries: 
sylsdoar.

sylhoe'ët, s. 't [siluɛt] ‐ten. Silhouet. Fries: 
sylhûet.

si'linder, s. de [silɪndər] ‐s. Cilinder. Fries: 
silinder.

si'lindrys, adj. & adv. Cilindrisch. Fries: si-
lindrysk.

'sille, v.  [sɪlə]  sou [sɔ.u̯];  sillen;  'selle*, 
[sεlə]  sou [sɔ.u̯];  sellen.  Zullen.  ♢  Dou 
silst (spr. sist), selst (spr. sest) dat doen; 
die't niet âns wil, die't niet âns sil; ‒  sou 
ok,  maar  hij  sturf  eerder, gez.  tegen ie-
mand die  iets heeft  nagelaten,  en nu  ik 
sou als verdediging aanvoert. Fries:  sille. 
Zie ook: slúchy.

'Sylster, adj. & s. de, ‐s. Bewoner van Oude‐
Bildtzijl. ♢ ‒  bep, oma die in Oude‐Bildt-
zijl woont.

Sylster'met, s.  de,  ‐ten.  Kermis  te  Oude‐
Bildtzijl.

'sylwachter, s.  de,  ‐s.  Sluiswachter.  Fries: 
sylwachter.

sim, s.  de  [sɪm]  ‐men.  Sim,  touw,  koord 
waarmee een visnet is omboord, een fuik 
wordt vastgebonden. ♢  De ‒ fan 'e fleu-
gels. Fries: sim.

sim'boal, s.  't  [simbo.əl]  ‐en.  Symbool. 
Fries: symboal.
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sim'boalys, adj. & adv. Symbolisch. Fries: 
symboalysk.

simbo'lyk, s. de. Symboliek. Fries:  symbo-
lyk.

simfoa'ny, s. de [sɪmfo.əni] ‐en, ‐s. Symfo-
nie. Fries: symfony.

simpa'thy, s.  de  [sɪmpɑti].  Sympathie. 
Fries: sympaty.

simpa'thyk, adj.  &  adv.,  simpathiker;  ‐st. 
Sympathiek. Fries: sympatyk.

'simpel, adj. & adv. [sɪmpəl] ‐(d)er; ‐st. Sim-
pel, eenvoudig. Fries: simpel.

simp'toom, s. 't [sɪmpto:m] ‐tomen. Symp-
toom. Fries: symptoom.

sin, s. 't [sɪn] ‐nen. Zin (gedachte, het den-
ken op een bepaald moment;  opzet;  wil, 
bedoeling;  mening,  oordeel;  lust,  trek; 
wens, genoegen; gemoedsgesteldheid, hu-
meur). ♢ In 't ‒ komme, skiete, te binnen 
schieten,  in  de  gedachten  komen;  ‒  an 
een hè, verliefd op iemand zijn; ‒  an je-
sels  hè, met  eigen  uiterlijk  ingenomen 
zijn;  die't ‒ an himsels het, het sin an 'n  
ânder, wie zich opdoft, doet dat omdat hij 
verliefd is op iemand; ‒  an mooi hè, van 
opschik houden;  't ‒ is d'r (bij mij) ôf, ik 
heb er geen aardigheid meer in, ik voel er 
niets meer voor;  't is myn ‒ (niet), het is 
(niet)  wat ik zoek, wens;  je's ‒ niet fine 
kinne, niet kunnen vinden wat men zoekt, 
wenst; 't ‒ fiel d'r op, het werd uitgezocht, 
had de voorkeur;  ergens 'n ‒ bij  hè, om 
een bepaalde reden ergens veel belang bij 
hebben, iets bijzonder op prijs stellen (en 
het daarom niet willen wegdoen of graag 
willen, dat iets zo en zo gebeurt);  'n ‒ as 
'n (oud) ferken hewwe, slecht gehumeurd 
zijn; út 't ‒ weze, uit de gedachten zijn; 'n 
goed, min ‒ hè, goed, slecht gehumeurd 
zijn; 't ‒ staat (him) ferkeerd, hij is uit zijn 
humeur,  hij  is  slecht  gemutst;  't  is  mij  
deur 't ‒ gaan, ik heb er niet (meer) aan 
gedacht, ik heb het vergeten; een wat in 't  
‒ bringe, iemand aan iets herinneren; wat 
met ‒ doen, iets met zorg, iets nauwkeu-
rig, voorzichtig doen, ook: iets met opzet 
doen;  je's ‒nen ergens op sette, zijn zin-
nen ergens op zetten;  wat in 't ‒ hè, iets 
in de zin hebben, iets van plan zijn;  teu-
gen 't ‒, tegen zijn zin, met tegenzin; ‒ an 
wat hè, zin in iets hebben. Fries: sin.

sin, s. de [sɪn] ‐nen; ‐tsy. Zin (volzin; bete-
kenis; zintuig; gevoel). ♢ De ‒ fan soks is 
dúdlik genog, betekenis; de ‒nen wat fer-
sette, zich verstrooien. Fries: sin.

syn, pron. [sin]. Zijn. ♢ ‒  broer, boeken; ‒ 
buurman ‒ túntsy. Fries: syn.

'sindeling, s.  de [sɪndəlɪŋ] ‐en.  Zendeling. 
Fries: sindeling.

'sinder, s. de [sɪndər] ‐s. Zender. ♢  'n Ge-
haime ‒.

'sinding, s. de, ‐s. Zending (wat gezonden 
wordt; werk van de zendelingen). ♢  'n ‒ 
pepier; geld geve foor de ‒, voor het werk 
van de zendelingen. Fries: sinding.

sine'ast, s. de [sine:ɑst] ‐en. Cineast. Fries: 
sineast.

Si'nees, s.  't [sine:s]. Chinees, de Chinese 
taal. Fries: Sineesk.

Si'nees, s.  de  [sine:s]  Sinezen.  Chinees, 
man uit China; Chinees restaurant. ♢ Wij 
gaan te eten na de ‒, naar een Chinees 
restaurant. Fries: Sinees.

Si'nees, adj.  [sine:s].  Chinees.  Fries:  Si-
neesk.

'sinema, s. de [sinəmɑ] ‐'s. Cinema. Fries: 
sinema.

sinema'skoop, s.  de  [sinəmɑsko:p]  ‐sko-
pen. Cinemascope. Fries: sinemaskoop.

sinema'theek, s.  de [sinəmɑte:k]  ‐theken. 
Cinematheek. Fries: sinemateek.

'sinent, pron. [sinənt]. De, het zijne. ♢ Hij 
sait niks, al dinkt‐y ‒ d'r wel fan; wie ‒ is 
dat?, aan wie behoort dat?, voor wie is dat 
bestemd? Fries: sinent.

'sinesappel, s.  de  [sinəs]-.  Sinaasappel. 
Fries: sinesappel.

si'neze, v. [sine:zə]  sineesde;  sineesd. Chi-
nezen. Fries: sineze.

'sinfol, adj., ‐ler; ‐st. Zinvol. Fries: sinfol.
'singe, v. [sɪŋə] song [soŋ]; songen. Zingen. 

♢ ‒ as 'n lyster; ônder 'e korf, jas weg ‒, 
kindervermaak, waarbij een jongen onder 
een korf zit,  waar water overheen wordt 
gegoten.  Ook wordt er  wel  een jas over 
het  kind heen gedaan. Wanneer  het  dan 
door de mouw kijkt en hem iets gevraagd 
wordt, wordt er een emmer water in zijn 
gezicht gegoten; foor achten ‒, na achten 
gúlle, vogeltjes die vroeg zingen zijn voor 
de poes. Fries: sjonge.

'singel, s. de [sɪŋəl] ‐s;  ‐tsy. Singel. Fries: 
singel.

singe'liers, adj.  &  adv.  [sɪŋəli.ərs]  singe-
lierder;  ‐t.  Singulier,  vreemd,  zonderling. 
♢  'n ‒ gefal; dat se 't  baidegaar over 't  
hood  sien  hadden,  dat  leek  dochs  al  ‒! 
Fries: singelier.

'sinys, adj. & adv. [sinis] ‐iser; ‐t. Cynisch. 
Fries: synysk.

si'nisme, s. 't [sinɪsmə]. Cynisme. Fries: sy-
nisme.

sinja'lere, v., sinjaleerde; sinjaleerd. Signa-
leren. Fries: sinjalearje.
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sin'jeur, s. de [sɪⁿjö.ər] ‐s, ‐en. Sinjeur. ♢ 'n 
Núvvere,  freemde,  rare  ‒, een  rare  sin-
jeur, snuiter. Fries: sinjeur.

sink, s. 't [sɪŋk]. Zink. Fries: sink.
'sinkdraad, s.  't  & de,  ‐draden;  ‐sy.  Zink-

draad. Fries: sinktried.
'sinke, v. [sɪŋkə]  sonk [soŋk];  sonken. Zin-

ken. ♢ ‒ as 'n baksteen. Fries: sinke.
'sinken, adj. Zinken. ♢  'n ‒(e) pyp. Fries: 

sinken.
'sinkgat, s. 't, ‐ten. Zinkput. Fries: sinkgat.
'sinknagel, s.  de,  ‐s.  Dikke,  korte  spijker 

met een platte kop met groot oppervlak. 
Zie ook: geutspiker.

'sinkput, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Zinkput.  Fries: 
sinkput.

'sinloas, adj.,  ‐loazer.  Zinloos.  Fries:  sin-
leas.

'sinne, v., sinde; sind. Zinnen, peinzen, den-
ken.  ♢  Ergens  op  ‒, ergens  op  zinnen. 
Fries: sinne.

'sinnebeeld, s.  't,  ‐en.  Zinnebeeld.  Fries: 
sinnebyld.

'sinnig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Kieskeurig, met 
een  moeilijk  te  bevredigen  smaak,  kri-
tisch. ♢ Soa ‒ as 'n mûd; 'n ‒ werky, een 
sekuur werkje. Fries: sinnich.

'sinnige, v. [sɪnəɣə] sinnigde; sinnigd. Naar 
de zin  zijn,  aanstaan.  ♢  Dat sinnigt  mij  
niet. Fries: sinnigje.

si'noade, s. de [sino.ədə] ‐s. Synode. Fries: 
synoade.

sino'nym, s.  't  [sino:nim]  ‐nimen.  Syno-
niem. Fries: synonym.

sino'nym, adj. [sino:nim]. Synoniem. Fries: 
synonym.

'sînsbou, s. de. Zinsbouw. Fries: sinbou.
sint, s. de [sɪnt] ‐en; ‐sy. Cent. ♢ ‒en hew-

we, wel geld hebben; 't gaat om 'e ‒en (bij  
him), hij is materialistisch ingesteld;  niet 
tot syn ‒en komme, een te lage prijs ont-
vangen; dat is gyn ‒ wirrig, dat heeft niets 
te  betekenen;  seuven  ‒(en), zeven  cent; 
foor ('n) ‒ droppys kope, voor een cent; op 
'e ‒ weze, op de centen, erg zuinig of gie-
rig zijn; wel 'n ‒ middendeur bite wille, op 
de  centen  zijn;  hij  het  gyn  ‒  (op  syn 
melis), hij heeft geen geld; ik hè gyn ‒ op 
myn  melis, ik  ben  platzak;  gyn  rooie  ‒ 
hewwe, arm zijn;  't  hoegt  him gyn ‒ te 
kossen, niets. Fries: sint.

'sintelreed, s.  de,  ‐reden;  ‐sy.  Met sintels 
verhard  wagenpad.  ♢  't  ‒sy  fan  Hessel 
Aukes. Fries: sintelreed.

sinte'rasy, s. de;  sinte'rij, [sɪntərεi]̯. Geld, 
geldmiddelen,  financiële  toestand.  ♢  De 
man  sorgt  d'r  foor  dat  d'r  geld  binnen-

komt, maar de frou rêdt hur feerder met  
'e ‒. Fries: sinteraasje.

'sinterboor, s. de, ‐boren; ‐tsy. Centerboor. 
Fries: sinterboar.

sinterij → sinterasy.
sinters → sintes.
'sintes, adj. [sɪntəs]; 'sinters. Een cent kos-

tend. ♢ ‒e negoasy, een zaakje, bedrijfje 
dat weinig opbrengt, ook: iets waar wei-
nig geld mee gemoeid is. Fries: sintersk.

sin'theze, s.  de [sɪnte:zə] ‐n,  ‐s. Synthese. 
Fries: synteze.

'sintigram, s.  de,  ‐men.  Centigram. Fries: 
sintigram.

'sintiliter, s. de, ‐s. Centiliter. Fries: sintili-
ter.

'sintimeter, s.  de, ‐s.  Centimeter. ♢  De ‒ 
fan  'n  kleermaker, maatlint.  Fries:  sinti-
meter.

Sintjaasbuurtster → Sintjabuurtster.
Sintjaasmet → Stjaasmet.
Sintja'buurtster, s.  de;  Sintjaas'buurt-

ster, Stja'buurtster, ‐s. Bewoner van St.‐
Jacobiparochie.

sin'traal, adj.  & adv. [sɪntra:l]  ‐traler;  ‐st. 
Centraal. Fries: sintraal.

sintrifu'gere, v.,  sintifugeerde;  sintrifu-
geerd.  Centrifugeren.  Fries:  sintrifugear-
je.

sintri'fúzzy, s. de [sɪntrifüzi] ‐s. Centrifuge. 
Fries: sintrifúzje.

sintrooie → sintsyrooie.
'sintrooie, v.  [sɪntro.iə̯]  sintrooide;  sint-

rooid.  Naar de zin maken. ♢  Een wat ‒ 
motte. Fries: sintroaie.

'sintrum, s. 't [sɪntrəm] ‐s, sintra. Centrum. 
♢ Fan 't ‒ weze, de kluts kwijt zijn. Fries: 
sintrum.

'sintsydief, s. de, ‐dieven. Duitendief.
'sintsyrooie, v.  [sɪntsiro.iə̯]  sintsyrooide; 

sintsyrooid;  'sintrooie, [sɪntro.iə̯]  sint-
rooide;  sintrooid.  Met  centen  naar  een 
streep werpen (spel om winst). Fries: sint-
sjeroaie.

'sintuug, s.  't  [sɪntü:x]  ‐tugen.  Zintuig. 
Fries: sintúch.

sin'tuur, s. de [sɪntü.ər] ‐turen; ‐tsy. Cein-
tuur. Fries: seintuer.

sio'nisme, s. 't [sionɪsmə]. Zionisme. Fries: 
sionisme.

sio'nist, s. de, ‐en. Zionist. Fries: sionist.
'sipel, s. de [sipəl] ‐s; ‐tsy. Ui. Fries: sipel.
sipel‐en‐'sjeu, s. de; 'sipelsjeu. Hachee.
'sipelsaus, s. de. Hachee. Fries: sipelsaus.
sipelsjeu → sipel‐en‐sjeu.
'sipert, s. de [sipə(r)t]. Cyperse kat. Fries: 

sipert.
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'siperts, adj. Cypers. ♢  'n ‒e kat, een cy-
perse kat. Fries: siperts.

si'pier, s. de [sipi.ər] ‐s. Cipier. Fries: sipier.
'sirka, adv. & prep. [sɪrkɑ]. Circa. Fries: sir-

ka.
'sirkel, s. de [sɪrkəl] ‐s; ‐tsy. Cirkel. Fries: 

sirkel.
'sirkele, v. [sɪrkələ] sirkelde; sirkeld. Cirke-

len. Fries: sirkelje.
'sirkelsaag, s.  de, ‐sagen;  ‐saachy.  Cirkel-

zaag. Fries: sirkelseage.
sirku'lasy, s.  de  [sɪrkəla:si]  ‐s.  Circulatie. 

Fries: sirkulaasje.
sirku'lere, v.,  sirkuleerde;  sirkuleerd.  Cir-

culeren. Fries: sirkulearje.
sirku'lêre, s.  de [sɪrkülɛ:rə]  ‐s.  Circulaire. 

Fries: sirkulêre.
'sirkus, s. 't [sɪrkəs] ‐sen; ‐sy. Circus. Fries: 

sirkus.
sir'kwy, s.  't  [sɪrkwi]  ‐s.  Circuit.  Fries: 

sirkwy.
sirp, s. de [sɪrp];  seerp, [sɪ.ərp];  sjirp(O), 

[sjɪrp]. Stroop. Fries: sjerp.
'sirpboltsy, s.  't;  'seerpboltsy, ‐s.  Stroop-

broodje,  bol  met  stroop  erin  gebakken. 
Fries: sjerpboltsje.

'sirpig, adj. & adv.; 'seerpig, ‐er. Stroperig. 
Fries: sjerpich.

'sirppot, s. de; 'seerppot, ‐ten; ‐sy. Stroop-
pot. Fries: sjerppôt.

si'rurg, s. de [sirörx]; sji'rurg, [sjirörx] ‐en. 
Chirurg. Fries: sjirurch.

sirur'gy, s. de;  sjirur'gy. Chirurgie. Fries: 
sjirurgy.

'sisse, v. [sɪsə] siste; sist. Sissen. Fries: sis-
se.

'sisser, s. de [sɪsər] ‐s. Sisser (alleen in ver-
binding). ♢ Met 'n ‒ ôflope, met een sisser 
aflopen, geen ernstige gevolgen hebben.

sys'teem, s. 't [siste:m] systemen. Systeem. 
Fries: systeem.

syste'matys, adj. & adv., ‐tiser; ‐t. Systema-
tisch. Fries: systematysk.

sit, s. de [sɪt] ‐ten; ‐sy. Zit (het zitten; zetel, 
zitplaats). ♢ 't Waar 'n hele ‒; gyn ‒ in 't  
gat hè, geen zit in 't gat hebben, ongedu-
rig  zijn;  de ‒ fan 'n  landboumesine, zit-
plaats. Fries: sit.

si'taat, s. 't [sita:t] ‐taten; ‐sy. Citaat. Fries: 
sitaat.

'sitdâg, s. de, ‐dagen. Zitdag. ♢ De ‒ fan 'n 
ontfanger, notaris. Fries: sitdei.

si'tere, v.  [sitɪ.ərə]  siteerde;  siteerd.  Cite-
ren. Fries: sitearje.

site'wasy, s.  de  [sitəwa:si]  ‐s.  Situatie. 
Fries: sitewaasje.

'sitkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Zitkamer.  Fries: 

sitkeamer.
'sitplak, s. 't, ‐ken. Zitplaats. Fries: sitplak.
sitroen → setroen.
'sitte, v.  [sɪtə]  sat [sɑt];  sitten.  Zitten.  ♢ 

Dou sitst (spr. sist)  maar mooi; ‒n blive, 
blijven zitten, doubleren; in 't bestuur, op 
kantoor ‒, in het bestuur, op een kantoor 
zitten; ‒ te kaarten, roepen, skemeren, be-
zig  zijn  met;  een  ‒  late, iemand  in  de 
steek laten;  hij het ‒n, in de gevangenis 
gezeten;  teugen 'e, tun 'e, toe de koeky-
tromp ‒, uit de koektrommel snoepen; soa 
het 't ‒n, saai 't oud mîns en se plakte de 
pispot. Fries: sitte.

'sitting, s. de, ‐s; ‐inky. Zitting. ♢ De ‒ fan 
'n stoel; de ontfanger het, hout ‒, houdt 
zitdag. Fries: sitting.

situ'ëre, v.  [sitüɪ.ərə]  situeerde;  situeerd. 
Gesitueerd. Fries: situearje.

si'vyl, adj. & adv. [sifil]. Civiel. Fries: sivyl.
sivili'sasy, s. de, ‐s. Civilisatie. Fries:  sivili-

saasje.
sjaal, s. de [sja:l]  sjalen; ‐tsy. Sjaal. Fries: 

sjaal.
'sjachere, v. [sjɑxərə]  sjacherde;  sjacherd. 

Sjacheren. Fries: sjacherje.
sja'ket, s.  't  [sjɑkɛt]  ‐ten.  Jacquet.  Fries: 

sjaket.
sja'let, s. 't [sjɑlɛt] ‐ten; ‐sy. Chalet. Fries: 

sjalet.
sjam'panje, s. de [sjɑmpɑⁿjə]. Champagne. 

Fries: sjampanje.
sjampin'jon, s. de [sjɑmpijon] ‐s. Champig-

non. Fries: sjampinjon.
'sjampo, s.  de  [sjɑmpo:]  ‐'s.  Shampoo. 

Fries: sjampo.
sjan'son, s.  't  [sjɑⁿsoⁿ] ‐s.  Chanson. Fries: 

sjanson.
sjan'tazy, s. de. Chantage. Fries: sjantaazje.
sjan'tere, v.  [sjɑntɪ.ərə]  sjanteerde;  sjan-

teerd. Chanteren. Fries: sjantearje.
'sjânze, v. [sjɑ.ⁿzə] sjânsde; sjânsd. Sjansen, 

sjans zoeken, flirten. Fries: sjanse.
sja'piter, s. 't [sjɑpitər] ‐s. Chapiter. ♢ Dat 

is 'n heel ânder ‒, dat is iets heel anders, 
een ander punt;  een fan syn ‒ bringe, ie-
mand  van  zijn  gespreksonderwerp  aflei-
den, iemand onderbreken. Fries: sjapiter.

'sjarlatan, s.  de  [sjɑrlɑtɑn]  ‐s.  Charlatan. 
Fries: sjarlatan.

'sjarmant, adj.  & adv.  [sjɑrmɑnt]  ‐er;  ‐st. 
Charmant. Fries: sjarmant.

'sjarme, s.  de [sjɑrmə]  ‐s.  Charme.  Fries: 
sjarme.

sjar'mere, v. [sjɑrmɪ.ərə]  sjarmeerde;  sjar-
meerd. Charmeren. Fries: sjarmearje.

sjar'meur, s.  de [sjɑrmö.ər]  ‐s.  Charmeur. 
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Fries: sjarmeur.
'sjarzje, s.  de  [sjɑrzjə]  ‐s.  Charge.  Fries: 

sjarzje.
sjeas → seas.
sjees → seas.
sjef, s.  de [sjεf]  ‐fen.  Chef.  ♢  De ‒ op 'e 

dorsmesine  het  't  te  sêgen, is  de  baas. 
Fries: sjef.

sjef'feur, s.  de  [sjəfö.ər]  ‐s.  Chauffeur. 
Fries: sjauffeur.

sjef'feure, v., sjeffeurde; sjeffeurd. Chauffe-
ren. Fries: sjauffeure.

sjek, s. de [sjεk] ‐s. Cheque. Fries: sjek.
sjek, s. de [sjεk]. Shag. ♢ 'n ‒ky draaie, een 

shagje draaien. Fries: sjek.
sjela'tine, s. de [sjəlɑtinə]. Gelatine. Fries: 

sjelatine.
sje'lei, s. de [sjəlεi]̯. Gelei. Fries: sjelei.
sjem, s. de [sjεm]; jam, [jɑm]; sjim, [sjɪm]. 

Jam. Fries: jam.
'sjemfebryk, s.  't;  'jamfebryk, 'sjimfe-

bryk, ‐febriken;  ‐febriky.  Jamfabriek. 
Fries: jamfabryk.

'sjempot, s.  de;  'jampot, 'sjimpot, ‐ten; 
‐sy. Jampot. Fries: jampot.

sje'nant, adj. & adv. [sjenɑnt] ‐er; ‐st. Gê-
nant. Fries: sjenant.

'sjêne, s. de [sjɛ:nə]. Gêne. Fries: sjêne.
sje'nere, v. [sjənɪ.ərə]  sjeneerde;  sjeneerd. 

Generen. Fries: sjenearje.
sje'ny, s. 't & de [sjəni] ‐en, ‐s. Genie. Fries: 

sjeny.
'sjênre, s. 't [sjɑ.ⁿrə] ‐s. Genre. Fries:  sjen-

re.
sjerp, s. de [sjεrp] ‐en. Sjerp. Fries: sjerp.
sjeu, s. de [sjö.ü̯]; sjú, [sjü]. Jus, vleesnat. ♢ 

Dat is foor de sjeu, dat is alleen voor de 
schijn, niet in ernst. Fries:  sjeu. Zie ook: 
betúltsys.

sjyk, adj. & adv. [sjik] sjiker; ‐st. Chic. Fries: 
sjyk.

'sjilpe, v. [sjɪlpə] sjilpte;  sjilpt. Sjilpen. ♢ 't 
Mosky sjilpt. Fries: sjilpe.

sjim → sjem.
sjimfebryk → sjemfebryk.
'sjimpansee, s.  de  [sjɪmpɑⁿse:]  ‐s;  ‐tsy. 

Chimpansee. ♢ 'n Núvvere, freemde, rare,  
wondere  ‒, pias,  vreemde  vent.  Fries: 
sjimpansee.

sjimpot → sjempot.
sji'raf, s.  de  [s(j)irɑf]  ‐fen;  ‐fy.  Giraf(fe). 

Fries: sjiraffe.
sjirp → sirp.
'sjirpe, v. [sjɪrpə]  sjirpte;  sjirpt. Sjirpen. ♢ 

Krikys, sprinkhanen ‒. Fries: sjirpje.
sjirurg → sirurg.
sjirurgy → sirurgy.

'sjoddele, v.  [sjodələ]  sjoddeld;  sjoddeld. 
Sudderen. Fries: sjoddelje.

sjoel, s.  de  [sju.əl]  ‐en;  ‐tsy.  1 Sleepblok 
vóór onder dissel van wipkar.  2 (Als ver-
kleinwoord)  onderdeel  van  een  ploeg. 
Fries: sjoel.

'sjoelbak, s. de [sju.əl]- ‐ken; ‐ky. Sjoelbak. 
Fries: sjoelbak.

'sjoele, v. [sju.ələ] sjoelde; sjoeld. 1 Sjoelen. 
♢  Op  sundereklaasaven  worde  d'r  faak  
sjoeld in 'e bakkerij en ok wel in 'e her-
berg. 2 Sloffen, schuifelen, sleepvoeten. ♢ 
Die oud man sjoelt nag al wat. 3 Uitglij-
den. ♢ Der sjoelde ik hine. Fries: sjoele.

'sjoelhoutsy, s.  't,  ‐s.  Sjoelschijf.  Fries: 
sjoelhoutsje.

'sjoeltsyploeg, s. de, ‐en. Ploeg met sleep-
blok. Fries: sjoelploege.

sjoer'naal, s.  't  [sju.ərna:l]  ‐s.  Journaal. 
Fries: sjoernaal.

'sjofel, adj. & adv. [sjo:fəl] ‐(d)er; ‐st. Sjofel. 
Fries: sjofel.

'sjokke, v. [sjɔkə]  sjokte. In:  Wat sjokt mij  
dat!, wat kan mij dat schelen! Fries: sjak-
ke.

'sjokke, v. [sjɔkə]  sjokte;  sjokt. Sjokken. ♢ 
't Peerd sjokt. Fries: sjokke.

sjok'kere, v.  [sjɔkɪ.ərə]  sjokkeerde;  sjok-
keerd. Choqueren. Fries: sjokkearje.

'sjottel, s. de [sjotəl];  'sjuttel, [sjötəl] ‐tsy. 
Sukkeldraf. ♢ Hij liep op 'n ‒(tsy) de dyk 
lâns, op een sukkeldrafje. Fries: sjuttel.

'sjottele, v.  [sjotələ]  sjottelde;  sjotteld; 
'sjuttele, [sjötələ]  sjuttelde;  sjutteld.  Op 
een sukkeldrafje lopen. ♢ Hij is de dyk út  
sjotteld. Fries: sjuttelje.

sjou, s.  de [sjɔ.u̯]  ‐wen;  ‐tsy.  1 Een hoop, 
grote hoeveelheid.  2 Sjouw, het sjouwen, 
her en der heengaan, bv. om zwaar of ver-
moeiend werk te verrichten; vermoeiende 
reis. ♢ Lopende fan Ouwe‐Syl na de West-
hoek is 'n hele ‒; Ik bin de hele dâg op ‒ 
weest, ik ben de hele dag onderweg ge-
weest. Fries: sjou.

'sjouwe, v. [sjɔ.u̯ə]  sjoude;  sjoud. Sjouwen, 
torsen. Fries: sjouwe.

sjovi'nisme, s.  't  [sjo:vinɪsmə].  Chauvinis-
me. Fries: sjauvinisme.

sjovi'nist, s.  de,  ‐en.  Chauvinist.  Fries: 
sjauvinist.

sjovi'nistys, adj. & adv.,  ‐tiser;  ‐t.  Chauvi-
nistisch. Fries: sjauvinistysk.

sjú → sjeu.
'sjudden, s.  plur. [sjödən]. Vlasscheven. ♢ 

De ‒ worden op 'n hoop brocht in 't feld  
en dan opbrand; ‒ stookte men froeger in 
'e  kachel. Fries:  sjudden.  Zie  ook:  sjud-
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fuur.
'sjudfuur, s.  't,  ‐furen;  ‐tsy;  'sjudfuurtsy, 

‐s. Vuur van vlasscheven. Fries: sjudfjoer.
sjudfuurtsy → sjudfuur.
'sjudpaal, s. de, ‐palen; ‐tsy. Paaltje, waar-

mee een gat in het midden van de sjudpot 
werd opengehouden,  opdat de lucht kon 
toetreden en het  vuur  aan de gang kon 
worden gehouden. Fries: sjudpeal.

'sjudpot, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Kachel  waarin 
sjudden werden gestookt. Fries: sjudpôt.

'sjury, s. de [sjü.əri] ‐s. Jury. Fries: sjuery.
'sjurylid, s. 't, ‐leden. Jurylid. Fries: sjuery-

lid.
'sjurytint, s. de, ‐en. Jurytent, tent bestemd 

voor de jury (bij het kaatsen). Fries: sjue-
rytinte.

'sjurrele, v.  [sjörələ]  sjurrelde;  sjurreld. 
Sudderen. Fries: sjurrelje.

sjuttel → sjottel.
sjuttele → sjottele.
ska, s. de [ska:];  'skade, [ska:də]. Schade. 

♢  Deur, met skade en skande wort men  
wiis, met schade en schande wordt men 
wijs. Fries: skea.

'skaadlik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Schadelijk.  ♢  Dat 
handeltsy  waar  ‒  foor  mij, onvoordelig. 
Fries: skealik.

'skaadlikens, s.  de.  Schadelijkheid.  Fries: 
skealikens.

'skaafbank, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Schaafbank.  ♢ 
Dan gaan ik liever op 'e ‒ sitten, gez. om 
aan te  geven  dat  men  liever  geen  werk 
doet dat weinig lucratief is. Fries:  skaaf-
bank.

skaai, s. 't [skɑ.i]̯ ‐en. 1 Geslacht, familie. 2 
Afkomst.  3 Nakomelingschap,  afstamme-
lingen. Fries: skaai.

skaai, s. de [skɑ.i]̯ ‐en. 1 Schede (omhulsel 
voor het lemmet van een mes enz.). 2 Ho-
rizontale balk van draaihek enz. ♢ Op 'e ‒ 
krasse, opspelen, uitvaren;  'n mes met 'n 
‒ is 't wapen fan Ouwe Laai. Fries: skie.

skaai, s. de [skɑ.i]̯ ‐en. Opstaand balkje ter 
versteviging  van  zijschot  (op  boerenwa-
gen). Fries: skee.

'skaaie, v. [skɑ:iə̯]  skaaide;  skaaien;  'skai-
de, [skɑid̯ə] skaidde; skaiden. Scheiden. ♢ 
't Skaaien is 'n onderdeel fan 'e flasbewer-
king. Fries: skiede.

skaak, s.  't  [ska:k]. Schaak. ♢  'n Potsy ‒. 
Fries: skaak.

skaak, adj. & interj. [ska:k]. Schaak. ♢ De 
koaning  staat  ‒; een  ‒  sette, iemand 
schaak zetten. Fries: skaak.

'skaakbôrd, s. 't, ‐en; ‐bordsy. Schaakbord. 
Fries: skaakboerd.

skaak'mat, adj.  Schaakmat.  Fries:  skaak-
mat.

'skaakspul, s.  't,  ‐len;  ‐tsy.  Schaakspel. 
Fries: skaakspul.

skaal, s.  de  [ska:l]  skalen;  ‐tsy.  Schaal 
(schotel,  kom;  één van de balansborden, 
‐platen, ‐vaten; weegschaal). ♢ Je op 'e ‒ 
wege. Fries: skaal.

skaal, s. de [ska:l]  skalen; ‐tsy. Schaal, lijn 
met maatindeling. ♢  De ‒ fan 'n therme-
meter; 'n  tekening op ('n)  ‒ fan 1:1000. 
Fries: skaal.

'skaalplank, s.  de,  ‐en.  Plank waarvan de 
zijden  niet  kantrecht  zijn.  Fries:  skaal-
planke.

'skaamte, s. de. Schaamte. Fries: skamte.
skaap, s. 't [ska:p]  skapen;  skapy. Schaap. 

♢ Oud ‒, oud schaap, ook: moederschaap, 
ook:  oude stumper;  Jaantsy is  soa'n (on-
noazel,  simpel)  ‒,  d'r  sit  wainig  bij; de 
skapys ontdreven him, hij werd slaperig; 
't kwam mij an as 'n (oud) ‒ 't skiten, het 
kwam zo maar ineens; de skapys op 't dro-
ge hewwe; d'r gaan 'n prot makke skapen  
in 'n hok, er gaan veel makke schapen in 
één hok. Fries: skiep.

'skaapflais, s.  't;  'skapeflais.  Schapen-
vlees. Fries: skieppefleis.

'skaaplam, s.  't;  'skapelam, ‐mers;  ‐tsy. 
Lam. Fries: skieppelaam.

'skaapmelk, s.  de.  Schapemelk.  Fries: 
skiepmolke.

'skaapmelke, v.,  skaapmolk;  skaapmolken. 
De schapen melken. Fries: skiepmelke.

'skaapskere, v.,  skaapskoor;  skaapskoren. 
De schapen scheren.  Fries:  skieppeskea-
re.

skaar, s. de [ska:r] skaren. Ploegschaar.
skaar, s. de [ska:r] skaren; ‐tsy; skar, [skɑr] 

‐ren; ‐tsy, ‐rechy. Schar (vis). Fries: skaar.
'skaarpoerder, s. de;  'skarpoerder, ‐s. Ie-

mand die schar vangt met een peur. Fries: 
skarpoerder.

'skaarpoere, v.,  skaarpoerde;  skaarpoerd; 
'skarpoere, skarpoerde; skarpoerd. Schar 
vangen met een peur. Fries: skarpoere.

skâd, s. 't [skɑ.t] ‐en. Schaduw. ♢ Bang fan 
je's aigen ‒ weze, overal bang voor zijn. 
Fries: skaad.

'skâdbeeld, s. 't, ‐en. Schaduwbeeld. Fries: 
skaadbyld.

skade → ska.
'skâdig, adj. [skɑ.dəx] ‐er; ‐st. Schaduwrijk. 

♢ ‒ boomtsygoed. Fries: skadich.
'skâdkant, s. de, ‐en. Schaduwzijde. ♢  De 

‒en fan 't leven. Fries: skaadkant.
'skafergoeding, s.  de,  ‐s.  Schadevergoe-
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ding. Fries: skeafergoeding.
skaide → skaaie.
'skaiding, s. de, ‐s. Scheiding. Fries:  skie-

ding.
'skaidsrechter, s.  de,  ‐s.  Scheidsrechter. 

Fries: skiedsrjochter.
'skaine, v. [skɑin̯ə] skainde;  skaind. Schen-

den. ♢ Syn hele gesicht waar skaind, zijn 
hele  gezicht  was  geschonden;  't  ene 
skaint 't ândere niet, het past allemaal wel 
wat bij elkaar. Fries: skeine.

skain'hailig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Schijnhei-
lig. Fries: skynhillich.

'skaitele, v.  [skɑit̯ələ]  skaitelde;  skaiteld. 
Kiskassen,  keilen,  een plat  steentje  over 
het water doen scheren. Fries: skûdelje.

'skaitelsteentsy, s.  't,  ‐s.  Keilsteen,  plat-
rond steentje waarmee men keilt. Zie ook: 
sailsteentsy.

'skake, v.  [ska:kə]  skaakte;  skaakt.  Scha-
ken. Fries: skake.

'skakel, s. de [ska:kəl] ‐s. Schakel. ♢  'n ‒ 
fan 'n staiger, liggende paal. Fries:  skea-
kel.

'skakele, v.,  skakelde;  skakeld.  Schakelen. 
Fries: skeakelje.

'skakelfisse, v.,  skakelfiste;  skakelfist. 
Schakelen,  vissen  met  een  schakelnet. 
Fries: skeakelfiskje.

'skakelrâd, s. 't, ‐en. Schakelrad, cirkelvor-
mig  onderdeel  van  een  molen,  met  tan-
den, ter overbrenging van de beweging.

'skaker, s.  de [ska:kər] ‐s.  Schaker.  Fries: 
skaker.

skalm, s.  de  [skɑlm]  ‐s.  Schalm,  schakel. 
Fries: skalm.

'skame (je), v. [ska:mə]  skaamde;  skaamd. 
Zich schamen. ♢ Je ergens foor ‒, zich er-
gens voor schamen; je tun 'e toanen út ‒, 
zich doodschamen. Fries: skamje.

'skamel, s.  de [ska:məl] ‐s;  ‐tsy.  Schamel, 
schraag. ♢  De ‒s worre brúkt om bijge-
lyks  planken op  te  sagen; in  'e  landbou 
worre ‒s brúkt om de eerpelseven op te  
setten. Fries: skammel.

'skamel, adj. & adv. [ska:məl]. Schamel. ♢ 
't Komt der ‒ om, die mensen hebben een 
vrij armoedig leven. Fries: skeamel.

'skamper, s. de [skɑmpər] ‐s. Stoot, steek 
die  geen  ernstige  gevolgen heeft.  ♢  De 
boat skaafde nag wel eventsys teugen 't  
bruchy an,  maar  't  bleef  bij  'n  ‒. Fries: 
skamper.

'skamper, adj. & adv. [skɑmpər]. Schamper. 
♢ Hij saai 't op ‒e toan. Fries: skamper.

'skampskot, s. 't, ‐ten. Schampschot. Fries: 
skampskot.

skan'daal, s.  't  [skɑnda:l]  ‐dalen;  ‐tsy. 
Schandaal. ♢ 't Is 'n groat ‒. Fries: skan-
daal.

skan'dalig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Schandalig. 
Fries: skandalich.

'skande, s.  de [skɑndə].  Schande. ♢  't  Is 
('n) ‒, het is (een) schande, het is schan-
dalig,  ook:  het  is  zonde,  jammer;  deur, 
met skade en ‒ wort men wiis, met schade 
en schande wordt men wijs. Fries: skande.

'skandlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Schandelijk. 
Fries: skandlik.

skapeblompy → skapeblomtsy.
'skapeblomtsy, s. 't; 'skapeblompy, ‐s. Ma-

deliefje. Fries: skieppeblomke.
'skapefacht, s.  de,  ‐en;  ‐fachy.  Schapen-

vacht.
skapeflais → skaapflais.
'skapehok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Schapenhok. 

Fries: skieppehok.
skapehouwe'rij, s. de, ‐en. Schapenhoude-

rij.
'skapejage, v.,  skapejoeg;  skapejoegen. 

Wolf‐en‐schapen spelen, een bep. damspel 
spelen, waarbij de ene speler met een rij 
van  vijf  damschijven  moet  trachten  te 
voorkomen dat de andere speler met één 
damschijf  hem  passeert.  Fries:  skieppe-
jeie.

'skapekees, s.  de, ‐kezen;  ‐kesy. Schapen-
kaas. Fries: skieppetsiis.

skapelam → skaaplam.
'skapemet, s.  de,  ‐ten.  Schapenmarkt. 

Fries: skieppemerk.
'skaperam, s.  de,  ‐men.  Ram,  mannelijk 

schaap. Fries: skiepperaam.
'skapestront, s. de. Schapenmest.
'skapetyk, s. de, ‐tiken. Schapenteek. Fries: 

skieppetyk.
'skapewol, s. de. Schapenwol. Fries: skiep-

pewol.
'skapewolkys, s.  plur.  Schapenwolkjes. 

Fries: skieppewolkjes.
'skaplik, adj.  &  adv.  [skɑplək]  ‐er;  ‐st. 

Schappelijk, redelijk. ♢ 'n ‒ prisy; die per-
soan is  altyd  nagal  ‒; hij  behandelt  syn 
klanten ‒. Fries: skaplik.

skar → skaar.
skar, s. 't [skɑr] ‐ren. Schaarweide, aandeel 

in algemene weide, inz. in de weidegron-
den der zeedijken en die op 'e pôl(en) met 
een oppervlakte die groot genoeg is voor 
twee koeien of hokkelingen. Fries: skar.

'skarferhuren, s.  't.  Verpachting  van  de 
skarren  (voor het tijdvak van 1 mei tot 1 
november). Fries: skarferhieren.

skar'minkel, s.  't  [skɑrmɪŋkəl]  ‐s.  Schar-
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minkel. Fries: skarminkel.
skar'nier, s.  't  [skɑrniər]  ‐en;  ‐tsy.  Schar-

nier. Fries: skarnier.
skar'nierbaitel, s. de, ‐s. Scharnierbeitel.
skarpoerder → skaarpoerder.
skarpoere → skaarpoere.
'skarrel, s. de [skɑrəl] ‐s; ‐tsy. Scharrel. ♢ 

'n Los ‒tsy, een losse scharrel, een losse 
verkering. Fries: skarrel.

'skarrele, v.  [skɑrələ]  skarrelde;  skarreld. 
Scharrelen. ♢  Wat in tweedehâns spul ‒, 
op  ongeregelde  wijze  handel  drijven;  't 
skarrelt, het gaat met moeite. Fries: skar-
relje.

skat, s. de [skɑt] ‐ten; ‐sy. Schat. ♢  't Het 
‒ten kost, het  heeft  veel,  een vermogen 
gekost;  dou bist 'n ‒, jij  bent een schat. 
Fries: skat.

'skatere, v.  [ska:tərə]  skaterde;  skaterd. 
Schateren. ♢ Hij skaterde 't út, lachte uit-
bundig. Fries: skatterje.

'skatkist, s. de, ‐en; ‐kissy. Schatkist. Fries: 
skatkiste.

'skatryk, adj. Schatrijk. ♢ Skatrike mînsen. 
Fries: skatryk.

'skatte, v. [skɑtə]  skatte;  skat. Schatten. ♢ 
Ik skat 't op 'n paar hondert euro. Fries: 
skatte.

'skatting, s. de, ‐s; ‐inky. Schatting. Fries: 
skatting.

'skave, v. [ska:və] skaafde; skaafd. Schaven. 
Fries: skave.

'skedel, s. de [ske:dəl] ‐s. Schedel.
skeef, adj. & adv. [ske:f] skever; ‐st. Scheef, 

schuin. ♢ ‒  over skoin, helemaal scheef; 
hij  weunt ‒ foor ôns over, schuin tegen-
over ons. Fries: skeef.

skeef'over, adv. Schuins over. ♢ ‒  de lan-
den deur. Fries: skeanoer.

skeel, s.  de  [ske:l]  skelen.  Houtje  dat  de 
grootte der mazen bepaalt (bij het netten 
breien). ♢ 't Netsy is wat mooier worren,  
omreden  ik  de  masken  over  klainer  ‒ 
braaid hew. Fries: skyl.

skeel, adj. & adv. [ske:l] skeler; ‐st; 'skelig, 
[ske:ləx] ‐er; ‐st. Scheel. Fries: skeel.

skeen, s. de [ske:n] skenen. Scheen. ♢ Een 
foor de skenen skoppe, iemand tegen de 
schenen schoppen. Fries: skine.

'skeensprút, s.  de  [ske:n]-;  'skînsprút, 
[skɪ.n]- ‐ten; ‐sy. Zomersproet. ♢ Dat mai-
sy sit ônder de ‒ten. Fries: skeinsprút.

skeensprútterig → skeensprúttig.
skeen'sprúttig, adj.;  skeen'sprútterig, 

skîn'sprútterig, skîn'sprúttig, ‐er;  ‐st. 
Sproet(er)ig. Fries: skeinsprutich.

skeer, s. de [skɪ.ər] skeren; ‐tsy [skɪ.ə(r)tsi]. 

Schaar (knipwerktuig; orgaan van sommi-
ge  gelede  dieren;  schaarvormig  voor-
werp). ♢ 'n Bek as 'n ‒, een scherpe tong; 
een in 'e ‒ hewwe,  krije, iemand in zijn 
macht hebben, krijgen. Fries: skjirre.

'skeerapperaat, s. 't, ‐raten; ‐sy. Scheerap-
paraat. Fries: skearapparaat.

'skeerbaas, s. de, ‐bazen. Scheerbaas, bar-
bier. Fries: skearbaas.

'skeerbakky, s.  't,  ‐s.  Scheerbakje,  bakje 
voor scheerwater. Fries: skearbakje.

'skeerbekken, s.  't,  ‐s.  Scheerbekken. 
Fries: skearbekken.

'skeerder, s.  de,  ‐s.  Scheerder,  barbier. 
Fries: skearder.

skeerde'rij, s.  de.  Scheergerei.  Fries: 
skearderij.

'skeerdoas, s.  de,  ‐doazen.  Scheerdoos. 
Fries: skeardoaze.

'skeerdoek, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Scheerdoek. 
Fries: skeardoek.

'skeerkwast, s.  de,  ‐en;  ‐kwassy.  Scheer-
kwast. Fries: skearkwast.

'skeermes, s.  't,  ‐sen;  ‐sy.  Scheermes. 
Fries: skearmes.

'skeerriem, s.  de,  ‐en.  Scheerriem.  Fries: 
skearriem.

'skeerseep, s. de. Scheerzeep. Fries: skear-
sjippe.

'skeersinten, s.  plur.  Scheergeld.  Fries: 
skearsinten.

'skeerspigel, s. de, ‐s. Scheerspiegel. Fries: 
skearspegel.

'skeerspul, s.  't,  ‐len.  Scheergerei.  Fries: 
skeardersark.

'skeerwater, s.  't.  Scheerwater.  Fries: 
skearwetter.

'skeerwinkel, s. de, ‐s. Scheerwinkel. Fries: 
skearwinkel.

skeet, s.  de  [ske:t]  sketen;  ‐sy.  Scheet, 
wind.  ♢  Gyn  ‒, geen  scheet,  helemaal 
niets; 't aveseert gyn ‒, het schiet niet op, 
vordert niet; fan 'n ‒ 'n donderslag make, 
kleinigheden  als  gewichtig  voorstellen, 
dingen opblazen. Fries: skeet.

'skekker*, s. de [skεkər] [sxεkər] ‐s. Arbei-
der die bij het dorsen het uitgedorste stro 
verwijderde (bij het vroegere koolzaaddor-
sen). Fries: skekker.

skel, adj. & adv. [skεl] ‐ler; ‐st. Schel. ♢ 't 
Licht is ‒ an 'e ogen. Fries: skel.

'skele, v. [ske:lə]  skeelde;  skeeld. Schelen. 
♢ Niet alles, alles niet ‒, vrij goed zijn; 't  
skeelt (mij) 't nimmen en staanlaten, het 
scheelt dag en nacht;  't skeelt mij 't nim-
men en staanlaten, saai de fint en hij trou-
de met 'e mim in plak fan met de dochter. 
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Fries: skele.
skelf, s. de [skεlf] skelven; ‐y. Schelf, meest-

al rechthoekig of ook wel kegelvormig op-
getaste hoop ongedorst vlas. Fries: skelf.

skelf, adj. & adv. [skεlf]  skelver; ‐st. Sche-
luw, enigszins uit het vlak gebogen. ♢ De 
plank, deur is ‒. Fries: skelf.

'skelfis, s. de [skεl]- ‐sen; ‐sy. Schelvis. ♢ 
Hij siet as 'n ‒, hij heeft fletse ogen (bijv. 
door de kou of  door een ongesteldheid). 
Fries: skylfisk.

'skelfsetter, s. de, ‐s. Arbeider die schoven 
tot een skelf optast.

skelig → skeel.
'skelle, v. [skεlə] skol [skol]; skollen. Schel-

den. ♢ ‒(n), ‒(n) doet niet seer, 'n pak op  
'e  bealig  helpt  wat  meer, gez.  door  jon-
gens  wanneer  ze  uitgescholden  werden. 
Fries: skelle.

skelle'rij, s. de, ‐en. Gescheld. Fries:  skel-
lerij.

'skelling, s. de [skεlɪŋ] ‐s. Schelling, voor-
malig muntstuk ter waarde van zes stui-
vers. ♢ 't Kost 'n ‒. Fries: skelling.

skelm, s. de [skεlm] ‐s; ‐py. Schelm. ♢  At 
de netuur gyn ‒ is, gaan ik eerder doad as  
dou,  saai  de  hait  tun  de  seun. Fries: 
skelm.

'skelmachtig, adj. & adv., ‐er. Schelmach-
tig. Fries: skelmsk.

'skelme, v.  [skεlmə]  skelmde;  skelmd.  On-
eerlijk, vals spelen. ♢  At Joris an 't knik-
ken is, motte je 'm altyd in 'e gaten hou-
we, want hij skelmt wat ôf. Fries: skelmje.

skelme'rij, s. de, ‐en. Schelmerij, bedriege-
rij. Fries: skelmerij.

'skelnaam, s.  de,  ‐namen.  Scheldnaam. 
Fries: skelnamme.

skelp, s.  de  [skεlp]  ‐en;  ‐y.  Schelp.  Fries: 
skulp.

'skelpartij, s.  de,  ‐en.  Scheldpartij.  Fries: 
skelpartij.

'skelve, v. [skεlvə] skelfde; skelfd. Schelven, 
aan schelven zetten. ♢  't Flas mot skelfd 
worre.

'skelwoord, s.  't,  ‐en.  Scheldwoord. Fries: 
skelwurd.

'skema, s.  't  [ske:mɑ]  ‐'s.  Schema.  Fries: 
skema.

'skemer, s.  de  [ske:mər].  Schemer.  Fries: 
skimer.

'skemeraven, s. de, ‐s, ‐en; 'skemeravend, 
‐en.  Schemeravond.  ♢  In  ‒  sitte. Fries: 
skimerjûn.

skemeravend → skemeraven.
'skemerdonker, s.  't.  Schemerdonker. 

Fries: skimertsjuster.

'skemere, v.,  skemerde;  skemerd. Scheme-
ren. ♢ Om Korsttyd hine skemert 't soms 
op 'e overdâg al; wij kinne nag wel 'n hut-
sy ‒, in de schemer zittend de tijd laten 
voorbijgaan;  optlest  begon 't  him wat te 
‒n, herinnerde  hij  het  zich  flauw.  Fries: 
skimerje.

'skemerig, adj.,  ‐er; ‐st.  Schemerig. Fries: 
skimerich.

'skemerlamp, s. de, ‐en; ‐y. Schemerlamp. 
Fries: skimerlampe.

'skemeroffen, s.  de,  ‐s,  ‐en.  Deel  van  de 
ochtend waarin de schemering valt. Fries: 
skimermoarn.

'skemerpit, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  1 Schemer-
lamp(je).  2 Kleine  gloeilamp.  ♢  Ik  sien 
niks bij die ‒, d'r mot 'n groatere brander  
in. Fries: skimerpitsje.

skep, s. de [skεp] ‐pen; ‐py. Schep. ♢ 'n ‒py 
foor de súkker, suikerschepje. Fries: skep-
pe.

'skepe, v.  [ske:pə]  skeepte;  skeept.  Sche-
pen, in het schip brengen (van verkochte 
aardappelen). ♢ Eerappels ‒. Fries:  skyp-
je.

'skepe, v.  [ske:pə]  skeepte;  skepen.  (Iets 
ongewensts) opdoen. ♢ Kouwe ‒, kouvat-
ten. Fries: skypje.

'skepeamer, s. de, ‐s. Schepemmer. Fries: 
skepamer.

'skepnet, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Schepnet.  Fries: 
skepnet.

'skepnetfol, s. 't. In:  Bij 't ‒, skepnetsyfol, 
in overvloed. ♢ Hij gooit de sinten bij 't ‒,  
skepnetsyfol fort. Fries: skepnetsjefol.

'skeppe, v. [skεpə]  skepte;  skept. (Iets on-
gewensts)  opdoen,  oplopen.  ♢  Kouwe ‒, 
kouvatten. Fries: skypje.

'skeppe, v. [skεpə] skepte; skept. Scheppen 
(met een schep verplaatsen, ophalen uit; 
zich  verwerven,  opdoen,  putten  uit,  vin-
den in). ♢ Azem ‒, adem scheppen; freug-
de in wat ‒. Fries: skeppe. Zie ook: skepe.

'skeppe, v. [skεpə] skepte; skept. Scheppen, 
doen  ontstaan,  voortbrengen;  teweeg-
brengen. Fries: skeppe.

'skepper, s.  de, ‐s.  Schepper,  inz. persoon 
die de aardappelen opschept (bij de afle-
vering). Fries: skepper.

'skepper, s. de, ‐s. Schepper, wie iets voort-
brengt. Fries: skepper.

'skepping, s. de, ‐s. Schepping. Fries: skep-
ping.

'skepsel, s. 't [skεpsəl] ‐s; ‐tsy. Schepsel. ♢ 
Gyn  ‒, geen  schepsel,  niemand.  Fries: 
skepsel.

'skere, v. [skɪ.ərə]  skoor,  skeerde (O);  sko-
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ren, skeerd (O). Scheren. Fries: skeare.
'skereslyp, s. de, ‐pen. Scharensliep. Fries: 

skjirreslyp.
'skeresliper, s. de, ‐s. Scharenslijper. Fries: 

skjirresliper.
skerf, s. de [skεrf]  skerven; ‐y. Scherf. Zie 

ook: degel.
'skering, s. de [skɪ.ərɪŋ] ‐s. Schering. ♢ ‒ 

en înslag, schering en inslag. Fries:  skea-
ring.

skerp, s.  't  [skεrp].  Scherp. ♢  't  ‒ fan 'n 
mes; 't peerd mot op ('t) ‒, winterbeslag 
voor  onder  de  hoefijzers;  met  ‒  skiete, 
met scherp schieten. Fries: skerp.

skerp, adj. & adv. [skεrp] ‐er; ‐st. Scherp. ♢ 
‒  sând, zand  met  harde  uiteinden,  niet 
zacht  aanvoelend zand;  die jonge is  och 
soa ‒, hij heeft een scherp verstand. Fries: 
skerp.

'skerpens, s. de. Scherpte. Fries: skerpens.
'skerpskutter, s.  de,  ‐s.  Scherpschutter. 

Fries: skerpskutter.
skets, s.  de  [skεts]  ‐en;  ‐y.  Schets.  Fries: 

skets.
'skettere, v.  [skεtərə]  sketterde;  sketterd. 

Schetteren. Fries: sketterje.
'skeuke, v.  [skö.ü̯kə]  skeukte;  skeukt.  1 

Scheuken,  zich  schurken.  2 Beweeglijk 
zijn, niet stilzitten. ♢  Wat hyn en weer ‒ 
op 'e stoel. Fries: skeuke.

skeur, s. de [skö.ər] ‐en; ‐tsy. Scheur. Fries: 
skuor.

'skeure, v.  [skö.ərə]  skeurde;  skeurd. 
Scheuren.  ♢  De wyn  skeurt  't  d'r  deur, 
door de harde wind gaat het niet regenen; 
't gat d'rút ‒, zich aan iets willen onttrek-
ken, iets niet (meer) willen doen, zich niet 
(meer) inlaten waartoe men gehouden is. 
Fries: skuorre. Zie ook: wine.

'skevel, s. de [ske:vəl] ‐s; ‐tsy. Vent, kerel. 
♢ 'n Rike ‒, een rijkaard. Fries: skevel.

'skevel, s. de [ske:vəl] ‐s; ‐tsy. Verstelinrich-
ting aan ploeg. Fries: skeuvel.

ske'wiele, v.  [skəwi.ələ]  skewielde;  ske-
wield.  Gerieven. ♢  Een ‒, iemand gerie-
ven. Fries: skewiele.

sky, s. de [ski] ‐s. Ski. Fries: sky.
'skyë, v.  [skiə]  skide;  skyd.  Skieën.  Fries: 

skye.
skielk, adv.  [skiəlk].  Binnenkort.  Fries: 

skielk.
skier, adj.  [ski.ər]  ‐der;  ‐st.  Grijs,  grauw, 

vaal.  ♢  Soa ‒  as  'n  mûd; ‒  om 't  hood 
weze, een vale, grauwe gelaatskleur heb-
ben; ‒e ketoen, ongebleekte. Fries: skier.

'skiere, v.  [ski.ərə]  skierde;  skierd.  Neve-
len, nevelig, mistig worden. Fries: skierje.

Skiermonnik'o, eigennaam. Schiermonnik-
oog. Fries: Skiermuontseach.

'skierroek, s. de, ‐en; ‐y.  1 Bonte kraai.  2 
Arbeider in het roekenêst (bij het vroege-
re koolzaaddorsen). 3 In: Beetgumer ‒en, 
bijnaam voor de inwoners  van Beetgum. 
Fries: skierroek.

'skietbaitel, s.  de,  ‐s.  Schietbeitel.  Fries: 
sjitbeitel.

'skiete, v.  [skiətə]  skoat [sko.ət];  skoaten. 
Schieten. Fries: sjitte.

'skieter, s.  de  [ski.ətər]  ‐s;  ‐tsy.  Schieter, 
knikker om mee te schieten.

'skietload, s. 't, ‐en. Schietlood. Fries:  sjit-
lead.

skiif, s. de [ski:f] skiven; skify. Schijf. ♢ De 
‒ fan 'n ketrôl. Fries: skiif.

'skiifblok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Hijsblok,  katrol 
om vrachten aan op te hijsen. Fries: skiif-
blok.

'skiifêg, s.  de,  ‐en;  ‐echy.  Schijveneg,  eg 
met  draaiende schijven.  ♢  An 'n ‒ sitte  
twaalf skiven. Fries: skiifeide.

'skiinsel, s. 't [ski:ⁿsəl] ‐s. Schijnsel. ♢ 't ‒ 
fan 'e lamp. Fries: skynsel.

skik, s. 't [skɪk]. Schik. ♢  Op 't ‒ weze, in 
zijn schik zijn; in, op 't ‒ weze met, in zijn 
schik zijn met. Fries: skik.

'skikke, v. [skɪkə] skikte; skikt. Schikken. ♢ 
Kinne  je  't  foor  deuze  keer  niet  ‒?, in-
schikkelijk, soepel zijn (jegens iemand); je 
ergens in ‒, er in berusten. Fries: skikke.

'skikking, s. de, ‐s. Schikking. ♢ 'n Minlike 
‒, een  minnelijke  schikking.  Fries:  skik-
king.

'skiklik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Schikkelijk. ♢ 
Ik hè al ‒ genog weest, redelijk, schappe-
lijk. Fries: skiklik.

skil, s. 't [skɪl]. Afval ontstaan na het pellen 
van gerst.

skil, s. 't [skɪl]. Schelpengrit. ♢ 'n Padsy be-
dekt met ‒. Fries: skil.

skil, s. de [skɪl] ‐len; ‐tsy. Schil. Fries: skyl.
'skildeksel, s. 't. Deksel waarmee een pel-

kuip kon worden afgesloten.
'skilder, s.  de  [skɪldər]  ‐s.  Kunstschilder. 

Fries: skilder.
'skildere, v., skilderde; skilderd. Schilderen 

(van kunstschilder). Fries: skilderje.
skilde'rij, s.  't,  ‐en;  ‐tsy.  Schilderij.  Fries: 

skilderij.
'skilderkûnst, s.  de.  Schilderkunst.  Fries: 

skilderkeunst.
'skilderstik, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Schilderstuk. 

Fries: skilderstik.
'skilderwerk, s. 't, ‐en. Schilderwerk. Fries: 

skilderwurk.
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'skildpâd, s.  de;  'skilpâd, ‐en;  ‐padsy. 
Schildpad. Fries: skyldpod.

'skildskaar, s. de;  'skilskaar, ‐skaren. On-
derdeel van een ploeg.

'skilhok, s. 't, ‐ken. Hok bij molen voor het 
bewaren van het skil.

'skille, v.  [skɪlə]  skilde;  skild.  Schillen.  ♢ 
Juffers ‒, van de bast ontdoen. Fries:  ski-
le.

skilpâd → skildpâd.
skilskaar → skildskaar.
skim, s.  de  [skɪm]  ‐men.  Schim.  Fries: 

skym.
'skimmel, s. de [skɪməl] ‐s.  Schimmel (uit 

zwammen bestaande uitslag). Fries: skim-
mel.

'skimmel, s. de [skɪməl] ‐s; ‐tsy. Schimmel, 
grijsachtig of wit paard. Fries: skimmel.

'skimmele, v.,  skimmelde;  skimmeld. 
Schimmelen. Fries: skimmelje.

'skimmelig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Schimmelig. 
Fries: skimmelich.

'skimpe, v.  [skɪmpə]  skimpte;  skimpt. 
Schimpen. ♢  Op een, wat ‒, op iemand, 
iets schimpen. Fries: skimpe.

skyn, s. de [skin]. Schijn. ♢ Dat is klare ‒, 
dat is louter schijn. Fries: skyn.

'skynber, adj.  &  adv.  Schijnbaar.  Fries: 
skynber.

'skine, v. [skinə] skeen; skenen. Schijnen. ♢ 
De son het guster niet skenen; hij skynt 
niks deen te hewwen; hij skynt syk te we-
zen. Fries: skine.

'skynfertoaning, s. de, ‐s; ‐inky. Schijnver-
toning. Fries: skynfertoaning.

'skinke, v. [skɪŋkə] skonk [skoŋk]; skonken. 
Schenken. ♢  Koffy, thee, wyn ‒, inschen-
ken, opdienen;  een wat ‒, ten geschenke 
geven, iemand iets geven. Fries: skinke.

'skinking, s. de, ‐s. Schenking. Fries:  skin-
king.

skînsprút → skeensprút.
skînsprútterig → skeensprúttig.
skînsprúttig → skeensprúttig.
skip, s. 't [skɪp] ‐pen; ‐py. Schip. ♢  At 't ‒ 

met geld komt, krije wij  'n auto, als het 
schip met geld komt;  wachte op 't ‒ met 
geld. Fries: skip.

'skipbreukeling, s.  de,  ‐en.  Schipbreuke-
ling. Fries: skipbrekkeling.

'skipfaart, s. de. Scheepvaart. Fries:  skip-
feart.

'skipfol, s. 't, ‐len. Een schip vol. ♢ 'n ‒ bi-
ten; 'n ‒ sinten, heel veel geld; 't het 'n ‒ 
kost. Fries: skipfol.

'skipper, s. de [skɪpər] ‐s. Schipper. Fries: 
skipper.

'skippersfolk, s.  't.  Schippersvolk.  Fries: 
skippersfolk.

'skippershondsy, s.  't,  ‐s.  Schippershond; 
schippertje  (klein,  levendig,  zeer  waak-
zaam hondje). Fries: skippershûntsje.

'skippyfare, v.,  skippyfoer;  skippyfoeren.  1 
Spelevaren.  2 Met  een  scheepje  spelen, 
een (speelgoed)scheepje laten varen. ♢ ‒ 
met 'n ouwe klomp. Fries: skipkefarre.

'skipslading, s.  de,  ‐s.  Scheepslading. 
Fries: skipslading.

'skipsroeper, s.  de,  ‐s.  Scheepsroeper. 
Fries: skipsropper.

'skite, v. [skitə] skeet [ske:t];  sketen. Schij-
ten. ♢ ‒ as 'n slôb, (plat); ‒ der't je staan, 
(plat)  gez.  van  personen  die  erg  slordig 
zijn;  at 'e wyn soa blyft mot ik ok nag ‒, 
(plat) gez. wanneer men aandrang heeft, 
voelt. Fries: skite.

'skiteldoek, s. de [skitəl]- ‐en; ‐y. Luier. ♢ 
Soa slop as 'n ‒; 'n kleur as 'n ‒ hewwe, er 
flets uit zien. Fries: skiteldoek.

'skiterig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Klein, nietig, 
armzalig, prullig. ♢  'n ‒ presintsy. Fries: 
skiterich.

skite'rij, s.  de.  Schijterij,  diarree.  Fries: 
skiterij.

'skytfenyn, s.  de  -[fənin]  ‐feninen;  ‐tsje. 
Kat,  bitse,  snibbige vrouw. Fries:  skytfe-
nyn.

'skytkret, s. 't  -[krεt] ‐ten. Mestkruiwagen, 
kruiwagen  voor  het  vervoer  van  mest. 
Fries:  skytkret.  Zie  ook:  miskroiwagen, 
strontkroiwagen.

'skytlok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Drekkige  vlok 
schapenwol. ♢ 't Skaap het allegaar ‒ken 
an 'e kont hangen. Fries: skytlok.

'skytmerakels, s.  plur.  Aanstellerij.  Fries: 
skytmerakels.

'skytsak, s. de, ‐ken. Schijterd. Fries:  skyt-
sek.

'skytskoffel, s. de, ‐s. Mestschop, schop om 
mest  uit  de  grup  te  scheppen.  Fries: 
skytskoffel.

'skytskore, v.,  skytskoorde;  skytskoord. 
Schoorvoeten, aarzelen. ♢ Ergens tun an 
‒, ergens tegen op zien, aarzelen iets te 
doen. Fries: skytskoarje.

'skytskorend, adj. & adv. Schoorvoetend. ♢ 
Hij stapte ‒ over de drumpel. Fries:  skyt-
skoarjend.

'skytsloat, s.  de,  ‐en.  Stinksloot.  Fries: 
skytsleat. Zie ook: stinksloat.

'skittere, v.  [skɪtərə]  skitterde;  skitterd. 
Schitteren. Fries: skitterje.

'skitterend, adj. & adv. Schitterend, hel en 
beweeglijk licht uitstralend. ♢  'n ‒e ster. 



skittering 369

Fries: skitterjend.
'skittering, s.  de,  ‐s.  Schittering.  Fries: 

skittering.
skizo'freen, s. de [skizo:fre:n] [skidzo:fre:n] 

‐frenen. Schizofreen. Fries: skizofreen.
skizo'freen, adj. [skizo:fre:n] [skidzo:fre:n]. 

Schizofreen. Fries: skizofreen.
skizofre'ny, s. de [skizo:fre:ni], [skidzo:fre:-

ni]. Schizofrenie. Fries: skizofreny.
skoal, s. de [sko.əl] ‐en; ‐tsy. School, menig-

te (vissen) van dezelfde soort. ♢ 'n ‒ hir-
rings. Fries: skoal.

skoal, s. de [sko.əl] ‐en; ‐tsy. School. Fries: 
skoalle.

'skoalbank, s.  de;  'skoalsbank, ‐en;  ‐y. 
Schoolbank.  ♢  Op 'e  ‒en, op  de school-
banken;  ik hè met him, hur op 'e ‒en sit-
ten, op dezelfde school en in dezelfde klas 
gezeten; Ouwe het nou al 'n maid en hij is  
nag maar krekt fan 'e ‒en ôf. Fries: skoal-
bank.

'skoalbestuur, s.  't,  ‐besturen.  Schoolbe-
stuur. Fries: skoalbestjoer.

'skoalboek, s. 't, ‐en; ‐y. Schoolboek. Fries: 
skoalboek.

'skoaldâg, s. de, ‐dagen. Schooldag. Fries: 
skoaldei.

'skoalfeest, s.  't,  ‐en;  ‐fesy.  Schoolfeest. 
Fries: skoalfeest.

'skoalfersúm, s.  't.  Schoolverzuim.  Fries: 
skoalfersom.

'skoalfrind, s.  de,  ‐en;  'skoalfrynd, ‐en; 
‐sy. Schoolvriend. Fries: skoalfreon.

skoalfrynd → skoalfrind.
'skoalgaan, s.  't.  Schoolbezoek,  het  naar 

school gaan. Fries: skoalgean.
'skoalgebou, s.  't,  ‐wen;  ‐tsy.  Schoolge-

bouw. Fries: skoalgebou.
'skoalgeld, s.  't.  Schoolgeld.  Fries:  skoal-

jild.
skoal'hoofd, s.  't,  ‐en.  Schoolhoofd. Fries: 

skoalhaad.
skoal'huus, s.  't,  ‐húzzen.  Schoolhuis 

(dienstwoning van het schoolhoofd). Fries: 
skoalhûs.

'skoaljaar, s. 't, ‐jaren. Schooljaar. ♢ Na de 
skoaljaren riek‐y bij de boer. Fries:  skoal-
jier.

'skoaljeugd, s.  de.  Schooljeugd.  Fries: 
skoaljeugd.

'skoaljonge, s. de, ‐s. Schooljongen. Fries: 
skoaljonge.

'skoaljuffrou, s.  de,  ‐wen.  Schooljuffrouw. 
Fries: skoaljuffer.

'skoalkaatsen, s.  't.  Schoolkaatswedstrijd 
(wedstrijd van door verschillende scholen 
afgevaardigde  parturen).  Fries:  skoalle-

keatsen.
'skoalkammeraat, s.  de,  ‐raten;  ‐sy. 

Schoolkameraad. Fries: skoalkammeraat.
'skoalkammeraatske, s. 't, ‐s. Schoolvrien-

din. Fries: skoalkammeraatske.
'skoalkynd, s. 't, ‐kines. Schoolkind.
'skoallokaal, s.  't,  ‐lokalen.  Schoollokaal. 

Fries: skoallokaal.
'skoalmaisy, s. 't, ‐s. Schoolmeisje.
skoalmaister → skoalmeester.
'skoalmeester, s. de [skoəl]- ‐s; 'skoalmai-

ster*, ‐s. Schoolmeester. Fries:  skoalmas-
ter.

'skoalopsiener, s.  de,  ‐s.  Schoolopziener. 
Fries: skoalopsjenner.

skoal'plain, s.  't,  ‐en;  ‐tsy.  Schoolplein. 
Fries: skoalplein.

'skoalraisy, s. 't, ‐s. Schoolreis. Fries: skoal-
reiske.

skoalsbank → skoalbank.
skoaltyd → skoaltiid.
'skoaltiid, s. de;  'skoaltyd, ‐tiden. School-

tijd. Fries: skoaltiid.
'skoaltsyfersúmme, v.,  skoaltsyfersúmde; 

skoaltsyfersúmd.  Spijbelen.  Fries:  skoal-
fersomje.

'skoaltsyknappe, v.,  skoaltsyknapte;  skoal-
tsyknapt. Spijbelen.

'skoaltsysyk, adj. Schoolziek. Fries:  skoal-
tsjesiik.

'skoalwerk, s.  't.  Schoolwerk,  huiswerk. 
Fries: skoalwurk.

skoan, adj.  &  adv.  [sko.ən]  ‐(d)er;  ‐st.  1 
Schoon (zindelijk, rein; nadat alle onkos-
ten zijn betaald, alle afval enz. is wegge-
werkt).  ♢  Soa  ‒  as  de  brand,  goud; ‒ 
goed, verschoning, schoon lijfgoed; niet ‒ 
op 'e húd weze, niet zuiver, eerlijk van ge-
weten zijn; 'n ‒e lucht, een heldere, onbe-
wolkte lucht; ‒ lând, schoon, van onkruid 
gezuiverd land;  'n ‒e tillegraaf, met niets 
eraan (kaatsen); 'n ‒e twee, fier, ses, 2, 4, 
6 tegen 0 punten (kaatsen); ‒ geld, netto; 
an 'e haak, schoon aan de haak.  2 (Zeer) 
goed, best. ♢ 't ‒ doen kinne, het financi-
eel  goed kunnen  doen;  hij  het  't  ‒, een 
zeer goed leven hebben; d'r ‒ komme kin-
ne, er goed kunnen komen, goed kunnen 
rondkomen. Fries: skoan.

'skoander, adj.  [sko.əndər].  Uitmuntend, 
voortreffelijk, kostelijk. ♢ 't Is 'n griis, sok 
‒ geld; sok ‒ eten wort soamaar fortsme-
ten! Fries: skoander.

'skoandochter, s. de [sko(.)ən]- ‐s. Schoon-
dochter. Fries: skoandochter.

'skoanhait, s.  de  [sko.ən]- ‐en.  Schoonva-
der. Fries: skoanheit.
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'skoanmake, v.  [sko.ən]- maakte  skoan; 
skoanmaakt.  Schoonmaken.  ♢  Gerryt 
Groen maakte syn plak achterin en op 'e 
boven in 'e regel wel arig skoan, volbracht 
zijn taak goed. Fries: skjinmeitsje.

'skoanmim, s.  de [sko.ən]- ‐men.  Schoon-
moeder. Fries: skoanmem.

'skoanseun, s.  de [sko(.)ən]- ‐en.  Schoon-
zoon. Fries: skoansoan.

'skoanskrive, v.,  skoanskreef;  skoanskre-
ven. Schoonschrijven.

skoansus → skoansuster.
'skoansuster, s.  de  [sko(.)ən]- ‐s;  'skoan-

sus, ‐sen; ‐sy. Schoonzuster. Fries: skoan-
suster. Zie ook: snaar.

skoat, s.  de [sko.ət]  ‐en;  ‐sy.  Hoeveelheid 
graan van ongeveer 40 kop (bij het malen 
in een graanmolen). ♢ 'n ‒ garst.

skoat, s. de [sko.ət] ‐en; ‐sy. Schoot. ♢ Bij 
mim op 'e ‒ sitte. Fries: skoat.

'skoatel, s. de [sko.ətəl] ‐s; ‐tsy. 1 Grendel. 
♢  Ergens 'n ‒tsy foor strike, ergens een 
stokje voor steken.  2 Sluitboom, horizon-
tale balk om inrijdeuren vast te zetten.  3 
Schieter, werktuig waarmee het brood in 
de oven geschoven wordt. Fries: skoattel.

'skoatele, v.,  skoatelde;  skoateld.  Grende-
len. Fries: skoattelje.

'skoathondsy, s. 't, ‐s. Schoothondje. Fries: 
skoathûntsje.

skobberdebonk → skobberebonk.
'skobberebonk, s.  de  [skobərəboŋk]; 

'skobberdebonk, [skobərdəboŋk]. Schob-
berdebonk (alleen in verbinding). ♢ Op 'e 
‒  leve, op  (de)  schobberdebonk  lopen, 
klaplopen. Fries: skobberdebonk.

skoen, s.  de  [skuən]  ‐en;  ‐tsy.  Schoen.  ♢ 
(Niet)  stiif,  stevig in  'e  ‒en staan, (niet) 
standvastig zijn; 't wel ônder 'e (bâl fan 'e)  
‒ skrive kinne, er niet meer op hoeven te 
rekenen,  het  wel  kunnen  afschrijven;  't 
gaat, loopt over 'e hoge ‒en, het loopt de 
spuigaten uit; naast je ‒en lope, naast zijn 
schoenen lopen. Fries: skoech.

skoenbussel → skoenebussel.
'skoenebussel, s.  de;  'skoenbussel, ‐s. 

Schoenborstel. Fries: skuonboarstel.
'skoenepoetse, v.,  skoenepoetste;  skoe-

nepoetst;  'skoenpoetse, skoenpoetste; 
skoenpoetst. De schoenen poetsen. Fries: 
skuonpoetse.

'skoenepoetsersgoed, s.  't;  'skoenpoet-
sersgoed.  Schoensmeer.  Fries:  skuon-
poetsersguod.

'skoenetrekker, s.  de;  'skoentrekker, ‐s. 
Schoenlepel.

'skoenfeter, s.  de,  ‐s.  Schoenveter.  Fries: 

skuonfiter.
'skoenlappe, v.,  skoenlapte;  skoenlapt. 

Schoenlappen. ♢  Je motte him in 'e bek 
sitte te ‒n, gez. van iemand die men niet 
kan  verstaan,  omdat  hij  zo  onduidelijk 
spreekt. Fries: skuonlaapje.

'skoenlapper, s.  de,  ‐s.  Schoenlapper. 
Fries: skuonlapper.

'skoenmake, v., skoenmaakte; skoenmaakt. 
Schoenmaken. Fries: skuonmeitsje.

'skoenmaker, s. de, ‐s.  Schoenmaker (wie 
schoenen  maakt;  dagpauwoog).  Fries: 
skuonmakker.

skoenpoetse → skoenepoetse.
skoenpoetsersgoed →  skoenepoetsers-

goed.
'skoensoal, s.  de,  ‐en.  Schoenzool.  Fries: 

skoechsoal.
skoentrekker → skoenetrekker.
'skoentsys, s.  plur.  1 In:  Blauwe ‒ vogel-

wikke. 2 In: Gele ‒ veldlathyrus.
'skoffel, s.  de  [skofəl]  ‐s;  ‐tsy.  Schoffel. 

Fries: skoffel.
'skoffele, v., skoffelde; skoffeld. Schoffelen. 

Fries: skoffelje.
skoft, s. 't [skɔft] ‐en; skoffy. 1 Schoft (deel 

van  een  werkdag  tussen  pauzes).  ♢  Bij 
ouds maakten de erbaaiers drie ‒ bij de  
boer: 't offenskoft, 't overdâgsskoft en 't  
avenskoft; 'n regenig ‒, deel van de werk-
dag waarop niet gewerkt kan worden om-
dat het  regent.  2 Schoft,  rusttijd  tussen 
offenskoft  en  overdâgsskoft. ♢ ‒  hewwe, 
houwe; tussen  't  ‒  gaan wij  na  huus  te  
eten; hij blyft in 't ‒ op 't werk; ik kom op 
't  ‒ thús; die fint is der op 't  ‒ (bij  syn 
maid), komt geregeld, altijd bij zijn meis-
je. 3 Poos, vrij grote tijdsruimte. ♢ Hij het 
hier 'n (heel) ‒,  gâns 'n ‒ sitten; hij  kin 
(hele) ‒en bij syn buurman sitte te kaar-
ten. Fries: skoft. Zie ook: hut, tocht, ruk.

'skofte, v. [skɔftə]  skoftte;  skoft. Schoften. 
♢ Bij ouds skoftte 't lândfolk fan ongefeer  
9‐11 uur en fan 2‐3 uur. Fries: skoftsje.

'skofttiid, s.  de,  ‐tiden.  Schafttijd.  Fries: 
skofttiid.

skoin, adj. & adv. [skɔ.in̯] ‐er; ‐st. Schuin. ♢ 
't  Loopt der nagal wat ‒, het loopt daar 
nogal flink schuin af (bijv. van de helling 
van  zeedijk);  ‒  over  skeef, helemaal 
scheef;  't gaat ‒ over skiif, het gaat ver-
keerd, het komt zo niet in orde; ‒ na een 
sien,  met  ‒e  ogen  na  een  sien, iemand 
scheef  aankijken,  wantrouwend,  afkeu-
rend naar iemand kijken. Fries: skean.

'skoinmesjeerder, s.  de;  'skoinsmesjeer-
der, ‐s. Schuinsmarcheerder.
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skoinsmesjeerder → skoinmesjeerder.
skok, s.  de [skɔk] ‐ken;  ‐ky.  Schok. Fries: 

skok.
'skokbreker, s. de, ‐s.  Schokbreker. Fries: 

skokbrekker.
'skokke, v. [skɔkə]  skokte;  skokt.  1 Schok-

ken. ♢ ‒nd nijs, schokkend nieuws. 2 Dok-
ken, (met tegenzin) betalen. Fries: skokke.

skol, s. de [skɔl] ‐len; ‐tsy. Schol, soort plat-
vis. Fries: skol.

skolk, s.  't  [skɔəlk]  ‐en;  ‐y.  Schort.  Fries: 
skelk.

'skolkdoek, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Schorteldoek, 
schort. Fries: skerldoek.

skolks'bús, s.  de,  ‐sen.  Schortezak. Fries: 
skelksbûse.

'skolksgoed, s. 't. Schortenbont, bonte stof 
voor schorten. ♢  'n Mooi lappy ‒. Fries: 
skelksguod.

'skommel, s.  de  [skoməl]  ‐s;  ‐tsy.  Schom-
mel. Fries: skommel. Zie ook: touter.

'skommele, v. [skomələ] skommelde; skom-
meld. Schommelen. Fries:  skommelje. Zie 
ook: toutere.

skoof, s. de [sko:f] skoven; skofy. Schoof. ♢ 
't Flas wort tot skoven bonnen; 't kin be-
ter fan 'e ‒ as fan 'e bând, een rijke kan 
beter  wat  schade  lijden  dan  een  arme. 
Fries: skeaf.

'skooie, v. [sko.iə̯]  skooide;  skooid. Schooi-
en. Fries: skoaie.

'skooier, s. de, ‐s. Schooier. Fries: skoaier.
skoor, s.  de  [sko.ər]  skoren;  ‐tsy.  Schoor, 

stut. ♢ De (lange) skoren fan 'n moln; de 
skoren an 'e poat fan 'n kroiwagen. Fries: 
skoar.

skoor, adv. [sko.ər]. Schoor, schrap. ♢ Je te 
‒ sette, zich schrap zetten. Fries: skoar.

skop, s.  de [skop] ‐pen; ‐py.  Schop (werk-
tuig om mee te graven; werktuig om mee 
te scheppen; zoveel als er op een schop 
gaat). ♢  'n Holle ‒, houten schop om de 
gier mee over het land te verspreiden; je-
sels niet in 'e ‒ had hè, zichzelf niet ge-
maakt hebben, en er dus niet  al  te veel 
aan  kunnen  doen,  dat  je  bent  zoals  je 
bent. Fries: skeppe.

skop, s. de [skop] ‐pen; ‐py. Schop, trap met 
de voet. Fries: skop.

'skopfol, s.  't,  ‐len;  skoppyfol.  Een  schep 
vol. Fries: skepfol.

'skoppe, v.  [skopə]  skopte;  skopt.  Schop-
pen.  ♢  Hij  het  't  feer  skopt, gebracht. 
Fries: skoppe.

'skoppyrôle, v.,  skoppyrôlde;  skoppyrôld. 
Kinderspel spelen, waarbij  een kind cen-
ten langs de steel van een schop, die op 

een plankje tegen een muur stond, liet rol-
len en een ander kind moest trachten de 
cent te omvatten (die  mocht hij  dan be-
houden).

skor, adj. & adv. [skɔər] ‐der; ‐st. Schor. ♢ 
Soa ‒ as 'n kikkert. Fries: skoar.

'skore, v.  [sko.ərə]  skoorde;  skoord.  Scho-
ren, schragen, stutten. Fries: skoare.

skorpi'oen, s.  de  [skɔərpiu.ən]  ‐en;  ‐tsy. 
Schorpioen. Fries: skorpioen.

'skorrens, s. de. Schorheid, het schor‐zijn.
skors, s.  de  [skɔəs]  ‐en.  Schors.  Fries: 

skors.
'skorstyn, s. de [skɔəstin] ‐s; ‐tsy. Schoor-

steen.  ♢  Hij  siet  as  'n  ‒, boos.  Fries: 
skoarstien.

skorstyn'bôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  1 Vaste 
schoorsteenkap.  2 Plank  in  ouderwetse 
schoorsteen om iets op te leggen. Fries: 
skoarstienboerd.

skorstyn'mantel, s.  de,  ‐s.  Schoorsteen-
mantel. Fries: skoarstienmantel.

skos, s.  de [skɔs]  ‐sen;  ‐sy.  Schots.  ♢  De 
faart lait in ‒sen. Fries: skosse.

'skossylope, v.,  skossyliep;  skossylopen. 
Over ijsschotsen lopen (jongensspel).

'skossysette, v.,  skossysette;  skossyset. IJs 
in schotsen breken door erover te lopen 
(jongensspel).  ♢  At  'e  jonges  an  't  ‒n 
weest hè,  kin'  se faak skossylope. Fries: 
skoskesette.

skot, s. 't [skɔt] ‐ten; ‐sy. Schot. ♢ 'n ‒ los-
se; d'r sit gyn ‒ in 't werk, het schiet niet 
genoeg op. Fries: skot.

skou*, adv. In:  't Gaat d'r ‒ deur het gaat 
woest toe. Fries: skou.

'skouder, s. 't [skɔ.u̯dər] ‐s; ‐tsy. Schouder. 
Fries: skouder.

'skouderblâd, s.  't,  ‐en.  Schouderblad. 
Fries: skouderblêd.

'skoudere, v., skouderde; skouderd. Schou-
deren. ♢ Een ‒, iemand met de nek aan-
zien. Fries: skouderje.

'skouderkloppy, s. 't, ‐s. Schouderklopje. ♢ 
'n ‒ geve, krije; elk het wel 's ferlet fan 'n 
‒, al is 't maar met 'n fingertoppy.

'skouspul, s.  't,  ‐len.  Schouwspel.  Fries: 
skouspul.

skout, s.  de [skɔ.u̯t]  ‐en.  Schout,  bep. ge-
rechtsambtenaar. Fries: skout.

'skouwe, v. [skɔ.u̯ə]  skoude;  skoud. Schou-
wen. ♢  De lucht ‒, naar de lucht kijken 
om te zien wat voor weer het wordt. Fries: 
skôgje.

'skouwing, s.  de,  ‐s.  Schouwing, inspectie 
van dijken, wegen, sloten enz. Fries: skou-
wing.
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skraag, s.  de  [skra:x]  skragen;  skraachy. 
Schraag, schrank. Fries: skraach.

skraal, adj. & adv. [skra:l] ‐der, skraler; ‐st. 
Schraal.  ♢  'n Skrale wyn, een koude en 
droge wind. Fries: skraal.

'skrâbe, v.  [skrɑ.bə]  skrâbde;  skrâbd. 
Schrappen. ♢ Foor't d'r forfd wort, mot de 
forver ‒; (de bâl) ‒, bij het slaan van de 
bal de grond met de hand raken (kaatsen). 
Fries: skrabje.

'skrâber, s. de, ‐s; ‐tsy.  1 Schraper (gierig-
aard, potter,  vrek).  2 Schraper (schraap-
ijzer,  schraapmes).  3 Krabber,  landbouw-
werktuig  om  de  bovenste  laag  van  de 
grond om te woelen. Fries: skrabber.

skram, s.  de  [skrɑm]  ‐men;  ‐py,  ‐mechy. 
Schram. Fries: skram.

'skrander, adj. & adv. [skrɑndər] ‐der; ‐st. 
Schrander. Fries: skrander.

skras, s.  de [skrɑs]  ‐sen;  ‐sy.  Kras.  Fries: 
skras.

'skrasse, v. [skrɑsə] skraste; skrast. 1 Kras-
sen. 2 Schrappen, doorhalen. Fries: skras-
se.

skreauwe → skruwe.
skreauwer → skruwer.
skreef, s.  de  [skre:f]  skreven;  skrefy. 

Schreef, spleet, snee. ♢ 'n Groate ‒ ônder 
'e neus hewwe, een grote mond hebben, 
overal zijn mond in steken. Fries: skreef.

skrep, s. de [skrεp]. In:  In 'e ‒ weze, in de 
weer, bezig, werkzaam, aan de arbeid zijn. 
Fries: skrep.

'skreppe, v. [skrεpə] skrepte; skrept. Met ij-
ver,  inspanning werken.  ♢  Hij  het  altyd 
(goed) skrept in 't leven; ‒ en klauwe om 
foorút te kommen. Fries: skreppe.

'skreprichel, s. de, ‐s. Uitspringende rand 
achter koestal. Fries: skreprichel.

'skrepskuttel, s. de, ‐s; ‐tsy. Vrouw die al-
tijd druk in de weer is. ♢  Die frou is 'n 
ouwe ‒. Fries: skrepskûtel.

'skriemer, s.  de,  ‐s.  Iemand (meestal  een 
kind) die erg kieskeurig is met het eten. 
Fries: skriemer.

skries, s.  de [skri.əs]  skriezen;  ‐y.  Grutto. 
Fries: skries. Zie ook: grito.

skrift, s.  't  &  de  [skrɪft]  ‐en;  skriffy.  1 
Schrift.  2 (Met hoofdletter) de Schrift, de 
Bijbel. Fries: skrift.

'skriftlik, adj.  &  adv.  Schriftelijk.  Fries: 
skriftlik.

'skriifbero, s.  't,  ‐'s;  ‐otsy.  Schrijfbureau. 
Fries: skriuwburo.

'skriifblok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Schrijfblok. 
Fries: skriuwblok.

'skriifbôrd, s. 't,  ‐en; ‐bordsy. Schrijfbord, 

schoolbord.  Fries:  skriuwboerd.  Zie  ook: 
bôrd.

'skriiffout, s. de, ‐en; ‐sy. Schrijffout.
'skriifmasine, s.  de,  ‐s.  Schrijfmachine. 

Fries: skriuwmasine.
'skriifpepier, s.  't.  Schrijfpapier.  Fries: 

skriuwpapier.
'skriifwerk, s. 't. Schrijfwerk. Fries: skriuw-

wurk.
'skriifwize, s.  de,  ‐s.  Schrijfwijze.  Fries: 

skriuwwize.
skrik, s. de [skrɪk]. Schrik. ♢ Een de ‒ op 't  

liif jage, iemand schrik aanjagen; fan 'e ‒ 
bekomme. Fries: skrik.

'skrikachtig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Schrik-
achtig.

'skrikdraad, s. 't. Schrikdraad. Fries: skrik-
tried.

'skrikke, v. [skrɪkə]  skrikte;  skrikt. Schrik-
ken, plotseling afkoelen. ♢  'n Aai ‒ late, 
een  ei  laten  schrikken,  snel  afkoelen. 
Fries: skrikke.

'skrikke, v.  [skrɪkə]  skrok [skrok];  skrok-
ken.  Schrikken,  ontstellen.  ♢  Ik  bin  mij  
hest doad skrokken. Fries: skrikke.

'skriklik, adj.  &  adv.  Vreselijk,  erg,  zeer, 
verschrikkelijk.  ♢  ‒e  gefolgen. Fries: 
skriklik.

skriks, adv. [skrɪks]. Gerend, schuin toelo-
pend. ♢  Dat lând is ‒ klaarmaakt. Fries: 
skriks. Zie ook: gerig.

skril, adj. & adv. [skrɪl] ‐ler; ‐st. Schril (van 
geluiden  en  kleuren;  schrikachtig,  ang-
stig). Fries: skril.

'skrine, v. [skrinə]  skrynde;  skrynd. Schrij-
nen. Fries: skrine.

'skrinig, adj., ‐er; ‐st. Schrijnend (van een 
wond). ♢ ‒e hannen. Fries: skrinich.

'skrinkel, s. de [skrɪŋkəl] ‐s; ‐tsy. Schenkel, 
schinkel,  lang bot (in been van mens of 
poot van dier). Fries: skrinkel.

'skrive, v. [skri:və]  skreef [skre:f];  skreven. 
Schrijven. ♢  Rekens ‒; wij ‒ ôns Louwe-
naar, onze familienaam is Louwenaar; met 
een  ‒, met  iemand  corresponderen;  er-
gens op ‒, ergens op inschrijven (bij aan-
bestedingen,  verpachtingen  enz.);  hij 
weet wel fan ‒n, hij schrijft gepeperde re-
keningen uit. Fries: skriuwe.

'skriver, s. de, ‐s. Schrijver. Fries: skriuwer.
skrive'rij, s.  de,  ‐en.  Schrijverij.  Fries: 

skriuwerij.
'skrivertsy, s. 't, ‐s. Schrijvertje, draaikever. 

Fries: skriuwerke.
skroat, s. 't [skro.ət]. Schroot, afval. Fries: 

skroat.
skroat, s.  de  [skro.ət]  ‐en;  ‐sy.  Schroot, 
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strook gezaagd hout. Fries: skroat.
'skroatspikere, v.,  skroatspikerde;  skroat-

spikerd. Een wand met schroten betimme-
ren.

'skroatum, s.  't  [skro.ətəm]  ‐s.  Scrotum. 
Fries: skroatum.

'skrôbe, v.  [skro.bə]  skrôbde;  skrôbd. 
Schrobben. Fries: skrobje.

'skrobsaag, s. de, ‐sagen; ‐saachy. Schrob-
zaag. Fries: skrobseage.

skroef, s. de [skru:f]  skroeven; ‐y. Schroef. 
♢ De ‒ fan 'n skaafbank, bankschroef; de 
‒  fan  'n  watermoln, vijzelpomp,  schroef 
van Archimedes;  út 'e skroeven weze, op-
getogen,  verrukt,  enthousiast  zijn.  Fries: 
skroef.

'skroefbout, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Schroefbout. 
Fries: skroefbout.

'skroefdraad, s.  de  [skru(:)f]- ‐draden. 
Schroefdraad.

'skroefoog, s. 't, ‐ogen; ‐oochy. Schroefoog. 
Fries: skroefeach.

skroei, s. de [skrui]̯. Trek, eetlust. ♢ Ik hew 
‒, ik heb trek, honger. Fries: skroei.

'skroeie, v.  [skruiə̯]  skroeide;  skroeid. 
Schroeien. Fries: skroeie.

'skroetig, adj. [skru.ətəx] ‐er; ‐st. Armetie-
rig, er ongezond uitziend. ♢  Hêrstkatsys 
binne faak soa ‒, die mot men niet hew-
we.

'skroeve, v.  [skru:və]  skroefde;  skroefd. 
Schroeven. Fries: skroeve.

'skroevedraaier, s. de, ‐s; ‐tsy. Schroeven-
draaier. Fries: skroevedraaier.

skroil, adj. [skrɔil̯] ‐er; ‐st. Schriel, lang en 
mager. Fries: skriel.

skrok, s. de [skrɔk]. Eetlust, trek, honger. ♢ 
Ik hè nagal aardig ‒. Fries: skrok.

'skrokke, v.  [skrɔkə]  skrokte;  skrokt. 
Schrokken. Fries: skrokje.

'skrokkerig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st. 
Schrokk(er)ig.  ♢  Most  niet  soa  ‒  ete. 
Fries: skrokkerich.

'skrome, v.  [skro:mə]  skroomde;  skroomd. 
Schromen. Fries: skromje.

skromelik → skroomlik.
'skrônfelig, adj.  [skro.ⁿfələx]  ‐er;  ‐st. 

Schrompelig, rimpelig. Fries: skronfelich.
'skroomlik, adj. & adv.; 'skromelik. Schro-

melijk. ♢ ‒  overdrive; ‒e dom, erg, zeer 
dom. Fries: skromelik.

skrousk, adj.  [skrɔ.u̯sk].  Huiverig.  Fries: 
skrousk.

'skrúttel, adj. & adv. [skrütəl] ‐(d)er; ‐st.  1 
Bevreesd,  beangst.  2 Beschroomd, 
schuchter, verlegen. ♢ Dirk is 'n ‒ jonge-
tsy: hij is faitlik maar wat bangig. Fries: 

skrutel.
'skruwe(W), v. [skrü.u̯ə]  skruwde;  skruwd; 

'skreauwe(O), [skrjo.u̯ə]  skreauwde; 
skreauwd.  Schreeuwen.  ♢  Skruwende 
duur, erg, zeer duur. Fries: skreauwe.

'skruwer(W), s.  de;  'skreauwer(O), ‐s. 
Schreeuwer(d). ♢ Hij is 'n groate ‒. Fries: 
skreauwer.

skub, s.  de  [sköp]  ‐ben;  skuppy;  skûb, 
[skö.p] ‐en; skuppy. Schub. Fries: skobbe.

skûb → skub.
'skudde, v.  [sködə]  skudde;  skudden; 

'skuddere, [sködəre]  skudderde;  skud-
derd. Schudden. ♢ De boer is an 't (hooi)‐
n, met de hooischudder aan het hooi ke-
ren. Fries: skodzje.

skuddel → skuttel.
skuddeldoek → skutteldoek.
'skuddele, v., skuddelde; skuddeld. De vaat 

wassen. Fries: skûdelje.
skuddelwasse → skuttelwasse.
skuddelwater → skuttelwater.
'skudder, s. de, ‐s; ‐tsy. 1 Schudder (arbei-

der die schudt (bijv. bij het vroegere kool-
zaaddorsen);  werktuig  om  te  schudden 
(inz.  Hooischudder)).  2 Zeepklopper. 
Fries: skodder. Zie ook: seepskudder.

skuddere → skudde.
'skudding, s. de, ‐s; ‐dinky, ‐dinchy. Vlecht-

werk  van  wilgetenen,  als  onderdeel  van 
een span fuiken. Ze waren bedoeld om de 
haring te keren en in de fuiken te leiden. 
Fries: skud.

'skuddingdraaie, v.,  skuddingdraaide; 
skuddingdraaid.  Vlechtwerk  (skudding) 
maken m.b.v.  wilgetenen.  Zie  ook:  skud-
ding.

'skudnet, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Schutnet.  Fries: 
skudnet.

'skudstok, s. de [sköt]- ‐ken. Stok die op de 
uiteinden van een  skudding stond. Fries: 
skudstok.

skúfbôrd → skuufbôrd.
skúfdeur → skuufdeur.
skúfraam → skuufraam.
skúftafel → skuuftafel.
skúl, s. de [skül] ‐len. Schuilplaats. ♢ Op 'e 

‒ sitte, weze, zich verschuilen, verscholen 
zitten;  de kines waren in 't graan op 'e ‒  
en een most soeke. Fries:  skûl.  Zie ook: 
beskúl.

skuld, s.  de  [skölt]  ‐en.  Schuld.  ♢  ‒(en) 
make. Fries: skuld.

'skuldig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Schuldig.  ♢  Ik bin 
him 100 euro ‒. Fries: skuldich.

'skuldige, s. de, ‐n. Schuldige. Fries:  skul-
dige.



374 skuursând

'skulfer, s. de [skölfər] ‐s; ‐tsy. 1 Schilfer. 2 
Roos. Fries: skulfer.

'skulfere, v.,  skulferde;  skulferd.  Schilfe-
ren. Fries: skulferje.

'skulferig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Schilferig.  Fries: 
skulferich.

'skúlhoek, s. de, ‐en; ‐y. Schuilhoek. Fries: 
skûlhoeke.

skúlkenblink → skúltsyblink.
'skúlle, v.  [skülə]  skúlde;  skúld.  Schuilen. 

Fries: skûlje.
'skúlnaam, s.  de,  ‐namen.  Schuilnaam. 

Fries: skûlnamme.
'skulpboor, s.  de,  ‐boren.  Schulpboor. 

Fries: skulpboar.
'skulpe, v. [sköəlpə]  skulpte;  skulpt. Schul-

pen,  in  de  lengte  doorzagen  met  de 
schulpzaag. Fries: skulpe.

'skúlplak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Schuilplaats. 
Fries: skûlplak.

'skulpsaag, s. de, ‐sagen; ‐saachy. Schulp-
zaag. Fries: skulpseage.

'skúltsyblink, s. 't [skültsiblɪŋk];  skúlken-
'blink, [skülkənblɪŋk]. In: ‒ doen, verstop-
pertje spelen. Fries: skûltsjeblink.

skúm, s. 't [sküm]. Schuim. Fries: skom.
'skúmme, v.,  skúmde;  skúmd.  Schuimen. 

Fries: skomje.
'skure, v. [skü.ərə]  skuurde;  skuurd. Schu-

ren. ♢ ‒ met skuurpepier. Fries: skjirje.
skurf, adj.  &  adv.  [skörf]  skurver;  ‐st.  1 

Schunnig, armzalig, haveloos.  2 Geschon-
den, beschadigd. ♢ 'n Skurve auto. 3 Met 
een slecht geweten, zich schuldig voelend. 
♢  'n ‒ skaap mijt de roskam, iemand die 
iets op zijn kerfstok heeft, houdt zich wat 
op de achtergrond. Fries: skurf.

skurft, s. de [skörft]. Schurft. Fries: skurft.
skut, s. 't [sköt] ‐ten; ‐sy.  Schutting, plan-

ken afsluiting. Fries: sket.
skút, s.  de  [sküt]  ‐ten;  ‐sy.  Schuit.  Fries: 

skûte.
'skuttel, s.  de [skötəl];  'skuddel, [sködəl] 

‐s; ‐tsy. Schotel. ♢  De ‒s, de vaat;  de ‒s 
motte nag ôfwossen worre; bijnander pas-
se as ‒ en oasfat, slecht bijelkaar passen; 
't is altyd fet in andermâns ‒, een ander 
heeft het schijnbaar altijd beter;  froeger 
goaten de loi de thee wel út 't koppy in 't  
‒tsy om 't soa op te drinken. Fries: skûtel.

'skuttelbank, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Bergplaats, 
kast met planken voor keukengerei en an-
der huishoudelijk gereedschap. Fries: skû-
telbank.

'skutteldoek, s. de; 'skuddeldoek, ‐en; ‐y. 
Vaatdoek, bordendoek. ♢  Te groat foor ‒ 
en te klain foor dwail, tussen servet en ta-

fellaken,  nog niet  volwassen en ook gen 
kind meer. Fries: skûteldoek.

'skuttelwasse, v.,  skuttelwos;  skuttelwos-
sen;  'skuddelwasse, skuddelwos;  skud-
delwossen. De vaat wassen. Fries:  skûtel-
waskje.

'skuttelwater, v.;  'skuddelwater, s. 't. Af-
waswater. Fries: skûtelwetter.

'skutter, s.  de [skötər] ‐s.  Schutter.  Fries: 
skutter.

'skuufbôrd, s.  't;  'skúfbôrd, ‐en;  ‐bordsy. 
Schuifplank, houten apparaat om iets bij-
een of opzij te schuiven (bijv. voor het ver-
wijderen van achtergebleven mest uit de 
grup  of  voor  het  ruimen  van  sneeuw). 
Fries: skoboerd.

'skuufdeur, s.  de;  'skúfdeur, ‐en;  ‐tsy. 
Schuifdeur. Fries: skodoar.

'skuufraam, s. 't;  'skúfraam, ‐ramen; ‐py, 
‐tsy. Schuifraam.

'skuuftafel, s. de;  'skúftafel, ‐s. Schuifta-
fel. Fries: skotafel.

skuur, s.  de [skü.ər]  skuren;  ‐tsy.  Schuur. 
Fries: skuorre.

skuur'bynt, s.  't,  ‐en.  Gebint  van  schuur. 
Fries: skuorrebynt.

skuur'bordsy, s. 't, ‐s. Schuurbordje, plank-
je  met  handvat  voor  het  berapen.  Fries: 
skuorboerd.

skuur'deur, s.  de,  ‐en.  Schuurdeur.  ♢  De 
groate  ‒en; de  klaine  ‒. Fries:  skuorre-
doar.

'skuurklaar, adj. In afgedekte roken op het 
land staand (gez. van hooi). ♢ 't Hooi is ‒. 
Zie ook: foorskuur.

'skuurlinnen, s.  't.  Schuurlinnen.  Fries: 
skuorlinnen.

'skuurpepier, s.  't.  Schuurpapier.  Fries: 
skjirpapier.

'skuurrage, v.,  skuurraagde;  skuurraagd. 
De boerenschuur van spinnewebben, stof-
nesten enz. reinigen. Fries: skuorrereagje.

'skuurrager, s.  de,  ‐s.  Arbeider  die  het 
skuurragen verricht. Fries: skuorreager.

skuur'reed, s.  de,  ‐reden.  Wagenpad  in 
schuur  langs  de  hooi‐  of  graanvakken. 
Fries: skuorrereed.

skuurreeds'bynt, s. 't, ‐en. Gebintbalk bo-
ven  het  wagenpad  in  boerderij.  Fries: 
skuorreedsbynt. Zie ook: reedsbynt.

skuurreeds'byntstyl, s.  de,  ‐stilen.  Bynt-
styl van een skuurreed. Fries: skuorreeds-
byntstile.

skuurreeds'draghout, s. 't,  ‐en.  Draghout 
van  een  skuurreed.  Fries:  skuorreeds-
draachhout.

skuursând, s. 't. Schuurzand. Fries: skuor-
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sân.
skuur'sij, s.  de,  ‐en.  Zijde  van  schuur.  ♢ 

Die wagen met graan staat an 'e ‒, bezij-
den de schuur. Fries: skuorside.

'skuve, v.  [skü:və]  skoof [sko:f];  skoven. 
Schuiven. ♢ 't Iis skúft, het ijs kruit. Fries: 
skowe.

sla, s. de [sla:]. Sla. Fries: slaad.
slaaf, s. de [sla:f] slaven. Slaaf. Fries: slaaf.
slaafs, adj.  &  adv.,  ‐er.  Slaafs.  Fries: 

slaafsk.
slaai, s.  de  [slɑ.i]̯  [slɔ.i]̯  ‐en;  ‐tsy;  slêg, 

[slε:x] ‐en; slechy. Sleg(ge). Fries: slaai.
slaai, adj. [slɑ.i]̯ [slɔ.i]̯. Verzot, dol. ♢ ‒ na 

lekker eten weze. Fries: slij.
'slaaiblok, s. 't, ‐ken. Blad van een sleg(ge). 

Fries: slaaiblok.
'slaaistok, s.  de,  ‐ken.  Steel  van  een 

sleg(ge). Fries: slaaistôk.
slaan, v. [sla:n] sloeg [slux]; sloegen. Slaan. 

♢  Met  stenen  ‒, met  stenen  gooien;  't 
peerd  foor  de  wagen  ‒, voor  de  wagen 
spannen;  in  ânder  praat  ‒, het  gesprek 
een andere wending geven;  de mônd er-
gens in ‒, zich (onbeleefd) in het gesprek 
van anderen mengen. Fries: slaan.

slaap, s. de [sla:p] slapen. Slaap (zijvlak van 
het voorhoofd). Fries: sliep.

slaap, s. de [sla:p]  slapy. Slaap. ♢  In 'e ‒ 
fâle, in slaap vallen. Fries: sliep.

'slaapgelegenhyd, s. de, ‐heden. Slaapge-
legenheid. Fries: sliepgelegenheid.

'slaapkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Slaapkamer. 
Fries: sliepkeamer.

'slaapkop, s.  de,  ‐pen.  Slaapkop.  Fries: 
sliepkop.

'slaaplaken, s.  't,  ‐s.  Beddenlaken.  Fries: 
slieplekken. Zie ook: peul.

'slaaplússys, s.  plur. Slaapluisjes. ♢  De ‒ 
komme, hij, zij krijgt slaapluizen;  hè, wat 
joekt myn rûg. Dat binne ‒. Fries: slieplús-
kes.

'slaapmuts, s. de, ‐en; ‐y. Slaapmuts. Fries: 
sliepmûtse.

'slaapmutsy, s.  't,  ‐s.  Slaapmutsje  (tuin-
bloem; borrel die men 's avonds voor het 
slapen gaan gebruikt). Fries: sliepmûtske.

'slaapplak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Slaapplaats. 
Fries: sliepplak.

slâb, s.  de  [slɑ.p]  ‐en;  slappy.  Slab(be), 
morsdoekje. Fries: slabbe.

'slachtbeest, s.  't,  ‐en;  ‐besy.  Slachtbeest. 
Fries: slachtbist.

'slachte, v. [slɑxtə]  slachtte;  slacht. Slach-
ten. Fries: slachtsje.

'slachter, s. de, ‐s. Slager. Fries: slachter.
slachte'rij, s. de, ‐en. Slagerij. Fries: slach-

terij.
'slachtersfet, s.  't.  Ongesmolten  rundvet. 

Fries: slachtersfet.
'slachtersmes, s.  't,  ‐sen.  Slagersmes. 

Fries: slachtersmês.
'slachthuus, s.  't,  ‐húzzen.  Slachthuis. 

Fries: slachthûs.
'slachtoffer, s.  't,  ‐s.  Slachtoffer.  Fries: 

slachtoffer.
slag → slâg.
slag, s. de [slɑx] ‐gen; slachy. Slag, soort. ♢ 

'n Goed, min ‒ folk; 'n ‒, slachy groater, 
klainer, beetje. Fries: slach.

slâg, s.  de [slɑ.x]  ‐en;  slachy;  slag, [slɑx] 
‐gen;  slachy.  Slag.  ♢  'n  Beste  slag, een 
donderslag;  even  'n  slag  't  feld,  terrain 
om, tijdens  het  kaatsen  of  in  de  pauze 
één‐ of tweemaal om het veld heen lopen; 
'n slag de buurt om, deur; 'n mooie ‒ in 't 
haar  hewwe, golvend  haar  hebben;  (de) 
slag  hewwe  fan  wat, (de)  slag  van  iets 
hebben;  met een in 'e slag komme, rake, 
slaags  worden,  (ge)raken;  in  'e  ‒  weze, 
slaags zijn; in 'e leste partij sâgen wij nag  
mooie ‒en, gunstige slagen (kaatsen);  de 
foorînse het 'n  linige ‒ (over him), slaat 
soepel  (kaatsen);  'n  goeie  ‒  slaan, een 
voordelige  transactie,  (handels)overeen-
komst sluiten;  d'r 'n ‒ na slaan, er naar 
gissen,  ook:  er  maar  lukraak  aan begin-
nen; op slag (en stoit), dadelijk, onmiddel-
lijk; in een ‒, ineens. Fries: slach.

'slage, v. [sla:ɣə] slaagde; slaagd. Slagen. ♢ 
't Slaagt him, hij slaagt erin; ergens an ‒, 
iets (in bezit) krijgen. Fries: slagje.

'slagroom, s.  de.  Slagroom.  Fries:  slach-
rjemme.

'slagsin, s.  de,  ‐nen.  Slagzin. Fries:  slach-
sin.

slak, s. de [slɑk] ‐ken; ‐ky. Slak (afval van 
uitgesmolten  metaalertsen  of  gesmolten 
metalen; sintel). Fries: slak.

slak, s. de [slɑk] ‐ken; ‐ky. Slak, (weekdier). 
♢ Soa fet as 'n ‒. Fries: slak.

'slakkegang, s. de, ‐gânchy. Slakkengang, 
een zeer langzame gang. ♢  't Gaat 'n ‒,  
slakkegânchy. Fries: slakkegong.

'slakkehuus, s. 't, ‐húzzen; ‐hússy. Slakke-
huis. ♢ 'n Slak met 'n slakkehússy. Fries: 
slakkehûs.

'slakkespoi, s.  't.  Schuimnest,  koekoeks-
spuug (vocht van schuimbeestje (op plan-
ten)). Fries: slakkespui.

'slakkespoor, s.  't,  ‐sporen.  Slakkenspoor. 
Fries: slakkepaad.

slang, s.  de  [slɑŋ]  ‐en;  slânchy,  slanky. 
Slang. Fries: slang.
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'slangemîns, s. 't, ‐en. Slangemens. Fries: 
slangeminske.

'slantere, v. [slɑntərə]  slanterde;  slanterd. 
Zich bemorsen (inz. bij het eten van vloei-
bare spijzen). ♢ Klaine kines ‒ nag al wat 
at je d'r niet om dinke. Fries: slanterje.

'slantfat, s.  't,  ‐ten.  1 Slons,  slordig  per-
soon. 2 Losbol. Fries: slantfet.

'sla‐oaly, s. de. Slaolie. Fries: slaadoalje.
'slape, v. [sla:pə]  sliep [sli.əp];  slapen. Sla-

pen. ♢ ‒ as 'n marmot, os. Fries: sliepe.
'slaper, s. de, ‐s. Slaper (iemand die slaapt; 

logeergast; slaperdijk). Fries: slieper.
slape'rij, s. de. Slaapgelegenheid. ♢  De ‒ 

in dat pinsjon is goed. Fries: slieperij.
'slaplant, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Slaplant.  Fries: 

slaadplant.
'slavedriver, s. de, ‐s. Slavendrijver. Fries: 

slavedriuwer.
'slavehandel, s.  de.  Slavenhandel.  Fries: 

slavehannel.
slaver'nij, s. de. Slavernij. Fries: slavernij.
sleau → sluw.
slecht, adj. [slεxt] ‐er; ‐st [slεxst].  1 Effen, 

vlak. 2 Eenvoudig, gewoon, onopgesmukt. 
♢ ‒  hine en weer, gewoon, alledaags; ‒e 
kleren, het  op  één  na  beste  kostuum. 
Fries: sljocht.

'slechte, v.,  slechtte;  slecht. Slechten (met 
een akkersleep de akker effen maken; ef-
fenen).  ♢  Modder  ‒  met  'n  skep. Fries: 
sljochtsje.

slechtens → slechthyd.
'slechthyd, s.  de;  'slechtens.  Slechtheid. 

Fries: sljochtens.
slee, s. de [sle:] ‐ën; ‐tsy. Slee. Fries: slide.
sleef, s.  de  [sle:f]  sleven;  slefy.  Pollepel. 

Fries: sleef.
'sleejage, v., sleejoeg; sleejoegen; 'sleetsy-

jage, sleetsyjoeg;  sleetsyjoegen.  Sleeën. 
♢  't  Gaat as 't  sleejaagt, het gaat,  loopt 
gesmeerd. Fries: slydjeie.

'sleepboat, s. de, ‐en; ‐sy. Sleepboot. Fries: 
sleepboat.

'sleepêg, s.  de,  ‐en;  ‐echy.  Sleepeg,  eg 
waarmee (door de koeien en paarden ach-
tergelaten) mest  over het  weiland wordt 
verspreid. Fries: sleepeide.

'sleepherk, s. de, ‐en. Sleephark, werktuig 
om het achtergebleven hooi op het land te 
verzamelen. Fries: sleepharke.

'sleeptou, s. 't, ‐wen. Sleeptouw. ♢ Een op 
‒  nimme, iemand  op  sleeptouw  nemen. 
Fries: sleeptou.

'sleestik, s.  't,  ‐ken.  Sleestuk,  stuk  hout 
waarop het been van een kapspant staat.

sleet, s. de [sle:t]. Aftrek, omzet. ♢ D'r sit ‒ 

in die spullen, die goederen gaan vlot van 
de hand. Fries: sleet.

sleets, adj. [sle:ts] ‐er. Sleets. Fries: slytsk.
'sleetsens, s.  de.  Sleetsheid.  Fries:  slyt-

skens.
sleetsyglije, v., sleetsygleed; sleetsygleden. 

Sleeën.
sleetsyjage → sleejage.
slêg → slaai.
sle'myl, s.  de [sləmil]  slemilen.  Schlemiel. 

Fries: slemyl.
'slepe, v.  [sle:pə]  sleepte;  sleept.  Slepen. 

Fries: slepe.
slet, s. 't [slεt] ‐ten. Slet. Fries: slet.
sleuf, s. de [slö.ü̯f] sleuven; ‐y. Sleuf, gleuf. 

Fries: slûf.
sleur, s. de [slö.ər]. Sleur. Fries: sleur.
'sleutel, s. de [slö.ü̯təl] ‐s; ‐tsy. Sleutel. ♢ 

Ingelse ‒.
'sleutelfyl, s. de, ‐filen; ‐tsy. Sleutelvijl.
'sleuteltop, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Soort  priktol 

met in de zijkant een gaatje, waarin een 
'sleutel'  paste.  Om die  'sleutel'  kon  een 
touwtje gewonden worden voor het wer-
pen van de tol.

'slidere, v. [slidərə] sliderde;  sliderd. Vocht 
afscheiden (van willige merrie). Fries:  sli-
derje.

'sliderig, adj.,  ‐er.  Vocht afscheidend (van 
willlige merrie). Fries: sliderich.

'sliere, v.  [sli.ərə]  slierde;  slierd.  Slieren, 
glijden, slepen. Fries: sliere.

'slierebaan, s.  de,  ‐banen;  ‐tsy.  Glijbaan. 
Fries: slierbaan.

'slierejage, v.,  slierejaagde;  slierejaagd. 
Baantje glijden. ♢ ‒ bij de dyk del met 'e  
slee.

sliert, s.  de [sli.ət]  ‐en;  ‐sy.  Slier(t).  ♢  'n 
Hele ‒ jonges, lange rij;  'n ‒ (fan) rook. 
Fries: sliert.

slik, s. 't [slɪk]. Slib, slijk, slik. Fries: slyk.
'slikbak, s. de, ‐ken. Bak met platte bodem, 

waarmee men zich op het slik kan voort-
bewegen  (voor  het  lichten  van  fuiken, 
langs de Bildtse kust ).

'slikbank, s.  de,  ‐en.  Slikbank,  slijkbank. 
Fries: slykbank.

'slikfeld, s. 't, ‐en. Slibveld. Fries: slykfjild.
'slikke, v. [slɪkə] slikte; slikt. Likken. ♢ Die 

mînsen betale 'n ânder, maar feerder is 't  
ok ‒nde op, geheel en al; 't is der ‒nde op, 
men heeft het daar niet breed. Fries: slik-
je.

slim, adj.  & adv.  [slɪm]  ‐mer;  ‐st.  1 Slim, 
schrander. ♢  'n ‒me jonge. 2 Moeilijk. ♢ 
'n ‒me som. 3 Slim, erg. ♢ 'n ‒me sykte; 
hij is och soa ‒ syk; 't is op 't ‒st in 'e boi, 
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de moeilijkheden lijken het grootst te zijn 
wanneer men er middenin zit. Fries: slim.

'slimerig, adj.  [slimərəx]  ‐er.  Slijmerig. 
Fries: slimerich.

'slimmigheden, s.  plur.  Erge dingen,  iets 
ergs. Fries: slimmichheid.

'slynder, s. de [slindər] ‐s. Snoeper. Fries: 
sliner.

'sline, v.  [slinə]  slynde;  slynd.  (Heimelijk) 
snoepen. Fries: sline.

'slingbôl, s. de;  'slinkbôl, 'slinkybôl, ‐en; 
‐tsy.  Strengelbrood,  wittebrood  waarop 
een strengel van deeg is gebakken. Fries: 
slinkjebôle. Zie ook: stringelbôl.

'slinger, s. de [slɪŋər] ‐s; ‐tsy. Slinger. ♢ De 
‒ fan 'n pomp; 'n ‒ om 'e styl,  karsepit, 
een lang, mager en slap persoon, slungel. 
Fries: slinger.

'slingeraap, s. de, ‐apen; ‐apy. Slingeraap. 
Fries: slingeraap.

'slingere, v.  [slɪŋərə]  slingerde;  slingerd. 
Slingeren. ♢ Hij waar soa dronken, dat hij  
slingerde d'r over; ik slingerde fan 'e fyts 
ôf; de jonges waren an 't ‒n op 't skoal-
plein, bep.  jongensspel,  waarbij  de  jon-
gens  elkaar  bij  de  hand  vastpakten.  De 
voorste vormde een soort as, waar de an-
deren omheen draaiden.  De buitenste(n) 
werd(en)  op  deze  wijze  weggeslingerd. 
Fries: slingerje.

'slingerplant, s.  de,  ‐en.  Slingerplant. 
Fries: slingerplant.

slink, s. de [slɪŋk] ‐en; ‐y. Slenk, geul. Fries: 
slinke.

slinkbôl → slingbôl.
'slinke, v.  [slɪŋkə]  slonk [sloŋk];  slonken. 

Slinken. ♢ Spinazy slinkt nagal wat bij 't  
koken. Fries: slinke.

slinkybôl → slingbôl.
'slintere, v.  [slɪntərə]  slinterde;  slinterd. 

Slenteren. Fries: slinterje.
slyp, s.  de,  slipen;  'slypbraak, ‐braken. 

Slijp, handbraak, werktuig bij de vroegere 
vlasbewerking. Fries: slyp.

slypbraak → slyp.
'slipe, v.,  sleep [sle:p];  slepen.  Slijpen. 

Fries: slypje.
'slypmesine, s.  de, ‐s;  ‐mesyntsy.  Slijpma-

chine. Fries: slypmasine.
'slypsteen, s.  de,  ‐stenen;  ‐tsy.  Slijpsteen. 

Fries: slypstien.
'slyp‐út, interj. [slip]-. Sliepuit. Fries:  slyp‐

út.
'slite, v. [slitə]  sleet [sle:t];  sleten.  Slijten. 

Fries: slite.
'sliten, s. 't. In: Op 't ‒, voor inkoopsprijs. ♢ 

Ik hew de boadskippen op 't ‒: ôns hait is  

winkelman. Fries:  sliten.  Zie  ook:  sli-
terspriis.

'sliterspriis, s.  de.  Inkoopsprijs.  ♢  De 
boadskippen  foor  ‒  hewwe. Fries:  sli-
terspriis. Zie ook: sliten.

sloat, s.  de  [slo.ət]  ‐en;  ‐sy.  Sloot.  Fries: 
sleat.

'sloate, v. [slo.ətə]  sloatte;  sloaten. Sloten, 
een sloot, sloten uitdiepen. ♢  De faart is  
sloaten. Fries: slatte.

'sloaten, adj. Gesloten. ♢ 'n ‒ lettergreep. 
Fries: sletten.

'sloater, s. de, ‐s. Sloter, iemand die sloten 
uitdiept. Fries: slatter.

'sloatgroede, s. de, ‐s. Aangroeisel van wa-
terplanten in sloten. Fries: sleatgroede.

'sloatmodder, s.  de.  Slootaarde  (bij  het 
schonen van sloten). Fries: slatmodder.

'sloatsyspringe, v.,  sloatsysprong;  sloatsy-
sprongen.  Slootjespringen.  Fries:  sleat-
sjespringe.

sloats'wâl, s.  de,  ‐en.  Slootkant.  Fries: 
sleatswâl.

sloatswater → sloatwater.
'sloatwater, s. 't; 'sloatswater. Slootwater. 

Fries: sleatswetter.
slôb, s.  de  [slɔ:p]  ‐en;  'slôbain, ‐en;  ‐tsy. 

Slobeend.  ♢  Skite  as  'n  slôb, erg  weke 
ontlasting  hebben,  ook:  hevig  afgaan. 
Fries: slob.

slôbain → slôb.
'slobbere, v. [slɔbərə]  slobberde;  slobberd. 

Slobberen,  niet  goed,  inz.  te ruim zitten 
(van kleren). ♢ Maartsy is soa mager wor-
ren, de jurken ‒ d'r maar wat om, slobbe-
ren om haar lijf. Fries: slobberje.

sloep, s.  de  [slup]  ‐en;  ‐y.  Sloep.  Fries: 
sloep.

'sloere, v. [slu.ərə]  sloerde;  sloerd. Slepen, 
sloeren,  langzaam verdergaan.  ♢  Wat  ‒ 
late, iets laten slepen, ergens geen voort-
gang mee maken, iets op de lange baan 
schuiven. Fries: sloere.

slof, s. de [slof] ‐fen; ‐fy. Slof. Fries: slof.
slof, adj. & adv. [slof] ‐fer; ‐st. Slof, slordig, 

nalatig. Fries: slof.
Slof → Sloffermet.
'Sloffermet, s.  de  [slofər]-;  Slof, [slof]. 

Voormalige kermis op Palmzondag aan de 
Oude‐Bildtdijk/Oosthoek onder  St.‐Jacobi-
parochie.  ♢  Kooitsytipele  met  ‒; met  'n 
toffel en 'n schoe gaan wij na Sloffermet 
toe.

sloier → sluier.
slok, s. de [slɔk] ‐ken; ‐ky.  1 Slok. ♢  'n ‒ 

water. 2 (Als verkleinwoord) een borreltje. 
♢ 'n ‒ky nimme. Fries: slok.
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'slokderm, s. de, ‐s. Slokdarm. Fries:  slok-
term.

'slokke, v.,  slokte;  slokt.  Slikken,  slokken. 
Fries: slokke.

slôns, s. de & 't [slo.ⁿs] slônzen; ‐y; 'slôns-
fat, ‐ten;  ‐sy.  Slons.  ♢  'n  Slôns  fan  'n 
frommes. Fries: slons.

slônsfat → slôns.
sloof, s. 't [slo:f]  sloven; slofy. Sloof, vrouw 

die hard moet werken. Fries: sloof.
'slooie, v. [slo.iə̯] slooide; slooid. Beunhazen 

(onder de markt werken; een vak dilettan-
terig beoefenen). ♢  Die winkelman slooit  
met 'e seeppoeier; met 't  werk ‒. Fries: 
sloaie.

'slooier, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Beunhaas (iemand 
die onder de markt werkt; iemand die zijn 
vak niet goed verstaat). Fries: sloaier.

'sloomsluug, adj. Loom (van het weer).
sloop, s. 't [slo:p] slopen; slopy. Sloop, kus-

senovertrek. Fries: sloop.
slop, adj. & adv. [slɔp] ‐per; ‐st. Slap. ♢ Soa 

‒ as 'n dwail, skiteldoek; ‒pe koffy, thee; 
in 't ‒st fan 'e tiid worde d'r froeger feul  
braakt, in de slappe tijd. Fries: slop.

'slopdúms, adj.  In:  ‒  hout, bewerkt  hout 
van 19 mm dikte.

'slope, v. [slo:pə] sloopte; sloopt. Slopen. ♢ 
'n ‒nde sykte, een slopende ziekte. Fries: 
slope.

slop'haar, s.  't,  ‐haren.  Duitse  pijp  (met 
slappe steel). Fries: slophier.

'sloppeling, s.  de,  ‐en.  Slappeling.  Fries: 
sloppeling.

'slordig, adj.  &  adv.  [slɔə(r)dəx]  ‐er;  ‐st. 
Slordig. Fries: sloardich.

slot, s. 't [slɔt] ‐ten; ‐sy. Slot. Fries: slot.
slot, s. de [slɔt] ‐ten; ‐sy. Sjalot. Fries: selot.
'slúchy, s.  't  [slüxi] ‐s.  1 Slaapje,  dutje.  2 

Druiloor, sufferd. ♢ ‒ siet 't niet en hard-
loper  dinkt  d'r  niet  om, gez.  tegen  een 
Pietje Secuur, die niet geheel tevreden is 
over zijn prestatie(s); ‒  sou ok, maar hij  
sturf eerder, maar hij waar eerder doad, 
gez.  tegen  een  traag  persoon  die  maar 
niet tot daden komt; ‒ sou de dúvvel bine,  
maar hij had gyn tou. Fries: slûchje.

'sluge, s. de [slü:ɣə]. Dommel, dutje (meest 
in verbinding). ♢ De ‒ út hewwe, uitgesla-
pen zijn. Fries: slûge.

'sluge, v. [slü:ɣə]  sluugde;  sluugd. Dutten, 
sluimeren, soezen. Fries: slûgje.

'slugens, s. de. Slaperigheid, het slaperig‐, 
suf‐zijn.  ♢  Hij  mot maar 's  goed anpakt 
worre, dan gaat de ‒ d'r wel wat ôf. Fries: 
slûgens.

'sluier, s. de [slɔ̈.iə̯r] ‐s; ‐tsy; 'sloier, [slɔiə̯r] 

‐s. Sluier.
slúk, adj. [slük] ‐ker;  ‐st.  Sluik.  ♢ ‒  haar. 

Fries: slûk.
'slúppe, v. [slüpə] sloop [slo:p]; slopen. Slui-

pen. Fries: slûpe.
'slúpper, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  1 Sluiper,  iemand 

die sluipt.  2 Verkeerde steek (bij het net-
ten breien).  3 In:  'n ‒tsy make, een slip-
pertje  maken,  ook:  spijbelen.  Fries: 
slûper.

'slúpperts, s. plur. De door de maal‐ of pel-
stenen niet fijngemalen graankorrels.

slurf, s. de [slöərf] slurven; ‐y. Slurf. ♢ De ‒ 
fan 'n oalyfant. Fries: slurf.

slúswachter → sluuswachter.
'slútnagel, s.  de,  ‐s.  Sluitnagel.  Fries: 

slútneil. Zie ook: toognagel.
'slútspeld, s. de, ‐en; ‐sy. Sluitspeld, veilig-

heidsspeld. Fries: slútspjelde.
'slútstik, s.  't,  ‐ken.  Sluitstuk.  Fries:  slút-

stik.
'slútte, v. [slütə] sloat [slo.ət]; sloaten. Slui-

ten. ♢ De bus slút goed, gaat goed dicht; 
't  slút  as 'n  bos,  bus, het  past  volmaakt 
goed, ook: het is zeer logisch;  de begroa-
ting slút. Fries: slute.

'slútterstiid, s.  de,  ‐tiden.  Sluitingstijd. 
Fries: sluterstiid.

'slútting, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Sluiting.  Fries: 
sluting.

'slúttingstiid, s.  de,  ‐tiden.  Sluitingstijd. 
Fries: slutingstiid.

sluuf, s.  de [slü:f]  sluven;  slúffy.  1 Platte, 
brede  metalen  ring  ter  bevestiging  van 
een werktuig aan de steel. 2 Sluif, vinger-
ling. ♢ 'n ‒ om 'n sere finger. 3 Envelop-
pe,  briefomslag.  4 Sleuf.  Fries:  slûf.  Zie 
ook: bierk.

sluug, s. de [slü:x]. Dommel, dutje (meest 
in verbinding). ♢ De ‒ út hewwe, goed op 
de hoogte zijn; uitgeslapen zijn. Fries: slû-
ge.

sluug, adj. & adv. [slü:x]  sluger; ‐st.  1 Sla-
perig. ♢ Ik bin soa ‒ as 'n aap, as 'n mof,  
mûd; 't  is ‒ (weer), het  is  loom weer.  2 
Suf.  ♢  'n  Sluge moksis; die Wullem siet 
toch sóá ‒. Fries: slûch.

sluug'slim, adj.  Loos,  sluw,  listig.  Fries: 
slûchslim.

sluus, s.  de  [slü:s]  sluzen;  slússy.  Sluis. 
Fries: slûs.

'sluuswachter, s.  de;  'slúswachter, ‐s. 
Sluiswachter.

sluw(W), adj.  &  adv.  [slüu̯]  ‐er;  ‐st; 
sleau(O), [sljo.u̯] ‐wer; ‐st.  1 Traag, niet 
voortvarend.  2 Flauw,  laf,  kinderachtig, 
zouteloos.  3 Lusteloos,  suf.  4 Nalatig, 
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laks,  achteloos.  5 Slordig,  niet  netjes.  6 
Temerig en onnozel in het spreken. Fries: 
sleau.

'smaaie, v. [smɑ:iə̯]  smaaide;  smaaid. Sme-
den. Fries: smeie.

'smaaihamer, s. de, ‐s. Smeedhamer. Fries: 
smeihammer.

'smaaiizer, s. 't, ‐s. Smeedijzer.
'smaaikoal, s. de, ‐en. Smidskolen, smeeko-

len. Fries: smidskoal.
'smaaitang, s.  de,  ‐en;  ‐tânchy,  ‐tanky. 

Smeedtang. Fries: smeitange.
'smaaiwerk, s. 't. Smeedwerk. Fries:  smei-

wurk.
smaak, s.  de  [sma:k]  smaken;  smaky. 

Smaak. ♢ De ‒ fan wat te pakken hewwe, 
de smaak van iets beethebben, er plezier 
in hebben; d'r sit 'n smaky an dat flais, bij-
smaak. Fries: smaak.

'smaaklik, adj. & adv.;  'smakelik, ‐er; ‐st. 
Smakelijk. Fries: smaaklik.

'smake, v. [sma:kə] smaakte;  smaakt. Sma-
ken. ♢  't Smaakt as heuning, het smaakt 
lekker;  't  smaakt  as  ouwe  sokken, het 
smaakt niet lekker. Fries: smeitsje.

smakelik → smaaklik.
'smakeloas, adj. & adv., ‐loazer; ‐t. Smake-

loos. Fries: smakeleas.
'smakke, v. [smɑkə]  smakte;  smakt. Smak-

ken. ♢  Dou most niet soa ‒, bij het eten 
en drinken. Fries: smakke.

smâl, adj. & adv. [smɑ.l] ‐er, ‐der; ‐st. Smal. 
♢ 'n ‒e plank. Fries: smel.

'smâlens, s.  de.  Smalte,  het  smal‐zijn. 
Fries: smellens.

smarte → smette.
'smartlap, s. de [smɑⁱt]- ‐pen; ‐py. Ontvel-

ling, schaafwond. Fries: smertlape.
smeer, s. de [smɪ.ər]. In:  Geve as ‒, over-

vloedig  opleveren  (van  gewas).  Fries: 
smoar.

smeerg → smirg.
'smeerlap, s.  de  [smɪ.ər]- [smɪ]- ‐pen. 

Smeerlap. Fries: smearlap.
smeerlappe'rij, s.  de,  ‐en.  Smeerlapperij. 

Fries: smearlapperij.
'smeersel, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Smeersel.  Fries: 

smarsel.
'smeerwuttel, s. de, ‐s. Smeerwortel (bep. 

plant).
'smeke, v. [sme:kə]  smeekte;  smeekt. Sme-

ken. Fries: smeke.
'smelte, v. [smεltə]  smolt [smolt];  smolten. 

Smelten. Fries: smelte.
'smere, v. [smɪ.ərə] smeerde; smeerd. Sme-

ren. ♢ Smeer 'm!, maak dat je wegkomt! 
Fries: smarre.

smerig → smirg.
smerigens → smirgens.
'smette, v.  [smεtə]  smette;  smet.  Smetten 

(vlekken  afgeven;  vlekken  aannemen). 
Fries: smette.

'smette, v. [smεtə]  smette;  smet;  'smarte, 
[smɑⁱtə]  smartte;  smart.  Smetten  (vurig-
heid of ontvelling door broeiing gaan ver-
tonen). ♢ Onder de êrms ‒. Fries: smerte.

'smeule, v.  [smö.ü̯lə]  smeulde;  smeuld. 
Smalen. Fries: smeule.

'smeule, v.  [smö.ü̯lə]  smeulde;  smeuld. 
Smeulen. ♢ De balken smeule nag. Fries: 
smeule.

smeuls, adj. & adv. [smö.ü̯ls]. Smalend. ♢ ‒ 
wat sê. Fries: smeulsk.

smid, s.  de  [smɪt]  ‐den;  ‐sy.  Smid.  Fries: 
smid.

'smidsfaint, s. de, ‐en. Smidsknecht. Fries: 
smidsfeint.

'smidsfuur, s.  't,  ‐furen;  ‐tsy.  Smidsvuur. 
Fries: smidsfjoer.

'smidshamer, s. de, ‐s. Smidshamer. Fries: 
smidshammer.

'smidte, s.  de  [smɪtə]  ‐s.  Smederij.  Fries: 
smidte.

smidte'rij, s. de, ‐en. Smederij. Fries: smid-
te.

'smikkele, v.  [smɪkələ]  smikkelde;  smik-
keld. Smikkelen. ♢ Die jonge kin lekker ‒, 
heerlijk smullen. Fries: smikkelje.

smirg, adj.  &  adv.  [smɪrx];  smeerg, 
[smɪ.ərx];  'smerig, [smɪ.ərəx]  ‐er;  ‐st. 
Smerig. ♢ 't Hè as ‒e boanen, 'n leven hè 
as ‒e boanen, een best  leventje hebben; 
soa  ‒  as  'n  beest,  dwail,  ferken,  kring,  
Turk, erg  smerig,  vuil  (van personen en 
zaken); ‒ weer; 'n ‒e bal, een zodanig op-
geslagen bal, dat hij moeilijk te verwerken 
is (kaatsen);  'n ‒e plaats, vuile landerijen 
(waarop veel onkruid groeit);  'n ‒e boer, 
een boer wiens land vuil is;  't gaat him ‒ 
ôf,  hij  komt d'r  ‒ foor  weg, hij  komt er 
smerig, slecht af; ‒e jonge!, akelige, ver-
velende jongen! Fries: smoarch.

'smirgens, s. de;  'smerigens. Smerigheid. 
Fries: smoargens.

'smite, v.  [smitə]  smeet [sme:t];  smeten. 
Smijten. ♢ Die merry mot môrn ‒, veule-
nen. Fries: smite.

'smizen, s. plur. [smizən]. In:  In 'e ‒ krije,  
hewwe in  de gaten krijgen;  doorhebben, 
begrijpen. ♢ Ik hew 't in de ‒, ik heb het 
begrepen;  ik  hew  him  in  de  ‒, ik  houd 
hem in de gaten. Fries: smiis.

'smoege, v.  [smu:ɣə]  smoegde;  smoegd. 
Hijgen,  moeilijk  en  hoorbaar ademhalen. 
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Fries: smûge.
'smoeger, s. de, ‐s. Aamborstig, astmatisch 

persoon. Fries: smûger.
smoek, adj. & adv. [smuk] ‐er; ‐st. Behaag-

lijk, gezellig, knus. ♢ 'n Ouwerwets ‒ bed-
steed; ‒  tegaar  wat  thús  sitte. Fries: 
smûk.

smoel, s. de [smul] [smuəl] ‐en; ‐tsy. Smoel. 
Fries: smoel.

'smoesy, s. 't [smusi] [smuəsi] ‐s. Smoesje. 
♢  Dat is maar 'n ‒, uitvlucht, voorwend-
sel. Fries: smoesje.

'smoeze, v.  [smu:zə]  smoesde;  smoesd. 
Smoezen, heimelijk praten. Fries: smûze.

'smokkele, v.  [smokələ]  smokkelde;  smok-
keld. Smokkelen. Fries: smokkelje.

'smokkeler, s.  de,  ‐s.  Smokkelaar.  Fries: 
smokkelder.

smoor, s. 't [smo.ər]. Smeer, (dierlijk) vet. 
Fries: smoar.

smoor, s.  de & 't  [smo.ər]. In:  De, 't ‒ in 
hewwe, de smoor in hebben. Fries: smoar.

smoor, adj. [smo.ər]. Smoor (smoorlijk ver-
liefd; smoordronken). ♢  Hij waar ‒ op 't  
maisy. Fries: smoar.

'smoorfet, adj. [smo.ər]-. Moddervet. Fries: 
smoarfet.

'smoorfol, adj.  &  adv.  Smoorvol.  Fries: 
smoarfol.

'smoorhyt, adj.  Smoorheet.  ♢  't  Is  ‒ fan-
daag. Fries: smoarhjit.

'smoorryk, adj. Smoorrijk. Fries: smoarryk.
'smore, v. [smo.ərə] smoorde; smoord. Smo-

ren. ♢ De mesine smoort d'r in, gez. van 
een  maaimachine  die  vastloopt  wanneer 
er te veel gras staat, ook van een dorsma-
chine; ‒nde fol, smoorvol. Fries: smoare.

'smotsappel, s. de [smots]- ‐s. Moesappel. 
Fries: smotsappel.

smout, adj. & adv. [smɔ.u̯t] ‐er; ‐st. Smout; 
knus,  gezellig,  behaaglijk.  ♢  Wij  hewwe 
tegaar ‒ wat sitte te praten; 'n ‒e prater, 
een leuke verteller; 't ‒ sê kinne, het leuk 
kunnen zeggen, vertellen. Fries: smout.

snaar, s. de [sna:r] snaren; ‐tsy. Schoonzus-
ter. Fries: snoar. Zie ook: skoansuster.

'snaarinstrumint, s. 't;  'snaarystermint*, 
‐en.  Snaarinstrument.  Fries:  snaaryn-
strumint.

snaarystermint → snaarinstrumint.
'snakke, v. [snɑkə] snakte; snakt. Snakken, 

vurig  verlangen.  ♢  Ergens na  ‒, ergens 
naar snakken. Fries: snakke.

'snaphaan, s. de, ‐hanen. Snaphaan, ouder-
wets geweer. Fries: snaphaan.

'snappe, v. [snɑpə] snapte;  snapt. Snappen 
((haastig) vatten, grijpen, vangen; begrij-

pen; praten). ♢ 't Weer dat snapte guster 
wel, met het weer ging het best, gisteren. 
Fries: snappe.

snars, s. de [snɑⁱs] [snɑrs]. Snars. ♢ Gyn ‒, 
geen snars, geen zier. Fries: snars.

'snauwe, v.  [snɔ.u̯ə]  snaude;  snaud.  Snau-
wen. Fries: snauwe.

'snavel, s.  de  [sna:vəl]  ‐s;  ‐tsy.  Snavel.  ♢ 
Hou dyn ‒!, houd je snavel!; de ‒ staat 'm 
nooit  stil, de  mond staat  hem nooit  stil. 
Fries: snaffel.

'snedig, adj. & adv. [sne:dəx]. Snedig. ♢ 'n 
‒e set. Fries: snedich.

snee, s.  de  [sne:].  Sneeuw.  ♢  Hij  siet  al 
had‐y in 'e ‒ sketen, kakt, hij kijkt beteu-
terd, onnozel. Fries: snie.

'sneebâl, s. de, ‐en; ‐tsy. Sneeuwbal. Fries: 
sniebal.

'sneebâle, v., sneebâlde; sneebâld. Sneeuw-
ballen. ♢ De jonges waren an 't ‒n. Fries: 
sniebalje.

sneed, s. de [sne:t] sneden; ‐sy. Snede. ♢ 'n 
‒(sy) in 't oor hewwe, een snee in het oor 
hebben,  lichtelijk  beschonken  zijn;  de 
tweede ‒, de tweede keer in een jaar dat 
gemaaid wordt; 'n ‒ hooi; de ‒ fan 'n sain, 
scherpe kant. Fries: sneed.

'sneeflok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Sneeuwvlok. 
Fries: snieflok.

sneehús → sneehuus.
'sneehuus, s. 't, ‐húzzen; ‐hússy; 'sneehús, 

‐húzzen; ‐sy. Sneeuwhut, huis van sneeuw 
(door kinderen gemaakt). Fries: sniehûs.

'sneeïg, adj. Sneeuwig. Fries: snieïch.
'snee‐iis, s. 't. Sneeuwijs. Fries: snie‐iis.
'sneejacht, s. de, ‐en. Sneeuwjacht. Fries: 

sniejacht.
'sneejage, v.,  sneejoeg;  sneejoegen.  1 

Sneeuwen.  2 Met door de wind voortge-
jaagde  vlokken  flink  sneeuwen.  Fries: 
sniejeie.

'sneeklokky, s. 't,  ‐s. Sneeuwklokje. Fries: 
snieklokje. Zie ook: maisy, melkmaisy.

'sneeman, s.  de,  ‐nen.  Sneeuwman, 
sneeuwpop. Fries: snieman.

snees, s. 't [sne:s]. Snees, twintigtal. ♢ 'n ‒ 
aaies, hirrings. Fries: snies.

'sneeskeppe, v.,  sneeskepte;  sneeskept. 
Sneeuw scheppen. ♢ Doe't 't soa sneejoe-
gen had, konnen de kines ‒. Fries:  snie-
skeppe.

'sneeskuver, s.  de, ‐s. Sneeuwruimer, toe-
stel  waarmee  men  sneeuw ruimt.  Fries: 
snieskower.

'sneestorm, s.  de,  ‐s;  ‐py,  ‐tsy.  Sneeuw-
storm. Fries: sniestoarm.

'sneewit, adj. Sneeuwwit. Fries: sniewyt.
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'snelblusser, s.  de  [snεl]- ‐s.  Snelblusser. 
Fries: snelblusser.

'snelferband, s.  't.  Snelverband.  Fries: 
snelferbân.

'snelferkeer, s. 't. Snelverkeer. Fries:  snel-
ferkear.

'snelhyd, s. de, ‐heden. Snelheid.
'snelkoker, s. de, ‐s. Snelkoker.
'sneltrain, s. de, ‐en. Sneltrein. Fries: snel-

trein.
snert, s. de [snεrt]. Snert. Fries: snert.
sneu, adj. & adv. [snö.ü̯] ‐er; ‐st. Sneu. ♢ 't  

Waar wel wat ‒ foor him, teleurstellend; ‒ 
sien, teleurgesteld. Fries: sneu.

'sneupe, v. [snö.ü̯pə] sneupte; sneupt. Snuf-
felen, neuzen. Fries: sneupe.

sniet, s. de [sniət] ‐en; ‐sy. 1 Met een vlug-
ge  beweging  weggeslingerd  vocht.  2 
Straal, scheut. ♢ 'n ‒(sy) melk in 'e thee; 
'n klain ‒(sy) room in 'e koffy. Fries: snjit.

'sniete, v. [sniətə]  sniette;  sniet.  1 (Vocht) 
met een vlugge beweging wegslingeren. 2 
Spuiten, spatten. 3 Even een beetje rege-
nen (bij  wind).  4 Snel  lopen,  voortschie-
ten. Fries: snjitte.

'snijbank, s. de, ‐en. Snijbank. ♢  Op 'e ‒ 
motte, een  operatie  moeten  ondergaan. 
Fries: snijbank.

'snijbyt, s.  de,  ‐biten;  ‐sy.  Snijbiet.  Fries: 
snijbyt.

'snijboan, s. de, ‐en; ‐tsy.  Snijboon. Fries: 
snijbean.

'snijbrander, s.  de,  ‐s.  Snijbrander.  Fries: 
snijbaarner.

'snije, v. [snεiə̯] sneed [sne:t]; sneden. Snij-
den. ♢ Een ‒, iemand grof laten betalen; 
een  fan  'e  brook  ‒, iemand  aan  een 
(lies)breuk opereren. Fries: snije.

'snijgrâs, s. 't. Zegge.
'snijizer, s.  't,  ‐s.  Snijijzer,  werktuig  om 

schroefdraad te snijden. ♢  't ‒ dient om 
de útwindige skroefdraad te snijen. Fries: 
snijizer. Zie ook: draadsnijizer.

'snijmes, s.  't,  ‐sen.  Snijmes,  haalmes. 
Fries: snijmês. Zie ook: haalmes.

'snijsain, s. de, ‐en. Werktuig waarmee men 
de slootkanten vlak afsnijdt. Fries: snijsei-
ne. Zie ook: wâlsnijer.

'snijtan, s. de, ‐nen. Snijtand.
'snijtang, s.  de,  ‐en;  ‐tânchy,  ‐tanky.  Snij-

tang. Fries: snijtange.
snik, s. de [snɪk] ‐ken. Snik, vaartuig voor 

de binnenwateren. Fries: snikke.
snik, s. de [snɪk] ‐ken; ‐ky. Snik, hijgende of 

krampachtige ademtocht. Fries: snik.
snik, adj. [snɪk]. Snik (alleen in verbinding). 

♢  Niet goed ‒ weze, niet goed snik zijn. 

Fries: snik.
'snikke, v.,  snikte;  snikt.  Snikken.  Fries: 

snikje.
snip, s. de [snɪp] ‐pen; ‐py. Snip. ♢ Soa fer-

kouwen, doof as 'n ‒. Fries: snip.
'snisel, s. 't [snisəl]. Paardenvoer, bestaan-

de  uit  fijngemaakte  bonen  en  bonestro, 
dat met water wordt aangemengd. ♢ gyn 
‒  wirg, niet(s)  van  waarde,  een  kleinig-
heid. Fries: snijsel.

snit, s. de [snɪt].  Snit, pasvorm. ♢  Sij het 
niet wat ‒ an hursels, zij besteedt niet wat 
aandacht aan haar uiterlijk. Fries: snjit.

snoad, adj. & adv. [sno.ət] ‐er; ‐st. Schran-
der, snugger, slim. Fries: snoad.

'snôbe, v. [sno.bə] snôbde; snôbd. Snoepen. 
Fries: snobje.

'snôber, s. de, ‐s. Snoeper. Fries: snobber.
'snôberig, adj.  Snoepachtig,  snoepziek. 

Fries: snobsk.
snôbe'rij, s. de, ‐en. Snoeperij. Fries: snob-

berij.
'snôbersgoed, s.  't.  Snoepgoed.  Fries: 

snobbersguod.
'snôbwinkel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Snoepwinkel. 

Fries: snobberswinkel.
'snoeie, v. [snuiə̯] snoeide; snoeid. Snoeien. 

Fries: snoeie.
snoek, s.  de [snuk] ‐en; ‐y.  Snoek. ♢  'n ‒ 

hewwe, in het water gevallen zijn; hij het 
'n ‒, hij het byt!, wordt kinderen, die in 
het water geraakt zijn, nageroepen. Fries: 
snoek.

snoek‐ale‐'beers, s.  de  -[a:lə]-.  In:  'n  ‒!, 
uitroep van kinderen bij het vissen (waar-
schijnlijk vooral ironisch gebruikt bij  het 
vangen van een kleine vis).

'snoekbeers, s.  de,  ‐beerzen;  ‐y.  Snoek-
baars. Fries: snoekbears.

'snoekestrúp, s.  de,  ‐pen.  Snoekestrik. 
Fries: snoekestrûp.

'snoekestrúppe, v.,  snoekestroop;  snoeke-
stropen. Snoeken strikken. Fries:  snoeke-
strûpe.

snoer, s. 't [snu.ər] ‐en; ‐tsy. Snoer. ♢  't ‒ 
fan 'n angel. Fries: snoer.

'snoile*, v. [snɔil̯ə] snoilde; snoild. Smullen.
'snoilpot*, s. de, ‐ten. Snoepster, vrouw die 

graag en veel snoept.
snor, s.  de  [snɔr]  ‐ren;  ‐tsy,  ‐rechy.  Snor. 

Fries: snor.
'snorke, v. [snɔrkə]  snorkte;  snorkt;  'snur-

ke, [snörkə]  snurkte;  snurkt. Snurken. ♢ 
‒ as 'n os. Fries: snoarkje.

'snorre, v., snorde; snord. Snorren, een rui-
send‐brommend geluid maken. ♢ 't Wel ‒ 
kinne, het  wel  fiksen,  het  wel  klaar,  in 
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orde, gedaan krijgen. Fries: snuorje.
snot, s. de [snɔt]. Snot. ♢ Soa glâd as ‒; 't  

Is allegaar ‒, fliib en oogwater, gez. wan-
neer iemand erg verkouden is;  dat mîns 
het arig de ‒ onder de neus weg, is vrij in-
telligent. Fries: snotte.

'snotaap, s. de, ‐apen. Snotaap. Fries: snot-
aap.

'snotbongel, s. de -[boŋəl] ‐s; ‐tsy.  1 Snot-
tebel, uit de neus hangend snot.  2 Snot-
neus,  snotjongen.  ♢  Die  ‒s  fan  jonges 
haalden de fúlle aaies út. Fries:  snotbon-
gel.

'snotjonge, s.  de,  ‐s.  Snotjongen.  Fries: 
snotjonge.

'snotkoker, s. de, ‐s; ‐tsy. Snotkoker, neus 
(plat). ♢ At ik avens thús kom, mot ik al-
tyd de rook fan de see even in de ‒ hew-
we, gez.  door  iemand  die  graag  in  de 
buurt  van  de (Wadden)zee  woont.  Fries: 
snotkoker.

'snotneus, s. de, ‐neuzen; ‐y. Snotneus (vie-
ze neus; snotjongen; ouderwetse olielamp 
met tuit). ♢ Soa'n klaine ‒ spatte mij der  
teugen syn mim op, dat 't mâl waar; 'n ‒y 
liet  men  nachts  in  de  weunkamer  wel 
deurbrande. Fries: snotnoas.

'snotsnuve, v., snotsnoof; snotsnoven. Snot-
teren, de neus ophalen (plat).

snotte'glâd, adj. Spiegelglad. ♢ 't Is ‒ op 'e 
diken. Fries: snotteglêd.

'snottere, v.  [snɔtərə]  snotterde;  snotterd. 
Snotteren (snot afscheiden; huilen, schrei-
en). Fries: snotterje.

'snotterig, adj., ‐er.  1 Snotterig, veel snot 
hebbende of lozende. ♢ ‒ weze. 2 In: Niet 
(soa) ‒ weze, goed bij, snugger zijn. Fries: 
snotterich.

'snuffele, v.  [snöfələ]  snuffelde;  snuffeld. 
Snuffelen. Fries: snuffelje.

snurke → snorke.
snút, s.  de [snüt] ‐ten;  ‐sy.  Snuit. ♢  De ‒ 

fan 'n ferken. Fries: snút.
'snútriem, s. de, ‐en. Neusriem, riem (over 

de neus)  aan een  hoofdstel.  Fries:  snút-
lear. Zie ook: hoofdstel.

'snútte, v.  [snütə]  snútte,  snoat [sno.ət]; 
snútten,  snoaten.  Snuiten.  ♢  Jonge,  dou 
most dij ‒. Fries: snute.

'snútter, s. de, ‐s. Schimpscheut. ♢ Een 'n 
‒ geve. Fries: snuter.

'snuve, v.  [snü:və]  snuufde,  snoof [sno:f]; 
snuufd,  snoven. Snuiven. ♢ ‒  as 'n brún-
fis, krachtig, hoorbaar door de neus snui-
ven;  een niet ‒n hore kinne, iemand niet 
kunnen  ruiken,  luchten,  uitstaan.  Fries: 
snuve.

soa, adv. [so(.)ə]. Zo. ♢ ‒ en ‒, zus en zo; ‒ 
àl?, is het tòch (zo)?; ‒ d'r an, ‒ d'r fan, zo 
gewonnen, zo geronnen; ok ‒, insgelijks; ‒ 
… as, zo … als; ‒ groen as grâs; 't staat ‒ 
(of) ‒, de toestand is kritiek, al naar het 
valt;  't weer is weer ‒ ‒; 't is ‒ goed, ‒ 
kwaad, het heeft zijn goede en verkeerde 
zijde;  ‒  niet, hoewel,  echter;  adfertînsys 
fan fytsen, bromfytsen en ‒, en zo. Fries: 
sa.

soa, interj. [so(.)ə]. Zo (om verrassing, ver-
wondering uit te drukken). ♢ ‒, dat wist 
ik niet! Fries: soa.

soad, s. de [so.ət]. 1 Kook, het koken. ♢ An 
'e ‒ bringe, aan de kook brengen. 2 In: De 
‒ hewwe, het zuur hebben (oprisping van 
maagsap).  3 Zo,  zooi  (kooksel;  menigte, 
hoeveelheid).  ♢  Pyt  het  soa'n  twintig 
skarren fongen: 'n mooi ‒ dus; 'n ‒(sy) fis, 
een zo vis; 'n ‒(sy) boeken, een hele zooi; 
geld  bij  't  ‒, in  overvloed;  'n  ‒sy, een 
zootje (slecht volk, gespuis; rommel); 't is 
mij  ok  'n  ‒sy,  die  femily  fan  dij. Fries: 
soad.

'soada, s. de [so.ədə]. Soda. Zie ook: polke.
soa'danig, pron. & adv. Zodanig. ♢  Op ‒e 

wize kin ik niet met 'm omgaan; as ‒, als 
zodanig; je ‒ gedrage, dat elkeneen tefre-
den is. Fries: sadanich.

soa'dat, conj. Zodat. ♢ 't Begon fúl te dooi-
en, ‒ ôns tochy útsteld worre most. Fries: 
sadat.

'soadawater, s. 't. Sodawater, water waarin 
soda is opgelost.

'soadbrandend, adj. In:  ‒  maagsuur hew-
we, last  van zuurbranden hebben. Fries: 
soadbaarnen.

'soade, s.  de [so.ədə] ‐n;  soadsy.  Zode. ♢ 
Dat set gyn ‒n an 'e dyk, dat brengt, zet 
geen zoden aan de dijk. Fries: seadde.

soade'miter, s. de [so.ədəmitər];  sode'mi-
ter, [so:dəmitər].  Sodemieter  (lichaam 
(triv.); geheel niets). ♢ Kist 'n pak op dyn 
‒ krije, een pak slaag;  hij ferdient gyn ‒, 
niets. Fries: soademiter.

'soaderig, adj. [so.ədərəx]. In: ‒ weze, last 
van  zuurbranden  hebben.  Fries:  soade-
rich.

soa'doend, adv.; soa'doende. Zodoende. ♢ 
Dat ‒, dus daarom. Fries: sadwaande.

soadoende → soadoend.
soa'dra, conj.;  soa'dra’t.  Zodra.  ♢  ‒  hij 

weer  thús  waar,  hoorde  hij  fan  't  gefal. 
Fries: sadree't.

soadra’t → soadra.
soa'feer, adv. Zover. ♢ Tot ‒, tot zover; 't is 

‒. Fries: safier.
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soa'feul, num. Zoveel. ♢ Meer as tweekeer 
‒; fijfendartig euro ‒, vijfendertig euro en 
nog wat  (maar  geen zesendertig).  Fries: 
safolle.

soa'feulste, num. Zoveelste. ♢  Dat is foor 
de ‒ keer, dat dat gebeurt. Fries: safolste.

soage'naamd, adj.  &  adv.  Zogenaamd.  ♢ 
Hij waar ‒ syk, in schijn. Fries: saneamd.

soal, s. de [so.əl] ‐en; ‐tsy.  1 Zool. ♢ Je de 
‒en  onder  de  skoenen  weg  lope, veel 
moeite doen;  de ‒en út 'e skoenen diene, 
voor iemand het  vuur uit  zijn sloffen lo-
pen; 't wel onder 'e ‒ skrive kinne, het wel 
op  de  zolen  van  zijn  schoenen  kunnen 
schrijven,  ernaar  kunnen  fluiten,  er  niet 
meer op hoeven te rekenen; hij waar altyd 
op ‒en, op de been.  2 Onderdeel aan de 
onderkant  van een  maaimachine om het 
mes hoger of lager te stellen. Fries: soal.

soa'lang, adv. Zolang. ♢  Dou most hier ‒ 
maar wachte, al die tijd, intussen. Fries: 
salang.

soa'lang, conj. Zolang. ♢ ‒ at 't duurt, zo-
lang als. Fries: salang't.

soa'maar, adv. Zomaar. Fries: samar.
soa’n, pron.  [so.ən].  Zo'n,  zo  een.  ♢  ‒ 

mooie hêst maakt feul goed. Fries: sa'n.
'soa’nen, pron.; 'soa’nent. Zo een. ♢ ‒ mot 

't worre. Fries: sa'nen.
soa’nent → soa’nen.
soa'noemd, adj.  Zogenoemd.  Fries:  sa-

neamd.
soas, s.  de [so.əs]  soazen;  soos, [so:s]  so-

zen. Soos, sociëteit. Fries: soas.
soa'seer, adv. Zozeer. Fries: sasear.
soasi'teit, s. de, ‐en. Sociëteit, soos. Fries: 

sosiëteit.
soa'sjaal, adj.  &  adv.  [so.əsja:l]  soasjaler; 

‐st. Sociaal. Fries: sosjaal.
soasjaaldemo'kraat, s.  de,  ‐kraten.  Soci-

aaldemocraat. Fries: sosjaaldemokraat.
soasjaaldemo'kratys, adj.  & adv. Sociaal-

democratisch. Fries: sosjaaldemokratysk.
soasja'lisme, s.  't  [so.əsjɑlɪsmə].  Socialis-

me. Fries: sosjalisme.
soasja'list, s. de, ‐en. Socialist. Fries: sosja-

list.
soasja'listys, adj.  &  adv.  Socialistisch. 

Fries: sosjalistysk.
soa’t, conj. [so.ət]. 1 Zo, zoals. 2 Zodra, op 

het ogenblik dat. Fries: sa't.
soa'waar, adv. Zowaar. Fries: sawier.
soa'wat, adv. Zowat. ♢ 't Duurt ‒ 'n kertier. 

Fries: sawat.
soa'wel, conj. Zowel. ♢ ‒  ôns hait as ôns 

bep en pake waren Bilkerts. Fries: sawol.
'sôbe, v.  [sɔ.bə]  sôbde;  sôbd.  Sabbelen. ♢ 

Klaine kines  ‒  faak  op  'e  fingers. Fries: 
sobje.

'sober, adj. & adv. [so:bər] ‐der; ‐st. Sober. 
♢ ‒ leve; 'n ‒ maal. Fries: sober.

sobe'rere, v. [so:bərɪ.ərə] sobereerde; sobe-
reerd. Zeer sober leven. Fries: soberearje.

'soberhyd, s.  de.  Soberheid.  Fries:  sober-
heid.

sodemiter → soademiter.
soef'fleur, s.  de  [suflö.ər]  ‐s.  Souffleur. 

Fries: sûffleur.
soeg, s. de [su:x] ‐en; soechy [suɡi]. 1 Zeug, 

moedervarken. ♢ Ons ‒ het fannacht tien 
bîgen kregen. 2 Sufferd. Fries: sûch.

'soeke, v. [sukə] socht [sɔxt]; socht. Zoeken. 
♢  Om 'n boek ‒, naar een boek zoeken; 
met 'e ogen dicht ‒, niet goed zoeken;  't 
soekt  om 'e  doad, de  dood is  naderend. 
Fries: sykje.

'soekersbak, s. de, ‐en; ‐ky. Bak waarin de 
aardappelen na het rooien worden verza-
meld. Fries:  sikersbak.  Zie ook:  irpelsoe-
kersbak, kyntsybak.

'soeklicht, s.  't,  ‐en.  Zoeklicht. Fries:  syk-
ljocht.

soel, adj. [suəl] ‐er; ‐st. Zoel. ♢ ‒ weer; soa 
‒  as  brij, erg  zoel,  drukkend  (van  het 
weer). Fries: soel.

'soeme, v. [sumə] soemde; soemd. Zoemen.
soep, s. de [sup]. Soep. Fries: sop.
'soepel, adj. & adv. [supəl] ‐er; ‐st. Soepel. 

Fries: soepel.
soepgroente → sopgroente.
soes, s. de [su:s]. Roes, sufferige of slaperi-

ge toestand (vooral in verbinding). ♢ In 'e 
‒, bedwelmd, half bewusteloos, in zwijm. 
Fries: sûs.

soes, s. de [sus]  soezen [su:zən]; ‐y. Soes, 
heel luchtig gebak. Fries: soes.

'soeskrakel, s.  de  [su:s]- ‐s;  'soeskrake-
ling, ‐en; ‐inky, ‐închy. Ongezoete krake-
ling van soezendeeg. Fries: soeskreakel.

soeskrakeling → soeskrakel.
soet, adj. & adv. [su.ət] ‐er; ‐st. 1 Zoet. ♢ 'n 

‒e prater, een gezellige prater.  2 Suiker-
zoet, overdreven lief, vleierig. ♢ 'n ‒e pra-
ter, iemand  die  zoetsappig  en  al  te  lief 
praat. 3 In: Ergens niet soa ‒ an weze, er-
gens niet op gesteld zijn, niet zoveel voor 
voelen. Fries: swiet.

'soetbek, s.  de,  ‐ken.  Zoetekauw.  Fries: 
swietbek.

soeter'rên, s.  't  [sutərɛ:ⁿ]  ‐s.  Souterrain. 
Fries: sûterrên.

'soetfyl, s. de, ‐filen. Zoetvijl. ♢ 'n Fine fyl 
of ‒. Fries: swietfile.

'soetighyd, s. de, ‐heden. Zoetigheid, zoete 
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lekkernij. Fries: swietichheid.
soet'sop, s. 't [suət]-. Dropwater. ♢ ‒ skud-

de, een flesje met water en stukjes drop 
zo  lang  schudden  tot  er  dropwater  ont-
staat. Fries: swietsop.

soeve'nier, s. 't [suvəni.ər] ‐s; ‐tsy. Souve-
nir. Fries: sûvenir.

'soeze, v. [su:zə] soesde; soesd. 1 Suizen. 2 
Soezen, half slapen. Fries: sûzje.

sog, s. 't [sɔx]. 1 Zog, kielzog. 2 De wind die 
op de molenzeilen van een molen staat. ♢ 
Saildoek  had  soafeul  ‒  niet  noadig  as 
kleppen. Fries: sok.

soien → súdden.
sok, s. de [sɔk] ‐ken; ‐ky. Sok. ♢ ‒ sette, de 

‒ken d'rin sette, (er)  de sokken (in) zet-
ten;  nag wat in 'e, 'n ouwe ‒ hewwe, wat 
geld achteruit hebben. Fries: sok. Zie ook: 
hoas.

sok, pron. & adv. [sɔk]. Zulk. ♢ ‒ken, zulke 
mensen. Fries: sok.

'sokketang, s. de, ‐en; ‐tânchy, ‐tanky. Sok-
kentang. Fries: sokketange.

soks, pron. [sɔks]. Zulks, zoiets. Fries: soks.
'sokses, s.  de  [sɔksəs]  ‐sen;  ‐sy.  Sufferd, 

domoor. Fries: sokses.
'soksoort, pron.;  'soksoorte, 'soksoortig. 

Zulk, zodanig, dergelijk. Fries: soksoarte.
soksoorte → soksoort.
soksoortig → soksoort.
'sokssoawat, pron. Zoiets. ♢ ‒ mot 't weest 

hewwe. Fries: sokssawat.
'sokstoppe, v.,  sokstopte;  sokstopt. Sokken 

stoppen. Fries: sokstopje.
sol'daat, s.  de [sɔlda:t]  soldaten;  ‐sy.  Sol-

daat. ♢  Wat ‒ make, iets soldaat maken, 
opmaken,  opeten,  opdrinken.  Fries:  sol-
daat.

sol'dateknoop, s.  de,  ‐knopen.  Klis  (bep. 
plant). ♢  De jonges gooiden met soldate-
knopen, met de stekelige knoppen van de 
klis. Fries: soldateknoop.

soldeer → soldeersel.
sol'deerbout, s. de, ‐en. Soldeerbout. Fries: 

soldearbout.
sol'deersel, s.  't;  sol'deer, [sɔldɪ.ər].  Sol-

deer(sel). Fries: soldearsel.
sôlder → solder.
'solder, s. de [sɔldər];  'sôlder, [sɔ:ldər] ‐s; 

‐tsy. Zolder. ♢ Men kin niet fan 'e floer op  
'e ‒ stappe, men moet niet te veel ineens 
willen; 'n pepierene ‒, dun laagje ijs (vaak 
op water, waaronder zich het eigenlijke ijs 
bevindt, een en ander t.g.v. dooi en weer 
opnieuw vriezen). Fries: souder.

'sôlderbalk, s.  de,  ‐en.  Zolderbalk.  Fries: 
souderbalke.

sol'dere, v. [sɔldɪ.ərə]  soldeerde;  soldeerd. 
Solderen. Fries: soldearje.

'solderkamer, s. de, ‐s; ‐tsy.  Zolderkamer. 
Fries: souderkeamer.

solderstrap → soldertrap.
'soldertrap, s. de;  'solderstrap, ‐pen; ‐py. 

Zoldertrap. Fries: souderstrep.
soli'dêr, adj. & adv. [so:lidε:r] ‐der; ‐st. Soli-

dair. Fries: solidêr.
sollisi'tant, s.  de  [sɔlisitɑnt]  ‐en.  Sollici-

tant. Fries: sollisitant.
sollisi'tasy, s. de [sɔlisita:si] ‐s. Sollicitatie. 

Fries: sollisitaasje.
sollisi'tasybrief, s. de, ‐brieven; ‐y. Sollici-

tatiebrief. Fries: sollisitaasjebrief.
sollisi'tere, v.,  sollisiteerde;  sollisiteerd. 

Solliciteren. Fries: sollisitearje.
som, s. de [som] ‐men; ‐tsy, ‐py. Som. ♢ 'n 

Moeilike ‒; dat is 'n hele ‒, een heel be-
drag. Fries: som.

'somber, adj.  &  adv.  [sombər]  ‐der;  ‐st. 
Somber. Fries: somber.

'somby, s.  de  [sombi]  ‐s.  Zombie.  Fries: 
somby.

'some, v.  [so:mə]  soomde;  soomd.  Zomen. 
Fries: seamje.

'sommige, num. [soməɣə]. Sommige. Fries: 
sommige.

soms, adv. Soms. Fries: soms.
son, s. de [son] ‐nen; ‐tsy. Zon. ♢ Met 'e ‒ 

om, in de richting van de gang van de zon; 
de wyn gaat met 'e ‒ om; met 'e ‒ in 't  
nêst gaan, vroeg naar bed gaan; met de ‒ 
in 't nêst binne loie mînsen op 't bêst; een 
in 't ‒tsy sette, iemand eren voor zijn ver-
diensten. Fries: sinne.

sônd → gesond.
'sondaar, s. de [sonda:r] ‐s. Zondaar. Fries: 

sûnder.
sonda'res, s. de, ‐sen. Sondares. Fries: sûn-

deresse.
'sonde, s. de [sondə] ‐n. Zonde. Fries: sûn-

de.
'sonde, s. de [sondə] ‐s. Sonde. Fries:  son-

de.
sôndens → gesondens.
'sonder, prep. [sondər]. Zonder. Fries: sûn-

der.
'sondig, adj. & adv., ‐er. Zondig. Fries: sûn-

dich.
'sondige, v.,  sondigde;  sondigd.  Zondigen. 

Fries: sûndigje.
'sône, s. de [sɔ:nə] ‐s. Zone. Fries: sône.
'soneklips, s.  de,  ‐en.  Zoneclips,  zonsver-

duistering. Fries: sinne‐eklips.
'sônfis, s. de [so.ⁿ]- ‐sen; ‐sy. Zongedroog-

de,  verduurzaamde  vis.  ♢  'n  ‒sy. Fries: 
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sinnefisk.
'sonhirring, s.  de,  ‐s.  Zongedroogde,  ver-

duurzaamde haring. Fries: sinnehjerring.
'sonlicht, s. 't. Zonlicht. Fries: sinneljocht.
'sonnebaaie, v.,  sonnebaaide;  sonnebaaid. 

Zonnebaden. Fries: sinnebaaie.
'sonneblind, s.  't,  ‐en.  Zonneblind.  Fries: 

sinneblyn.
'sonneblom, s. de, ‐men; ‐tsy, ‐py.  Zonne-

bloem. Fries: sinneblom.
'sonneblomoaly, s.  de.  Zonnebloemolie. 

Fries: sinneblomoalje.
'sonneblompit, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Zonne-

bloempit. Fries: sinneblompit.
'sonnebrandoaly, s.  de.  Zonnebrandolie. 

Fries: sinnebrânoalje.
'sonnebril, s. de, ‐len. Zonnebril. Fries: sin-

nebril.
'sonnehoed, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Zonnehoed. 

Fries: sinnehoed.
'sonnejurk, s. de, ‐en; ‐y. Zonnejurk. Fries: 

sinnejurk.
'sonneklaar, adj. Zonneklaar. Fries:  sinne-

klear.
'sonneskerm, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Zonnescherm 

(soort jaloezie). Fries: sinneskerm.
'sonneskyn, s. de. Zonneschijn. Fries:  sin-

neskyn.
'sonnesteek, s.  de,  ‐steken.  Zonnesteek. 

Fries: sinnestek.
'sonnestelsel, s. 't, ‐s. Zonnestelsel. Fries: 

sinnestelsel.
'sonnestraal, s.  de,  ‐stralen;  ‐tsy.  Zonne-

straal. Fries: sinnestriel.
'sonnig, adj., ‐er; ‐st. Zonnig. ♢ ‒ weer; de 

‒e kant, de zonkant. Fries: sinnich.
sônsferdústering → sonsferdústering.
'sonsferdústering, s.  de;  'sônsferdúste-

ring, ‐s.  Zonsverduistering.  Fries:  sinne-
fertsjustering.

sont, prep.  [sont].  Sedert,  sinds.  ♢ ‒  ôns 
trouwen sien ik him niet  soa faak meer. 
Fries: sûnt.

'soogdier, s.  't  [so:ɣ]- ‐en;  ‐tsy.  Zoogdier. 
Fries: sûchdier.

soom, s. de [so:m] somen; ‐tsy. Zoom. Fries: 
seame.

soort, s.  't  [so.ət] ‐en.  Soort. ♢  D'r binne 
ferskillende ‒en (fan) koekys; ôns ‒ folk,  
loi; eerappels, eerste ‒; soa'n ‒ (fan) won-
dermîns, zo'n  soort  (van)  wondermens 
(min  of  meer  zijnde  wat  de  bepaling 
noemt). Fries: soarte.

soortge'likens, adj. Soortgelijk. ♢ 'n ‒ ge-
fal. Fries: soartgelikens.

'soortgenoat, s. de -[ɡəno.ət] ‐en. Soortge-
noot. Fries: soartgenoat.

'soortlik, adj.  Soortelijk.  ♢  't  ‒  gewicht. 
Fries: soartlik.

soos → soas.
sop, s. 't & de [sɔp] ‐pen; ‐py.  1 ('T) sap. 2 

('T)  sop.  ♢  Met  't  selde  ‒  overgoaten 
weze, met hetzelfde sop overgoten zijn. 3 
(De) soep. Fries: sop.

'sopbâltsy, s. 't, ‐s. Soepballetje. Fries: sop-
baltsje.

'sopblokky, s. 't, ‐s. Soepblokje. Fries: sop-
blokje.

'sopbonk, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Soepbeen.  Fries: 
sopbonke.

'sopflais, s. 't. Soepvlees. Fries: sopfleis.
'sopgoed, s. 't. Soepvlees. Fries: sopguod.
'sopgroente, s. de; 'soepgroente, ‐s. Soep-

groente. Fries: sopgriente.
'soppig, adj.,  ‐er; ‐st. Sappig. ♢ ‒e peren. 

Fries: soppich.
sorg, s. de [sɔrx] ‐en. Zorg. ♢ In noed en ‒ 

sitte, in zorg, ongerustheid verkeren; soa-
feer sil 't wel niet komme, hew ik ‒, vrees 
ik, ben ik bang; 't sil mij myn ‒ weze, dat 
zal mij een zorg zijn, mij een zorg. Fries: 
soarch.

'sorge, v. [sɔrɣə]  sorgde;  sorgd. Zorgen. ♢ 
‒ foor, zorgen voor; sorg (d'rfoor) datstou 
niet te laat komst, zorg dat je niet te laat 
komt; ergens teugenan ‒, ergens tegenop 
zien. Fries: soargje.

sorg'fuldig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Zorgvuldig. 
Fries: soarchfâldich.

sorg'fuldigens, s.  de.  Zorgvuldigheid. 
Fries: soarchfâldigens.

'sorglik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Zorglijk. Fries: 
soarchlik.

'sorry, interj. [sɔri]. Sorry. Fries: sorry.
sor'tere, v.  [sɔrtɪ.ərə]  sorteerde;  sorteerd. 

Sorteren. Fries: sortearje.
sor'tering, s.  de,  ‐s.  Sortering. Fries:  sor-

tearring.
sout, s. 't [sɔ.u̯t]. Zout. ♢ In 't ‒ lêge, in het 

zout  leggen;  dat  het  gyn  ‒  fannoaden, 
daar is geen haast bij; met 't ‒ komme at 
't aai op is, te laat met iets komen. Fries: 
sâlt.

sout, adj. [sɔ.u̯t] ‐er; ‐st. Zout. Fries: sâlt.
'soute, v.,  soutte;  souten. Zouten. ♢  Boan-

tsys, flais ‒. Fries: sâltsje.
'soutemoute, adv. [sɔ.u̯təmɔ.u̯tə]. In: Ik bin 

‒ thúskommen, ik ben thuisgekomen door 
iemand die mij op de rug heeft gedragen. 
Fries: soutemoute.

'soutpot, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Zoutpot.  Fries: 
sâltpot.

'soutstrooier, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Zoutstrooier. 
Fries: sâltstruier.
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'soutsuur, s. 't. Zoutzuur. Fries: sâltsoer.
'sovjet, s. de [sɔvjɛt] ‐s. Sovjet. Fries:  sov-

jet.
spaak, s. de [spa:k]  spaken;  spaky. Spaak. 

♢  De spaken fan 'n fytswiel; de ‒ fan 'n 
stoel, stoelsport;  alle  spaken  út  'e  hoep 
(en 't fentyl ok nag lek), gez. wanneer al-
les tegenloopt. Fries: speake.

spaak, adv. [spa:k]. Spaak (alleen in verbin-
ding).  ♢ ‒  lope, spaak lopen, mis lopen. 
Fries: speak.

'spaakswaai, s. de, ‐en. Zwei van wagenma-
ker  om  de  spaken  te  richten.  Fries: 
speakswaai.

spaan, s. de [spa:n] spanen; ‐tsy. Spaan. ♢ 
Gyn ‒, geen spaan, niets; 't kin mij gyn ‒ 
skele; an  spanen, aan  spaanders,  volko-
men vernield, kapot;  hij sloeg de saak an 
spanen. Fries: spoen.

Spaans, s.  't  [spa:ⁿs]. Spaans,  de Spaanse 
taal. Fries: Spaansk.

Spaans, adj. & adv. [spa:ⁿs]. Spaans. ♢ ‒e 
peper; ‒e  seep, Spaanse  zeep  (harde 
zeep); ‒  raid, Spaans riet,  rotan; ‒e kla-
ver, rode klaver;  't ging der ‒ om en toe, 
het  ging  er  Spaans,  woest  toe.  Fries: 
Spaansk.

'spaarbank, s.  de,  ‐en.  Spaarbank.  Fries: 
sparbank.

'spaargeld, s.  't,  ‐en.  Spaargeld.  Fries: 
sparjild.

'spaarpot, s. de, ‐ten; ‐sy. Spaarpot. ♢ Hij 
het  wel  'n  arig  ‒sy, hij  heeft  wel  wat 
spaargeld. Fries: sparpot.

'spaarreken, s.  de,  ‐s.  Spaarrekening. 
Fries: sparrekken.

'spaarsem, adj. & adv., ‐er; ‐st. Spaarzaam. 
Fries: sparsum.

'spaarsint, s. de, ‐en; ‐sy. Spaarduitje. ♢ 'n 
Mooie ‒ hewwe; der gane myn ‒en! Fries: 
sparsint.

spalk, s.  de  [spɑlk]  ‐en;  ‐y.  Spalk.  Fries: 
spalke.

'spalke, v. [spɑlkə] spalkte; spalkt. Spalken. 
♢ 'n Been ‒. Fries: spalkje.

span, s. 't [spɑn] ‐nen; ‐tsy. Span, gespan. ♢ 
'n  Mooi  ‒tsy, spannetje  (van  verloofden, 
van een pas getrouwd paar);  'n ‒ fúkken, 
samenstel van twee fuiken, als onderdeel 
van een regel. Fries: span.

'spander, s.  de  [spɑndər]  ‐s.  Beugel,  half 
cirkelvormige  ijzerdraad  onder  aan  de 
steel van een zeis om bij het maaien een 
zwad te vormen. Fries: spanner.

span'dere, v.  [spɑndɪ.ərə]  spandeerde; 
spandeerd.  Spenderen. ♢  Ergens 'n bult 
geld an ‒, ergens veel geld aan spende-

ren. Fries: spandearje.
'spanen, adj. Spanen. ♢  'n ‒ doasy. Fries: 

spuonnen.
'Spanjaard, s. de [spɑⁿja:t] ‐en. Spanjaard. 

Fries: Spanjert.
'Spanje, eigennaam [spɑⁿjə]. Spanje. Fries: 

Spanje.
Span'joal, s.  de  [spɑⁿjo.əl]  ‐en.  Spanjool. 

Fries: Spanjoal.
'spanketting, s. de, ‐s; ‐inky. Spanketting, 

ketting  om achterpoten  van  koe  vast  te 
zetten  (bij  het  melken).  Fries:  spankeat-
ling.

'spanne, v.  [spɑnə]  spande;  spand.  Span-
nen. ♢  't Spande d'r om, maar Klaas‐en‐
die wonnen, ze wonnen met moeite. Fries: 
spanne.

'spannend, adj., ‐er; ‐st. Spannend. ♢ 'n ‒e 
partij. Fries: spannend.

'spanner, s.  de,  ‐s.  Spanner.  ♢  Losse  ‒, 
draadspanner die niet aan de draad blijft 
zitten bij het spannen. Fries: spanner.

'spanning, s. de, ‐s. Spanning. Fries: span-
ning.

'spanriem, s.  de,  ‐en;  ‐py,  ‐tsy.  Spanriem, 
riem om achterpoten van koe vast te zet-
ten (bij het melken). Fries: spanriem.

'spansaag, s.  de,  ‐sagen;  ‐saachy.  Span-
zaag. Fries: spanseage.

spant, s. 't [spɑnt] ‐en; ‐sy.  1 Spant, span-
rib. 2 In: 't ‒ fan 'n draak, de in één punt 
samenkomende  korte  eindjes  touw  van 
een vlieger, waaraan de lange lijn wordt 
vastgemaakt. Fries: spant.

'spantbeen, s. 't, ‐benen. Spantbeen.
'spantou, s. 't, ‐wen; ‐tsy. Spantouw, touw 

om achterpoten van koe vast te zetten (bij 
het melken). Fries: spantou.

'spantpoat, s.  de,  ‐en.  Spantpoot.  Fries: 
spantpoat.

'spantrichte, v.,  spantrichtte;  spantricht. 
De spanten van een in aanbouw zijnd huis 
overeind zetten. Fries: spantrjochtsje.

spar, s. de [spɑr] ‐ren; ‐tsy. Spar (bepaalde 
naaldboom; dakspant). Fries: spar.

'spare, v. [spa:rə]  spaarde [spa:də];  spaard 
[spa:t]. Sparen. ♢  Hij het spaard foor de 
ouwe dâg. Fries: sparje.

'sparreboantsy, s. 't, ‐s. Sperzieboon. Fries: 
sparbeantsje.

'sparreboom, s. de, ‐bomen; ‐py, ‐tsy. Spar-
renboom. Fries: spjirrebeam.

'spartele, v. [spɑrtələ]  spartelde;  sparteld. 
Spartelen. Fries: spartelje.

'spasy, s. de [spa:si] ‐s. Spatie. Fries: spaas-
je.

spat, s. de [spɑt] ‐ten; ‐sy. Spat. ♢  Gyn ‒, 
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helemaal  geen; ik hè gyn ‒ melk meer in  
'e huus. Fries: spat.

'spatte, v. [spɑtə] spatte; spat. 1 Spatten. ♢ 
De bâl spat (him, mij) fan 'e hând, bij het 
terugslaan vanuit  het  perk  vliegt  de bal 
een geheel  verkeerde kant op (kaatsen); 
de bâl fan 'e hând ‒ late. 2 Met centen 
naar een streep werpen (spel om winst). 
Fries: spatte.

specht, s. de [spεxt] ‐en; ‐sy. Specht. ♢ De 
groene ‒, de groene specht;  de bonte ‒, 
de bonte specht. Fries: spjocht.

speen, s. 't [spe:n]  spenen; ‐tsy. Speen, te-
pel. ♢ 'n Koe het 'n uur met fier spenen; 't  
‒  fan  'n  pomp, de  tuit  van  een  pomp. 
Fries: spien.

'speenbetrappe, v.,  speenbetrapte;  speen-
betrapt.  Op  spenen,  tepels  trappen  (bij 
koeien). Zie ook: uurbetrappe.

'speenkruud, s. 't. Speenkruid.
spek, s. 't [spεk]. Spek. ♢  Fet ‒; droog ‒, 

gerookt spek; nat ‒, vers spek; deurgroeid 
‒, doorregen  spek;  ‒  om  spinnen, lett.: 
spek (als beloning) voor het spinnen, beta-
ling  in natura,  ruilhandel;  dat is  ‒  in  'e 
honnenêsten, dat is paarlen voor de zwij-
nen; in 'e honnenêsten bringe, ergens iets 
brengen, waar wel genoeg is;  liever 't ‒ 
bij 't pônd as 't hele ferken hewwe wille, 
gez. van een manspersoon die het niet bij 
één en dezelfde houdt, maar steeds weer 
verkering met iemand anders heeft. Fries: 
spek.

'spekhok, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Rookhok in ver-
binding met  rookkanaal,  waarin  spek en 
vlees gerookt wordt. Fries: spekhok.

'spekkist, s.  de,  ‐en;  ‐kissy.  Spekkist,  kist 
waarin spek bewaard wordt. Fries:  spek-
kiste.

'spekmaik, s.  de,  ‐en.  Spekmade.  ♢  Jim 
binne,  doen krekt as de ‒en, jim wrotte 
jim d'r sels út, door dwaas optreden bena-
delen  jullie  je  eigen  positie,  ook:  jullie 
schaffen  zoveel  spullen  aan  in  huis,  dat 
jullie  er  zelf  bijna  niet  meer  bij  kunnen 
(net  als  de  spekmaden  die  uit  het  spek 
vallen). Fries: spekmaits.

'speknek, s. de, ‐ken; ‐ky. Speknek. ♢ Luw-
ter  ‒ken, bijnaam voor  de inwoners  van 
Leeuwarden. Fries: speknekke.

spek'takel, s. 't, ‐s. Spektakel. Fries:  spek-
takel.

speld, s.  de  [spεlt]  ‐en;  ‐sy.  Speld.  Fries: 
spjelde.

'spelde, v.,  speldde;  speld.  Spelden. Fries: 
spjeldzje.

'speldegeld, s.  't.  Speldengeld. ♢  Dat be-

drag is foor him maar ‒, daar draait hij 
zijn hand niet voor om. Fries: spjeldejild.

'speldeknop, s. de, ‐pen; ‐py. Speldeknop. 
Fries: spjeldekop.

'speldekussen, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Speldenkus-
sen. Fries: spjeldekessen.

'speldeseef*, s. de, ‐seven. Fijne zeef waar-
mee  allerhande  kleine  ongerechtigheden 
uit het zaad kunnen worden gezeefd.

'spelle, v.  [spεlə]  spelde;  speld.  Spellen. 
Fries: spelle.

'spelling, s. de, ‐s. Spelling. Fries: spelling.
'spesy, s. de [spe:si]. Specie. Fries: speesje.
spesiaal → spesjaal.
spesi'fyk, adj. & adv. [spe:sifik] ‐fiker. Spe-

cifiek. Fries: spesifyk.
spe'sjaal, adj.  & adv.  [spe:sja:l]  spesjaler; 

‐st;  spesi'aal, [spe:sia:l]  spesialer;  ‐st. 
Speciaal. Fries: spesjaal.

spesjali'sasy, s. de, ‐s. Specialisatie. Fries: 
spesjalisaasje.

spesjali'sere, v.,  spesjaliseerde;  spesjali-
seerd. Specialiseren. Fries: spesjalisearje.

spesja'list, s.  de,  ‐en.  Specialist.  Fries: 
spesjalist.

spesjali'teit, s. de, ‐en. Specialiteit. Fries: 
spesjaliteit.

'speulbâl, s. de, ‐en. Speelbal. Fries:  spyl-
bal.

'speulding, s. 't, ‐en; ‐dinky, ‐dînchy. Stuk 
speelgoed.

'speule, v.  [spö.ü̯lə]  speulde;  speuld.  Spe-
len. Fries: spylje.

'speuler, s. de, ‐s. Speler. Fries: spiler.
'speulgoed, s. 't. Speelgoed.
'speuling, s. de [spö.ü̯lɪŋ] ‐s; ‐inky. Speling.
'speulkaart, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Speelkaart. 

Fries: spylkaart.
'speulkammeraat, s. de, ‐raten; ‐sy. Speel-

kameraad.
'speulman, s. de, ‐loi, ‐nen. Speelman, mu-

zikant. Fries: spylman.
speuls, adj. & adv., ‐er. Speels. ♢ 'n ‒e jon-

ge hônd.
'speultún, s. de, ‐nen; ‐tsy. Speeltuin.
'speurder, s.  de  [spö.ədər]  ‐s.  Speurder. 

Fries: speurder.
'speure, v. [spö.ərə] speurde; speurd. Speu-

ren. Fries: speure.
spier, s.  de [spi.ər]  ‐en;  ‐tsy.  Spier.  Fries: 

spier.
'spiering, s. de [spiərɪŋ] ‐s; ‐inky. Spiering. 

Fries: spjirring.
'spierwit, adj. Spierwit. Fries: spierwyt.
'spigel, s.  de  [spiɣəl]  ‐s;  ‐tsy.  Spiegel.  ♢ 

Soa glâd as 'n ‒; 't iis, de dyk is (soa glâd)  
as 'n ‒. Fries: spegel.
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'spigelaai, s.  't,  ‐es,  ‐en;  ‐aitsy.  Spiegelei. 
Fries: spegelaai.

'spigelbeeld, s. 't, ‐en. Spiegelbeeld. Fries: 
spegelbyld.

'spigele, v. [spiɣələ] spigelde; spigeld. Spie-
gelen. Fries: spegelje.

'spigelglâd, adj. Spiegelglad. Fries: spegel-
glêd.

'spigelglâs, s. 't. Spiegelglas. Fries: spegel-
glês.

'spigelrút, s.  't,  ‐ten.  Spiegelruit.  Fries: 
spegelrút.

'spiker, s. de [spikər] ‐s; ‐tsy. Spijker. ♢ Soa 
lilk as 'n ‒. Fries: spiker.

'spikerbroek, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Spijkerbroek. 
Fries: spikerbroek.

'spikere, v.  [spikərə]  spikerde;  spikerd. 
Spijkeren. Fries: spikerje.

'spikerfet, s. 't -[fεt]. Denkbeeldig iets waar 
men iemand om uitstuurt om hem voor de 
gek te houden. Fries: spikerfet.

'spikerkas, s. de, ‐sen; ‐sy. Ladenkast waar-
in een timmerman diverse soorten, maten 
spijkers bewaart. Fries: spikerkast.

'spikerpude, s.  de,  ‐s.  (Papieren)  zak  om 
spijkers in te houden. Fries: spikerpûde.

spikke'lasy, s. de [spɪkəla:si] ‐s. Speculatie. 
Fries: spekulaasje.

spikke'lere, v.  [spɪkəlɪ.ərə]  spikkeleerde; 
spikkeleerd. Speculeren. Fries: spekulear-
je.

'spiksplinternij, adj.  [spɪk]-.  Spiksplinter-
nieuw. Fries: spiksplinternij.

spil, s.  de & 't  [spɪl]  ‐len;  ‐tsy.  1 Spil,  as 
waarop of waarom iets draait. ♢ De ‒ fan 
'n trap met 'n kwartslag. 2 (S. 't) molen-
spil,  spil  waarom  de  molensteen  draait. 
Fries: spil. Zie ook: steek.

spyl, s. de [spil] spilen; ‐tsy. Spijl. ♢ De spi-
len fan 'e trap. Fries: spyl.

spin, s. de [spɪn] ‐nen; ‐tsy. Spin. ♢ 't Is bij 
de wilde ‒nen om't ôf, het is bij de wilde 
spinnen af. Fries: spin.

spi'nazy, s.  de  [spina:zi].  Spinazie.  Fries: 
spinaazje.

'spinfoete, v.  -[fuətə]  spinfoette;  spinfoet; 
'spinpoate, -[po.ətə] spinpoatte; spinpoat. 
1 Met de benen of poten spartelen. 2 Te-
genstribbelen, tegenspartelen. Fries: spin-
fuotsje.

'spinne, v.  [spɪnə]  spon [spon],  spinde; 
sponnen,  spind.  Spinnen (een draad vor-
men,  voortbrengen;  een  snorrend  geluid 
maken (van katten)). ♢ De spin het 'n web 
sponnen; 'n poes spint meestal at‐y noflik 
ergens sit. Fries: spinne.

'spinnekop, s.  de,  ‐pen.  Spinnenkop  (kop 

van een spin; wipmolen, soort kleine wa-
termolen; kattig meisje). Fries: spinnekop.

'spinnekopmoln, s. de; 'spinnekopsmoln, 
‐s. Spinnenkop (soort kleine watermolen). 
Fries: spinnekopsmole.

spinnekopsmoln → spinnekopmoln.
'spinneweb, s. 't -[wεp] ‐ben; ‐weppy. Spin-

nenweb. Fries: spinreach.
'spinnewiel, s.  't,  ‐en.  Spinnewiel.  Fries: 

spinwiele.
'spinnig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Spinnig, kat-

tig, nijdig. Fries: spinnich.
spinpoate → spinfoete.
'spinraag, s. 't -[ra:x] ‐ragen; ‐rachy; 'spin-

râg, -[rɑ.x] ‐en; ‐rachy. 1 Spinrag. 2 Spin-
nenweb. Fries: spinreach.

spinrâg → spinraag.
'spinrage, v., spinraagde; spinraagd. Ragen 

(zuiveren van rag met de ragebol). Fries: 
spinreagje.

spynt, s. 't [spint] spinen; ‐sy. Spinde, provi-
siekast. ♢ De muzen lêge der doad foor 't  
‒, er heerst daar armoede. Fries: spine.

spynt, s. 't [spint]. Spint, oude korenmaat. 
Fries: spyn.

spi'on, s. de [spion] ‐nen. Spion. Fries: spi-
on.

spiri'tisme, s.  't  [spiritɪsmə].  Spiritisme. 
Fries: spiritisme.

'spiritus, s. de [spi.əritəs] [spiritəs]. Spiri-
tus. Fries: spiritus.

'spyskamer, s.  de,  ‐s.  Grote  provisiekast 
tussen de bedsteden. Fries: spyskeamer.

spit, s.  't  [spɪt]  ‐ten.  Spit,  puntige ijzeren 
staaf. ♢ 'n Ferken an 't ‒, braadspit. Fries: 
spit.

spit, s. 't [spɪt]. Spit, plotseling optredende 
lendepijn. ♢ ('t) ‒ in 'e rûg hewwe. Fries: 
spit.

spit, s. de [spɪt] ‐ten; ‐sy. Spit, spadesteek. 
Fries: spit. Zie ook: steek.

spyt, s. de [spit]. Spijt. ♢ Ergens ‒ fan hew-
we, krije, ergens spijt van hebben, krijgen. 
Fries: spyt.

'spite, v. [spitə]  speet [spe:t];  speten. Spij-
ten. ♢  't  Spyt mij  bra, het spijt  mij  erg. 
Fries: spite.

'spytgnize, v.,  spytgnees;  spytgnezen. 
Grijnslachen,  spottend,  hatelijk  lachen. 
Fries: spytgnize.

'spitig, adj. [spitəx] ‐er; ‐st. Spijtig. ♢ 't Is ‒ 
dat 't soa min weert. Fries: spitich.

'spitlep, s. de, ‐pen; ‐py. Spade om mest los 
te steken op de mestvaalt of om hooi los 
te maken (bij het voeren of bij hooibroei). 
Zie ook: hooilep.

'spitplaat, s.  de,  ‐platen.  Onderdeel  van 
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een  ploeg.  ♢  De ‒  sliert  teugen  't  niet  
ploegde lând an.

spits, adj. & adv. [spɪts] ‐er; ‐t. Spits, pun-
tig. Fries: spits.

'spitskoal, s. de, ‐en; ‐tsy. Spitskool. Fries: 
spitskoal.

'spitsroeden, s.  plur.  1 In:  (De)  ‒  lope, 
vroeger  toegepaste  inwijding  van  een 
nieuweling die bij een koppel kwam waar-
bij de eerstgenoemde door een dubbele rij 
werklieden  moest  lopen.  Hij  kreeg  dan 
van elk een klap met de roppert.  2 Bena-
ming van rij  huizen tegenover de Kadal, 
aan de Oude‐Bildtdijk. Fries: spitsroeden.

'spitte, v. [spɪtə] spitte; spit. Spitten. ♢ Mis 
‒, mest lossteken op de mestvaalt. Fries: 
spitte. Zie ook: losspitte.

'splinter, s.  de [splɪntər]  ‐s;  ‐tsy.  Splinter. 
Fries: splinter.

'splintere, v.  [splɪntərə]  splinterde;  splin-
terd. Splinteren. Fries: splinterje.

'splinternij, adj.  Splinternieuw.  Fries: 
splinternij.

'splismask, s.  de,  ‐en.  Plaats  in  de  fuik, 
waarbij  dubbel garen om de naald werd 
gedaan, zodat zowel de fuik als de  inket 
kon worden gebreid. ♢ Bij 't nauwerk en 
't wiidwerk braaide men 'n ‒. Fries: splis-
mesk.

'splisse, v.  [splɪsə]  spliste;  splist.  Splitsen 
(bijv. van touw). Fries: splisse.

split, s. 't [splɪt] ‐ten; ‐sy. Split (in kleding-
stuk). Fries: split.

'splite, v.  [splitə]  spleet [sple:t];  spleten. 
Splijten. Fries: splite.

'spliterig, adj., ‐er. Ruw, gebarsten (van de 
opperhuid). Fries: spliterich.

'splitort, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Spliterwt.  Fries: 
spliteart.

'splitse, v.  [splɪtsə]  splitste;  splitst.  Split-
sen. Fries: splitse.

'splitsing, s.  de,  ‐s.  Splitsing. Fries:  split-
sing.

spoel, s. de [spu.əl] ‐en; ‐tsy. Spoel. Fries: 
spoel.

'spoele, v. [spu.ələ]  spoelde;  spoeld. Spoe-
len. ♢ 't Spoelt, 't regent dat 't spoelt, het 
plasregent. Fries: spiele.

spoi, s. 't [spɔi]̯. Speeksel. Fries: spui.
'spoie, v.  [spɔiə̯]  spoide,  spoog [spo:x]; 

spoid,  spogen.  Spuwen (speeksel  uitwer-
pen, braken). ♢ ‒ as 'n aalriger, hevig bra-
ken;  ergens niet in ‒, ergens niet in spu-
wen, iets graag lusten; wel fan een ‒ kin-
ne, een grote afkeer van iemand hebben. 
Fries: spuie.

'spoigat, s.  't,  ‐ten.  Spuigat.  ♢  't  Loopt 

(tun)  de ‒ten út, het  loopt de spuigaten 
uit. Fries: spuigat.

spoit, s.  de  [spɔit̯]  ‐en;  ‐sy.  Spuit.  Fries: 
spuit.

'spoite, v.  [spɔit̯ə]  spoat [spo.ət];  spoitte; 
spoaten,  spoit(en).  Spuiten.  Fries:  spuit-
sje.

'spoitwater, s.  't.  Spuitwater.  Fries:  spuit-
wetter.

'spoke, v. [spo:kə] spookte; spookt. Spoken. 
Fries: spoekje.

'spokeblom, s.  de,  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Klap-
roos. Fries: spoekeblom.

'spokejage, v.,  spokejaagde;  spokejaagd. 
Neuspeuteren en de spoken (het neusvuil) 
verwijderen (vooral van kinderen). Fries: 
spoekejeie.

spoke'rij, s. de, ‐en. Spokerij. Fries:  spoe-
kerij.

'sponning, s.  de  [sponɪŋ]  ‐s;  ‐inky.  Spon-
ning. Fries: sponning.

'sponningskaaf, s.  de,  ‐skaven;  ‐skafy. 
Sponningschaaf. Fries: sponningskaaf.

spôns, s.  de  [spo.ⁿs]  spônzen;  ‐y.  Spons. 
Fries: spûns.

'spônsdoas*, s.  de,  ‐doazen;  ‐y.  Sponze-
doos. ♢  'n ‒ met 'n spônsy en 'n leertsy. 
Fries: spûnsdoaze.

spon'taan, adj. & adv. [sponta:n] ‐taner; ‐st. 
Spontaan. Fries: spontaan.

spook, s. 't [spo:k] spoken; spoky. 1 Spook. 
♢  (Gau)  spoken  sien, (dadelijk)  spoken 
zien, (spoedig) bang zijn, bezwaren zien. 2 
Bullebak, klompje neusvuil. Fries: spoek.

'spookachtig, adj. & adv., ‐er. Spookachtig. 
Fries: spoekeftich.

spoor, s. 't [spo.ər] sporen; ‐tsy. Spoor. ♢ 't  
Gaat as 't ‒, het loopt als een trein;  syn 
bâlen flige, lope as 't ‒, de (kaats)ballen 
die  hij  slaat  hebben  veel  vaart.  Fries: 
spoar.

'spoorbaan, s.  de,  ‐banen.  Spoorbaan. 
Fries: spoarbaan.

'spoorbyls, s. de, ‐bylzen. Spoorbiels. Fries: 
spoarbyls.

'spoorboeky, s.  't,  ‐s.  Spoorboekje.  Fries: 
spoarboekje.

'spoorboom, s.  de,  ‐bomen.  Spoorboom. 
Fries: spoarboom.

'spoorbrûg, s.  de,  ‐en.  Spoorbrug.  Fries: 
spoarbrêge.

'spoordyk, s.  de,  ‐diken.  Spoordijk.  Fries: 
spoardyk.

'spoorkaartsy, s. 't, ‐s. Spoorkaartje. Fries: 
spoarkaartsje.

'spoorlyn, s.  de,  ‐linen;  ‐tsy.  Spoorlijn. 
Fries: spoarline.
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'spoorsnee, s.  de.  Spoorsneeuw,  sneeuw 
waarin  sporen  van  wild  achterblijven. 
Fries: spoarsnie.

'spoortrain, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Spoortrein. 
Fries: spoartrein.

sport, s. de [spɔərt] ‐en. Sport. Fries: sport.
'sportfeld, s.  't,  ‐en;  ‐sy.  Sportveld.  Fries: 

sportfjild.
sportfereniging → sportferening.
'sportferening, s. de; 'sportfereniging, ‐s. 

Sportvereniging. Fries: sportferiening.
spor'tyf, adj.  &  adv.,  ‐tiver;  ‐st.  Sportief. 

Fries: sportyf.
'sportman, s.  de,  ‐loi.  Sportman.  Fries: 

sportman.
'sportterrain, s.  't,  ‐en;  ‐tsy.  Sportterrein. 

Fries: sportterrein.
'sportwagen, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Sportwagen. 

Fries: sportwein.
spot, s.  de [spɔt]. Spot.  ♢  De ‒ met een,  

wat drive, de spot met iemand, iets drij-
ven. Fries: spot.

'spotgoedkoop, adj. & adv. Spotgoedkoop. 
Fries: spotgoedkeap.

'spotpriis, s.  de,  ‐prizen.  Spotprijs.  Fries: 
spotpriis.

'spotte, v.  [spɔtə]  spotte;  spot.  Spotten. 
Fries: spotte.

spou, s. de, ‐wen; ‐tsy. Spouw. Fries: spou.
'spoumuur, s.  de,  ‐muren.  Spouwmuur. 

Fries: spoumuorre.
'spouwe, v.  [spɔ.u̯ə]  spoude;  spoud.  Spou-

wen, splijten. Fries: spouwe.
spraai → sprei.
spraak, s.  de  [spra:k].  Spraak.  Fries: 

spraak.
'spraakgebrek, s.  't.  Spraakgebrek. Fries: 

spraakgebrek.
'spraakgebrúk, s. 't,  ‐ken.  Spraakgebruik. 

Fries: spraakgebrûk.
'spraaksem, adj.,  ‐er;  ‐st.  Spraakzaam. 

Fries: spraaksum.
'spraide, v.,  spraidde;  spraid.  Spreiden. ♢ 

Die koe spraidt, uit de tepel van die koe 
komen  een  aantal  fijne  straaltjes  melk. 
Fries: spriede.

'sprakeloas, adj.  &  adv.,  ‐er.  Sprakeloos. 
Fries: sprakeleas.

spree, s.  de [spre:]  spreden,  ‐ën;  spreed, 
[spre:t]  spreden.  Uitgespreide laag  kool-
zaad  of  graan  om  gedorst  te  worden. 
Fries: spriet.

spreed → spree.
'spreekkamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Spreekkamer. 

Fries: sprekkeamer.
'spreektaal, s. de. Spreektaal. Fries: sprek-

taal.

'spreekuur, s.  't,  ‐uren.  Spreekuur.  Fries: 
sprekoere.

'spreekwoord, s.  't,  ‐en.  Spreekwoord. 
Fries: sprekwurd.

sprei, s. 't [sprεi]̯ ‐en; ‐tsy;  spraai, [sprɑ.i]̯ 
‐en; spraitsy. Sprei. Fries: sprei.

'spreke, v. [spre:kə] sprak [sprɑk]; sproken 
[spro:kən].  Spreken.  ♢  Dat  spreekt, dat 
ligt  voor  de  hand,  dat  spreekt  vanzelf. 
Fries: sprekke.

'sprekend, adj., ‐er. Sprekend. ♢ 'n ‒e geli-
kenis. Fries: sprekkend.

'spreker, s. de, ‐s. Spreker. ♢  'n Mooie ‒, 
een grappenmaker,  persoon die  het  leuk 
kan zeggen. Fries: sprekker.

spreuk, s.  de  [sprö.ü̯k]  ‐en;  ‐y.  Spreuk. 
Fries: spreuk.

spriet, s. de [spri.ət] ‐en. Spriet (rondhout 
op schip). Fries: spriet.

'springe, v. [sprɪŋə]  sprong [sproŋ];  spron-
gen.  Springen.  ♢  De  bank  is  sprongen, 
failliet gegaan. Fries: springe.

'springerig, adj., ‐er. Springerig. ♢ ‒ haar. 
Fries: springerich.

'springlevend, adj. Springlevend.
'springtij, s. 't. Springtij. Fries: springtij.
'springtou, s. 't, ‐wen; ‐tsy.  1 Springtouw, 

touw om in  de bocht  te  springen of  om 
over  heen  te  springen.  2 Touw  aan  de 
mastbank  waarmee  een  vissersboot  aan 
de  fandelpaal  werd vastgebonden.  Fries: 
springtou.

'sprinkhaan, s.  de,  ‐hanen;  ‐tsy.  Sprink-
haan. ♢ 'n Magere ‒, een magere sprink-
haan;  die Maartsy,  dat is soa'n (magere)  
‒. Fries: sprinkhoanne.

spryt, s. de [sprit] spriten; ‐sy. 1 Spriet, stij-
ve  of  puntige  halm.  2 Spriet,  voelhoorn 
van o.a. insecten. 3 Spriet, klein bosje af-
wijkend hoofdhaar.  4 Spriet, rondhout op 
schip. Fries: spriet.

sproei, s.  de [sprui]̯.  Douche.  ♢  Eventsys 
ônder 'e ‒ en je binne helendal weer fris. 
Fries: sproeier.

'sproeibus, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Sproeibus,  op 
de rug te dragen bus met inrichting om 
planten te bespuiten. Fries: sproeibus.

'sproeie, v.  [spruiə̯]  sproeide;  sproeid.  1 
Sproeien.  2 Sproeien,  bespuiten  (in  de 
land‐ en tuinbouw). Fries: sproeie.

'sproeiersgoed, s. 't.  Spuitpoeder (ter be-
strijding  van  plantenziekten).  Fries: 
sproeiersguod.

'sproeikas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Sproeibus,  op 
de rug te dragen bus met inrichting om 
planten te bespuiten. Fries: sproeikas.

'sproky, s. 't [spro:ki] ‐s. Sprookje.
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sprong, s. de [sproŋ] ‐en;  sprônchy,  spron-
ky.  Sprong.  ♢  De prizen  gaan  met  ‒en 
omhoog. Fries: sprong.

'sprússeltsy, s. 't, ‐s. Beetje, kleine hoeveel-
heid,  klein  stukje.  ♢  'n  Klain  ‒; gyn  ‒. 
Fries: spruseltsje.

sprút, s.  de [sprüt]  ‐ten;  ‐sy.  Spruit  (loot, 
zich ontwikkelende kiem, oog van aardap-
pel;  uitstekende  dwarsbalk  aan  kap  van 
molen). ♢ De groate en de klaine ‒ fan 'n 
wynmoln, ook: de lange en korte ‒; al dat 
gedokter  helpt  gyn  ‒, geen  zier,  niets. 
Fries: sprút.

'sprútsy, s.  't,  ‐s.  Spruitje  (kropje  van  de 
spruitkool). ♢  Wij ete fandaag ‒s. Fries: 
sprútsje.

spul, s. 't [spöl] ‐len; ‐tsy. 1 Spul. ♢ ‒ hew-
we, ruzie, onenigheid hebben; niet (recht) 
bij 't ‒ weze, niet (helemaal) gezond, hel-
der,  fris  zijn.  2 Spel.  3 Teleenheid  van 
twee  eersten,  d.w.z.  zestien  punten  (bij 
het kaatsen). ♢ Drie ‒ is út. Fries: spul.

'spurry, s. de [spöri]. Spurrie. Fries: sparje.
'staaie, v.  [stɑ:iə̯]  staaide;  staaid.  Fuiken 

uitspannen voordat ze in gebruik worden 
genomen (op de berm van de zeedijk). Zie 
ook: fúkstaaie.

'staailyn, s. de, ‐linen; ‐tsy. Lijn, touw waar-
mee een fuik bij het  (fúk)staaien aan een 
paal werd bevestigd.

staal(O), s. 't [sta:l] stalen; stâl, [stɑ.l] ‐en. 
1 Staal (plaats, grondslag van mestvaalt; 
onderste  gedeelte  van hooiopper).  ♢  De 
mis sit in 't ‒; op 't ‒ staan te ôfsteken. 2 
Plaats  waar  een  stuik  (graan)  heeft  ge-
staan. 3 Onderste hooi in een hooivak dat 
men soms laat zitten. Fries: steal.

staal, s. 't [sta:l]  stalen; ‐tsy. Staal (proef-
(je), monster, patroon, model). ♢ Wij sille 
behange: wij hè de stalen al in 'e huus; 'n 
mooi ‒tsy (behang). Fries: staal.

staal, s. 't [sta:l]. Staal, soort zeer hard ij-
zer. Fries: stiel.

'staalbussel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Staalborstel. 
Fries: stielboarstel.

'staaldraad, s. de & 't, ‐draden; ‐sy. Staal-
draad. Fries: stieltried.

'staalplaat, s.  de,  ‐platen;  ‐sy.  Staalplaat. 
Fries: stielplaat.

staan, v.,  ston [ston];  'stane, [sta:nə]  ston 
[ston]  staan(d). Staan. ♢  Jou, je ‒, stane 
op mij te wachten?; ergens ‒, een bepaald 
standpunt  innemen;  een  ergens  foor  ‒ 
late, iemand ergens voor laten opdraaien; 
op jesels ‒, op eigen benen staan; as boer 
‒, de volle verantwoordelijkheid als boer 
dragen; hij staat syn part, deel, hij neemt 

zijn aandeel voor zijn rekening;  onder 'n 
ânder ‒, onder een ander staan, onderge-
schikt  zijn;  d'r  (niet)  foor ‒, (geen)  man 
van  zijn  woord  zijn;  teugen  jesels  ‒, in 
strijd met zijn eigen belang handelen; met 
een ‒, aan iemands zijde staan, iemands 
partij  kiezen;  metnander  ‒, eensgezind, 
eendrachtig zijn;  de snoek staat in 't wa-
ter, ligt onbeweeglijk in het water; een ‒, 
zich tegen iemand durven verzetten; 't op 
een niet ‒ hewwe, iemand niet (helemaal) 
vertrouwen;  d'r  sóá  onder  ‒, er  zó  over 
denken; fóór een, wat ‒, voor iemand, iets 
instaan;  niet  met  wat  ‒  kinne, geen ge-
zeur,  drukte  met  iets  kunnen hebben;  't  
staat d'r an, het hangt er van af, het ont-
breekt er aan;  't  staat an jim, het hangt 
van jullie af;  't goed bij een ‒ hè, bij ie-
mand in een goed blaadje staan;  't  ston 
d'r wakker bij, er heerste groot enthousi-
asme, men was erg blij; der kin een op ‒, 
daar kunnen we er eentje op nemen;  de 
draak  staat  (mooi  stil)  in  'e  lucht; dat 
staat!, dat is afgesproken, top!;  gaan d'r 
maar án ‒, doe het eens na, het zal je niet 
meevallen; een, wat niet ‒, 't niet op een,  
wat ‒ hè, iemand, iets niet vertrouwen; ‒ 
blive, bij  een wedstrijd onderaan de lijst 
staan  met  een  oneven  nummer  (en  dus 
geen tegenstander hebben);  over de tiid  
‒, over  tijd  zijn met  kalven;  ergens nag 
wat ‒ hè, ergens nog wat (geld) schuldig 
zijn; dat nije pak staat 'm goed; de hannen 
‒ him na 't werk, zijn handen zijn geschikt 
voor het werk; 't staat him niet an sinten, 
het ontbreekt hem niet aan geld, hij heeft 
geld genoeg. Fries: stean.

staand, adj.  Staand. ♢  'n ‒e lamp; op ‒e 
foet, op staande voet; 'n ‒ nummer, bij een 
wedstrijd  onderaan  de  lijst  staand,  met 
een oneven nummer (en dus geen tegen-
stander hebben). Fries: steand.

'staan‐in‐’e‐weeg, s.  de.  Sta‐in‐de‐weg. ♢ 
Die kas is 'n ‒. Fries: stan‐yn‐'e‐wei.

staat, s. de [sta:t] staten; ‐sy. Staat. ♢ In ‒ 
weze om …; een in ‒ stelle om …; daar 
kinst wel staat op make, daar kun je wel 
staat op maken; Deputeerde Staten, Gede-
puteerde Staten;  Provinsjale Staten, Pro-
vinciale Staten. Fries: steat.

'staatkunde, s.  de.  Staatkunde.  Fries: 
steatkunde.

'staatsburger, s.  de,  ‐s.  Staatsburger. 
Fries: steatsboarger.

'staatsliening, s.  de,  ‐s.  Staatslening. 
Fries: steatsliening.

staatslotte'rij, s.  de.  Staatsloterij.  Fries: 
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steatslotterij.
sta'byl, adj.  [stɑbil]  stabiler;  ‐st.  Stabiel. 

Fries: stabyl.
stâd, s.  de  [stɑ.t]  ‐en,  steden [ste:dən]; 

stadsy. Stad. ♢ Na ‒, naar de stad (Leeu-
warden);  dou kist de ‒ hier wel ferrade, 
bijv. gez. als iemand, die men niet binnen 
hoorde  komen,  ineens  verschijnt;  't  kin 
beter fan 'e ‒ as fan 't dorp, een rijke kan 
beter wat schade lijden dan een arme; as, 
al waar 't in 'e ‒ maakt, gez. wanneer er 
een  goed  stuk  werk  is  geleverd.  Fries: 
stêd. Zie ook: skoof.

'stadfolk, s.  't.  Stadsmensen.  Fries:  sted-
folk.

'stadgenoat, s. de  -[ɡəno.ət] ‐en. Stadsge-
noot. Fries: stedgenoat.

'stadhouwer, s.  de,  ‐s.  Stadhouder.  Fries: 
stêdhâlder.

stad'huus, s.  't,  ‐húzzen.  Stadhuis.  Fries: 
stedhûs.

'stadman, s. de, ‐loi.  Stedeling, stadbewo-
ner. Fries: stedman.

stads, adj. & adv. [stɑts] ‐er. Stads. Fries: 
stedsk.

'stadsbestuur, s.  't,  ‐besturen.  Stadsbe-
stuur. Fries: stedsbestjoer.

'stadsgracht, s.  de,  ‐en;  ‐grachy.  Stads-
gracht. Fries: stedsgrêft.

'stadskyn, s. 't;  'stadskynd. Stadskind, ie-
mand die onder curatele was gesteld.  ♢ 
Een tot stadskyn make, iemand stadskind 
maken,  iemand  onder  curatele  stellen; 
stadskynd weze, niets hebben in te bren-
gen. Fries: stedskyn.

stadskynd → stadskyn.
'stadsleven, s.  't.  Stadsleven.  Fries: 

stedslibben.
staf, s. de [stɑf] ‐fen; ‐fy. Staf. Fries: stêf.
staf, adj.  [stɑf]  ‐fer;  ‐st.  Traag van begrip 

(door  ouderdom,  doofheid,  sufheid enz.). 
Fries: staf.

'staf‐en‐af, adv.  Plotseling,  halsoverkop. 
Fries: staf‐en‐af.

staig, s. de [stɑix̯] ‐en;  staichy.  1 Steeg.  2 
Opening, meer of minder groot hiaat in de 
huizenrijen  aan  Oude‐  en  Nieuwe‐Bildt-
dijk. Fries: steech.

'staiger, s.  de  [staiɣ̯ər]  ‐s;  ‐tsy.  Steiger. 
Fries: steger.

'staigere, v.,  staigerde;  staigerd. Steigeren 
(op de achterste benen staan (van paard); 
een steiger oprichten). Fries: stegerje.

'staigerhout, s. 't. Steigerhout, hout waar-
van  men  steigers  maakt.  Fries:  steger-
hout.

'staigerklos, s. de -[klɔs] ‐sen; ‐sy. Steiger-

klos,  klos  tot  steun van de schakels van 
een steiger. Zie ook: optopper.

'staigertou, s. 't, ‐wen. Steigertouw. Fries: 
stegertou.

staigs'deur, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Deur die toe-
gang geeft tot een steeg. Fries:  steechs-
doar.

stail, adj. & adv. [stɑil̯] ‐er; ‐st. Steil. ♢  'n 
‒e trap; 'n ‒ woord doen, een groot woord 
hebben, grootspreken. Fries: steil.

'stake, v. [sta:kə] staakte; staakt. Staken. ♢ 
't Werk ‒. Fries: stake.

'staker, s. de, ‐s. Staker. Fries: staker.
sta'ket*, s.  't  [stɑkεt].  Staket,  paalwerk, 

hekwerk.  ♢  Foor  de  kerk  fan  St.‐Jabik  
ston froeger 'n ‒; foor 't ‒ staan te raden. 
Fries: staket.

'stakker, s.  de  [stɑkər]  ‐s;  ‐tsy.  Stakker. 
Fries: stakker.

stâl → staal.
stâl, s. de [stɑ.l] ‐en; ‐tsy. 1 Stal (overdekte 

verblijfplaats  voor  vee;  de  gezamenlijke 
dieren die men er houdt). ♢  Op 'e ‒, op 
stal; 'n ‒ fee, gez. van op stal gezet vee. 2 
Stal, bijenstal.  3 Stand, plaats in de stal 
(van koe of paard). ♢ Inkele ‒, stand voor 
één koe; dubbele ‒, stand voor twee koei-
en. Fries: stâl.

stâl, s. de [stɑ.l] ‐en; ‐tsy. Steel. ♢ De ‒ fan 
'n blom, hamer; graan op ('e) ‒ ferkope, 
graan op de halm verkopen;  ik  mot nag 
maaie, 't staat nag op 'e ‒, gez. van gras 
dat  nog  gemaaid  moet  worden.  Fries: 
stâle.

'stâleamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Emmer voor voe-
der, die op een stal gebruikt wordt. Fries: 
stâlamer.

'staleboek, s. 't, ‐en; ‐y. Stalenboek. Fries: 
staleboek.

stâlfoerde'rij, s.  de.  Afzonderlijk  koehuis 
waar in de zomer de paarden, pinken en 
kalveren  met  groenvoer  worden  gevoe-
derd. Fries: stâlfuorderij.

'stâlfoere, v.,  stâlfoerde;  stâlfoerd.  Paar-
den, pinken en kalveren op stal voederen. 
♢ Spaanse klaver worde brúkt foor 't ‒n. 
Fries: stâlfuorje.

'stâlfork, s. de, ‐en; ‐y. Oude, stompe vork 
(gebruikt  om  het  stro  onder  de  koeien 
vandaan te  halen).  Fries:  stâlfoarke.  Zie 
ook: ôforter.

'stâlhout, s.  't,  ‐en.  Stalhout,  houten  ge-
deelte  van  veestand,  waarop  de  koeien 
met  hun  achterpoten  staan.  ♢  De  ‒en 
sloaten an op 'e groep. Fries: stâlhout.

'staling, s. de. Staling, onderlaag van stro 
of  takkenbossen,  waarop  in  de  schuur 
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hooi wordt gelegd om het vochtig worden 
van onderen te voorkomen. ♢ ‒  onder 't 
hooi. Fries: steal.

'stalingachtig, adj.  In:  ‒  hooi, onderste 
hooi in het hooivak.

'stalinghooi, s. 't. Onderste laag hooi in het 
hooivak dat op de staling ligt. Fries: steal-
hea. Zie ook: stalingachtig.

'stâlknecht, s. de, ‐en; ‐knechy. Stalknecht. 
Fries: stâlfeint.

'stalle, v. [stɑlə] stalde;  stald. Stallen. ♢ 'n 
Auto, fyts ‒. Fries: stâlje.

'stalling, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Stalling.  Fries: 
stalling.

'stâlpantsy, s. 't; 'steelpântsy, ‐s. Steelpan-
netje. Fries: stâlpantsje.

'stâlrúmte, s. de, ‐s. Stalruimte. Fries: stâl-
romte.

'stâlsoeker, s.  de,  ‐s.  Arbeider  die  verza-
melde  wat  de  kikkerts  lieten  liggen  (bij 
het vroegere koolzaaddorsen). Fries:  stâl-
siker. Zie ook: ooiefaar.

stalt(O), s.  't  [stɑlt]  ‐en;  ‐sy.  Waterstoep. 
Fries: stalt. Zie ook: stoep, waterstoep.

stam, s.  de  [stɑm]  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Stam. 
Fries: stam.

'stamboom, s.  de,  ‐bomen.  Stamboom. 
Fries: stambeam.

'stamere, v. [sta:mərə]  stamerde;  stamerd. 
1 Stamelen.  2 Stotteren. Fries:  stammer-
je.

'stamfaar, s.  de  -[fa:r]  ‐faren.  Stamvader. 
Fries: stamfaar.

'stamhouwer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Stamhouder. 
Fries: stamhâlder.

'stamhuus, s. 't, ‐húzzen. Stamhuis. Fries: 
stamhûs.

'stampe, v.  [stɑmpə]  stampte;  stampt. 
Stampen. Fries: stampe.

stampendefol → stampfol.
'stampfoete, v.,  stampfoette;  stampfoet. 

Stampvoeten. Fries: stampfuotsje.
'stampfol, adj.;  'stampendefol.  Stampvol. 

Fries: stampfol.
'stamppot, s.  de,  ‐ten.  Stamppot.  Fries: 

stamppôt.
stand, s. de [stɑnt] ‐en. Stand. ♢ Op, bij de 

‒ fijf eersten en ses gelyk, sloeg Dooitzen 
boven!, (kaatsen). Fries: stân.

'standbeeld, s.  't,  ‐en.  Standbeeld.  Fries: 
stânbyld.

'standpunt, s.  't,  ‐en.  Standpunt.  Fries: 
stânpunt.

'standsys, s.  de.  Eén  der  vier  zijden  van 
een  bikkel  (rechtop  met  de  gladde  kant 
boven). Fries: standert.

stane → staan.

stang, s.  de  [stɑŋ]  ‐en;  stânchy,  stanky. 
Stang. Fries: stang.

stangnokerboor → nokerboor.
stank, s.  de  [stɑŋk]  ‐en;  ‐y.  Stank.  Fries: 

stank.
St.‐'Anne, eigennaam  [sntɑnə]  [sɪntɑnə]. 

St.‐Annaparochie.  ♢  ‒  't  geweld.  Frou-
buurt 't ferstand. St.‐Jabik 't geld, rijmpje 
over drie Bildtdorpen. Fries: Sint‐Anne.

Stanne'buurt*, s.  de [stɑnə]-.  St.‐Annapa-
rochie.

Stanne'buurtster, s.  de,  ‐s.  Bewoner  van 
St.‐Annaparochie.

Stanne'met, s. de, ‐ten. Kermis in St.‐Anna-
parochie.

stân'sioen, s.  de [stɑ.ⁿsiu.ən] ‐s.  Kreupele 
stijl,  stijl  in  een  kapgebint  die  een  kap-
been steunt en rust op de zolderbalk.

stap, s. de [stɑp] ‐pen; ‐py. 1 Stap. ♢ ‒ foor 
‒, stap voor stap;  op ‒ gaan, vertrekken, 
gaan  lopen;  op  ‒  weze, te  voet  op  weg 
zijn; de ‒ d'rin sette, vlug beginnen te lo-
pen  (van  personen).  2 Waterstoep,  wal-
stoep. Fries: stap.

'stapel, s. de [sta:pəl] ‐s; ‐tsy. Stapel. ♢ 'n ‒ 
hout. Fries: steapel.

'stapel, adj. [sta:pəl]. Stapel. ♢  Je souwen 
d'r ‒ fan worre, stapelgek. Fries: steapel.

'stapelgek, adj.  Stapelgek.  Fries:  stapel-
gek.

'stapelwolk, s.  de,  ‐en.  Stapelwolk.  Fries: 
steapelwolk.

'stapfoets, adv. Stapvoets. Fries: stapfoets.
'stappe, v. [stɑpə] stapte; stapt. Stappen. ♢ 

‒  as 'n drie botsise, stoaterse haan (met  
stront  tussen  'e  toanen),  mantsymosk,  
pau, trots stappen; ‒ as 'n krampige haan, 
stijf, houterig lopen; even ‒, zich wat ver-
treden. Fries: stappe.

star, s.  de  [stɑr]  ‐ren;  ‐rechy;  ster, [stεr] 
‐ren;  ‐tsy,  ‐rechy.  Ster.  ♢  Roade ‒, rode 
star (aardappelsoort). Fries: stjer.

'stare, v.  [sta:rə]  staarde;  staard.  Staren. 
Fries: stoarje.

star'formig, adj.; ster'formig. Stervormig. 
Fries: stjerfoarmich.

'starig, adj. & adv. [sta:rəx] ‐er; ‐st. Lang-
zaam, traag. ♢ ‒ lope, rije. Fries: starich.

'starigan, adv.;  'starigysan.  Langzaam 
aan, geleidelijk. ♢  Hij kwam ‒ weer bij; 
hij wort soa ‒ dochs 'n dachy ouwer, lang-
zamerhand;  't spul ontgeeft him ‒. Fries: 
stadichoan.

starigysan → starigan.
start, s. de [stɑrt] ‐s. Start. Fries: start.
'startbaan, s.  de,  ‐banen;  ‐tsy.  Startbaan. 

Fries: startbaan.
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'starte, v.,  startte;  start(en). Starten. Fries: 
starte.

sta'sjon, s. 't [stɑsjon]; stat'sjon, [stɑtsjon] 
‐s; ‐tsy. Station. Fries: stasjon.

sta'sjonsjef, s. de;  stat'sjonsjef, ‐fen. Sta-
tionchef. Fries: stasjonssjef.

'state, s. de [sta:tə] ‐s. State. Fries: state.
'statebibel, s.  de,  ‐s.  Statenbijbel.  Fries: 

steatebibel.
'statig, adj. & adv. [sta:təx] ‐er; ‐st. Statig. 

Fries: steatlik.
stati'styk, s. de [stɑtəstik] ‐tiken. Statistiek. 

Fries: statistyk.
sta'tistys, adj. & adv. [stɑtɪstis]. Statistisch. 

Fries: statistysk.
statsjon → stasjon.
statsjonsjef → stasjonsjef.
status 'kwo, s. de [sta:təskwo:]. Status quo. 

Fries: status quo.
sta'tút, s.  't  [stɑtüt]  ‐ten.  Statuut.  Fries: 

statút.
steed, s. 't [ste:t] steden; ‐sy. 1 Stee, stede, 

plaats, plek. ♢  Een 't huus fan 't ‒ lope,  
flige, iemand de drempel plat lopen; op 'n 
koud ‒ bouwe, bouwen op een plaats waar 
tevoren geen huis stond; niet út 't ‒ kom-
me, niet van zijn plaats komen, nooit er-
gens heen gaan; niet út 't ‒ komme kinne, 
niet  van zijn  plaats  kunnen komen,  ook: 
traag in al zijn doen zijn; gâns út 't ‒ set-
te, veel werk verrichten;  een út, fan 't ‒  
wrotte, iemand verdringen;  een fan 't  ‒ 
rage, iemand hardhandig, met een zwaai-
ende  beweging  van  zijn  plaats  stoten; 
nooit  fan  't  ‒  komme, altijd  thuiszitten, 
nooit  van  huis  komen.  2 Boerderijtje  of 
huis, met erf of stukje land. Fries: stee.

steed, s.  't  [ste:t]  steden;  ‐sy.  Huiduitslag 
(met roof), ziekelijke plek. ♢ 'n Mâl ‒ in 't  
hood, in 'e kop hewwe, slecht gehumeurd, 
onhandelbaar zijn. Fries: steed.

'steefast, adj. & adv. Steevast. Fries:  stee-
fêst.

steek, s. de [ste:k]  steken;  steky. Steek. ♢ 
Steken opsette bij 't braaien; 'n faste, los-
se ‒; een ‒ modder, zoveel aarde, zo diep 
men in één keer met de spade kan steken; 
de spillen motte op ‒ lope, de spillen moe-
ten passend in potten met raapolie lopen; 
gyn ‒, niets;  't kin mij gyn ‒ skele. Fries: 
stek.

'steekbaitel, s.  de,  ‐s.  Steekbeitel.  Fries: 
stekbeitel.

'steekpinning, s.  de;  'stekelpinning, ‐s. 
Steekpenning. Fries: stikelpeinje.

'steekskop, s.  de,  ‐pen.  Schop  met  een 
punt.

'steeksleutel, s. de, ‐s; ‐tsy. Steeksleutel.
steelpântsy → stâlpantsy.
steen, s.  de [ste:n]  stenen;  ‐tsy.  Steen. ♢ 

De eerste  ‒  lê; 't  lait  mij  as  'n  ‒  op  'e 
maag, het ligt mij zwaar, het ligt mij als 
een steen op de maag (vooral na het ge-
bruiken van iets erg kouds of van spijzen 
die heel  moeilijk te verteren zijn). Fries: 
stien.

'steenbenen, s. plur. In: ‒  hè, steenkoude, 
ijskoude voeten hebben.

'steenbikke, v.,  steenbikte;  steenbikt. 
(Reeds gebruikte) stenen bikken, van met-
selspecie ontdoen. Fries: stienbikje.

'steenbille, v.,  steenbilde;  steenbild.  1 Bil-
len, de groeven op molenstenen scherpen. 
2 Het slijpvlak van een slijpsteen afbikken 
om deze weer cirkelvormig te krijgen. Zie 
ook: bille.

'steenhoepe, v.,  steenhoepte;  steenhoept. 
Tussen  twee  bakstenen  door  hoepelen, 
welke steeds dichter naar elkaar toe wor-
den geschoven (jongensspel). Fries: stien-
hoepje.

'steenkoal, s.  de,  ‐en.  Steenkool.  Fries: 
stienkoal.

'steenkoud, adj.  Steenkoud.  Fries:  stien-
kâld.

'steenkrôb, s.  de,  ‐en;  ‐kroppy.  Pissebed, 
keldermot. Fries: stienkrobbe.

'steenlâders, s. plur. Soort ladders (zijstuk-
ken van een boerenwagen) van het laatste 
type hooiwagen.

'steenpeer, s.  de,  ‐peren;  ‐tsy.  Stoofpeer. 
Fries: stienpar.

'steenpúst, s.  de,  ‐en;  ‐pússy.  Steenpuist. 
Fries: stienpûst.

steensmuur → eensteensmuur.
'steenswel, s.  de,  ‐len;  ‐tsy.  Steenpuist. 

Fries: stienswolm.
'steentsyrade, v., steentsyraadde; steentsy-

raden. Raden hoeveel stenen een kind in 
de gesloten vuist heeft (kinderspel). Fries: 
stientsjeriede.

'steentsysaile, v.,  steentsysailde;  steentsy-
saild.  Kiskassen.  ♢  Sailsteentsys  worre 
brúkt bij 't ‒n.

'steenúltsy, s. 't, ‐s. Steenuil. Fries: stienûl-
tsje.

steert, s. de [stɪ.ət] ‐en; ‐sy. Staart. ♢ De ‒ 
fan 'n draak, moln, de staart van een vlie-
ger, molen. Fries: sturt.

'steertbalk, s. de, ‐en; ‐y. Staartbalk. Fries: 
sturtbalke.

'steertfin, s. de, ‐nen; ‐tsy. Staartvin. Fries: 
sturtfin.

'steertkikkertsy, s.  't,  ‐s.  Kikkervisje,  dik-
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kop. Fries: sturtkikkert.
steertklok → steertstikklok.
'steertmees, s.  de,  ‐mezen;  ‐mesy.  Staart-

mees. Fries: sturtmies.
'steertsybreke, v.,  steertsybrak;  steertsy-

broken.  Schrijlings  polsstokspringen. 
Fries: sturtsjebrekke.

'steertstar, s. de, ‐ren. Staartster, komeet. 
Fries: sturtstjer.

'steertstikklok, s.  de;  'steertklok, ‐ken; 
‐ky. Staartklok. Fries: steartstikklok.

stek, s. 't [stεk] ‐ken; ‐ky.  1 Hek, staket.  2 
Ruimte tussen huis en hek. Fries: stek.

'steke, v.  [ste:kə]  stak [stɑk];  stoken 
[sto:kən].  Steken.  ♢  Brimzen  ‒  je  soms 
best, prikken;  de  son  steekt, brandt, 
schijnt fel; hij steekt alle geld in syn saak. 
Fries: stekke.

'stekel, s. de [ste:kəl] ‐s; ‐tsy. Stekel, distel. 
Fries: stikel.

'stekeldraad, s.  't,  ‐draden.  Prikkeldraad. 
Fries: stikeltried.

'stekeldraadhaining, s. de, ‐s. Afrastering 
van prikkeldraad.

'stekelferken, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Stekelvarken 
(bep. tropisch knaagdier; egel).

'stekelhaag, s.  de,  ‐hagen;  ‐haachy.  Haag 
van doornachtige struiken. Fries: stikelha-
ge.

stekelpinning → steekpinning.
'stekelspar, s. de, ‐ren. Distelsteker, kleine 

spade om distels  uit  het  land te  steken. 
Fries: stikelspar.

'stekelsteker, s. de, ‐s. Distelsteker, kleine 
spade om distels  uit  het  land te  steken. 
Fries: stikelstekker.

'stekig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Wormstekig  (van 
fruit). ♢ Die appel is ‒. Fries: stekkerich.

stel, s.  't [stεl] ‐len;  ‐tsy. Stel (toestel;  ge-
heel, groep van bij elkaar horende zaken 
of personen). ♢  De pan staat op 't ‒, pe-
troleumstel, gasstel; 'n ‒ kaarten; 'n troud 
‒, een getrouwd stel. Fries: stel.

'stele, v.  [ste:lə]  stoal [sto.əl];  stoalen; 
'stoale, [sto.ələ]  stoalde;  stoalen. Stelen. 
♢ Groaten ‒ en klainen ‒, maar groaten ‒ 
't meest. Fries: stelle.

stel'lazy, s. de [stεla:zi] ‐s. Stellage. Fries: 
stellaazje.

'stelle, v.  [stεlə]  stelde;  steld.  Stellen.  ♢ 
Kezinen  ‒, in  de  juiste  stand  brengen; 
Teade stelde met Ids Jousma en nag een, 
kwam een partuur overeen (bij het kaat-
sen). Fries: stelle.

'stelling, s. de [stεlɪŋ] ‐s; ‐inky. Stelling. ♢ 
De ‒ fan 'n moln. Fries: stelling.

'stellingsôlder, s. de, ‐s. Stellingzolder, zol-

der in molen, die toegang geeft tot de stel-
ling. ♢  Op 'e ‒ lêge de pelstenen. Fries: 
stellingsouder.

'stelsel, s. 't [stεlsəl] ‐s. Stelsel. Fries: stel-
sel.

stelt, s. de [stεlt] ‐en. 1 Stelt, stok om op te 
lopen. ♢  Op ‒en lope. 2 Pul voor versie-
ring. ♢ Poesys worre ok in ‒en set, bijge-
lyks op 'e skorstynmantel. Fries: stelt.

'steltlope, v.,  steltliep;  steltlopen.  Steltlo-
pen.

'stenen, adj.  [ste:nən].  Stenen.  ♢  'n  ‒(e) 
floer. Fries: stiennen.

ster → star.
stereo'typ, adj. [stɪ.əre:o:tip] ‐tiper. Stereo-

tiep. Fries: stereotyp.
sterformig → starformig.
sterk, adj. & adv. [stεrk] ‐er; ‐st. Sterk. ♢ 

Soa ‒ as 'n beer, peerd; hij is soa ‒ as 'n  
dyk, hij heeft een sterk gestel, ook: hij is 
lichamelijk  goed gezond;  'n  ‒ gebou,  ‒e 
diken; at  't  ‒  iis  is,  gaan wij  na  Bartle-
hiem, wanneer het ijs houdt, betrouwbaar 
is;  'n  ‒ perk,  'n  ‒e opslag, heel  goed(e) 
(kaatsen). Fries: sterk.

'sterke, v.,  sterkte;  sterkt.  Sterken.  Fries: 
sterkje.

'sterkens, s. de. Sterkte, het sterk‐, duur-
zaam‐zijn.  ♢  De ‒ fan 'n gebou, fan lin-
nen. Fries: sterkens.

'sterkte, s. de, ‐n. Sterkte (gehalte; talrijk-
heid; troost; vesting, fort). ♢ Ik wîns jou ‒ 
toe. Fries: sterkte.

'sterrekiker, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Sterrekijker. 
Fries: stjerrekiker.

'sterrekunde, s.  de.  Sterrekunde.  Fries: 
stjerrekunde.

'sterrewacht, s.  de,  ‐en.  Sterrewacht. 
Fries: stjerrewacht.

steun, s. de [stö.ü̯n] ‐en; ‐tsy. Steun. ♢ In 'e 
‒ lope, in de steun lopen. Fries: steun.

'steunbeer, s. de, ‐beren. Steunbeer. Fries: 
steunbear.

'steune, v. [stö.ü̯nə]  steunde;  steund. Steu-
nen  (leunen,  ondersteunen;  (financieel) 
steunen).  ♢  Hij  steunde op  'n stok; een 
met geld ‒. Fries: steune. Zie ook: stipe.

steur, s. de [stö.ər] ‐en; ‐tsy. 1 Steur (vis). 2 
Langwerpig, breed en plat krentenbrood, 
inz. kerstbrood. Fries: steur.

'steven, s.  de  [ste:vən]  ‐s;  ‐tsy.  Steven. 
Fries: stjûne.

'stevig, adj. & adv. [ste:vəx] ‐er; ‐st. Stevig. 
♢  Wat  ‒  fastbine; die  Wullem  is  'n  ‒e 
knaap, krachtig gebouwd. Fries: stevich.

'stichte, v. [stɪxtə] stichtte; sticht. Stichten. 
Fries: stichtsje.
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'stichter, s. de, ‐s. Stichter. Fries: stichter.
'stichting, s. de, ‐s. Stichting. Fries:  stich-

ting.
'stichtlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Stichtelijk. ♢ 

Ergens ‒ foor bedanke, ergens stichtelijk, 
feestelijk voor bedanken. Fries: stichtlik.

stiens, adj. [sti.əⁿs]. In: Stienze wait, maïs. 
Fries: stynsk.

Stiens, eigennaam  [sti.əⁿs].  Stiens.  Fries: 
Stiens.

Stienzer, adj. & s. de [sti.əⁿzər] ‐s. Stienser. 
♢ ‒ rotten, bijnaam voor de inwoners van 
Stiens;  'n  ‒, inwoner  van  Stiens.  Fries: 
Stienzer.

'stierlik, adv. [sti.ərlək] ‐st. Zeer, heel erg. 
♢ ‒  stinke, erg stinken (van iemand die 
een wind heeft gelaten); ‒  ferfelend, erg 
vervelend zijn (van kinderen).

'styfbroer, s. de, ‐s; ‐tsy. Stiefbroer.
'styfdochter, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Stiefdochter. 

Fries: styfdochter.
'styfhait, s. de, ‐en. Stiefvader. Fries:  styf-

heit.
'styfkop, s.  de  [stif]- ‐pen;  ‐py.  Stijfkop. 

Fries: stiifkop.
styf'koppigens, s.  de.  Stijfkoppigheid. 

Fries: stiifkoppigens.
'styfmim, s. de, ‐men; 'styfmoer, ‐en. Stief-

moeder. Fries: styfmem.
styfmoer → styfmim.
'styfseun, s.  de,  ‐en.  Stiefzoon.  Fries: 

styfsoan.
'styfsuster, s. de, ‐s. Stiefzuster. Fries: styf-

suster.
stift, s. de [stɪft] ‐en; ‐sy. Stift. Fries: stift.
'stige, v. [sti:ɣə]  steeg [ste:x];  stegen. Stij-

gen. Fries: stige.
'stiging, s. de, ‐s. Stijging. Fries: stiging.
stiif, adj.  & adv.  [sti:f]  stiver;  ‐st.  Stijf.  ♢ 

Soa ‒ as 'n deur, plank; soa ‒ as 'n hek-
ken, stram  in  de  leden,  ook:  niet  plooi-
baar, onbuigzaam (van karakter);  'n stive 
wyn, een krachtige wind;  de poat ‒ hou-
we, de  poot  stijf  houden,  niet  toegeven. 
Fries: stiif.

'stiiffol, adj. Propvol. Fries: stiiffol.
stiif'hodig, adj. & adv.;  stiif'hoofdig, ‐er. 

Stijfhoofdig. Fries: stiifhollich.
stiifhoofdig → stiifhodig.
stiif'hoofdigens, s.  de.  Stijfhoofdigheid. 

Fries: stiifholligens.
stiig, s.  de [sti:x]  stigen;  stychy.  Strontje, 

zweertje aan een ooglid,  gerstekorrel.  ♢ 
Wat nochteren fliib op 'e ‒ strike,  helpt, 
(volksgeloof). Fries: stiich.

stik, s. 't [stɪk] ‐ken; ‐ky. Stuk. ♢ 'n ‒, ‒ken 
beter; uren an een ‒ kin‐y sitte te stude-

ren; an  een  ‒  deur, aan  één  stuk  door, 
voortdurend; een ‒, één stuk …, één en al; 
't is een ‒ winter; se ferdient 'n ‒ sinten, 
ze verdient veel; 't ‒, het, per stuk; 'n ‒ of 
wat, een stuk of  wat,  enige;  'n swaar ‒, 
iets dat zwaar valt; op gyn ‒ken na; 'n ‒ky 
in 'e  broek sette, een stuk in een broek 
zetten;  'n ‒(ky) bôl, een stuk brood, een 
boterham; 'n ‒ ete, boterhammen eten; op 
'n ‒, ‒ken weze, 'n ‒ (eten) met hewwe, 
boterhammen mee naar zijn werk nemen; 
‒ken en stollen (op)soeke, bijv. resten van 
aardappelen  zoeken  bij  het  ploegen  van 
een aardappelland (om die als veevoer te 
gebruiken);  'n ‒ lând, perceel;  an een ‒, 
aaneen. Fries: stik.

styk, s.  de  [stik]  stiken;  stiky.  Speen  van 
zuigfles. Fries: styk.

'stikdonker, adj. Stikdonker.
'stikem, adj. & adv. [stikəm] ‐er;  ‐st.  Stie-

kem. ♢ ‒  in  'e  huus sitte, stil,  rustig;  ‒ 
wat pakke, heimelijk. Fries: stikem.

'stikke, v. [stɪkə] stikte; stikt. Stikken (door 
gebrek  aan  zuurstof  (doen)  sterven;  het 
benauwd krijgen). Fries: stikke.

'stikke, v. [stɪkə]  stikte;  stikt. Stikken, met 
een stiksteek naaien. Fries: stikje.

'stikken, adj. [stɪkən]. Stuk, kapot,  gebro-
ken.  ♢  ‒e  skoenen; kist  ok  €  100,‐  ‒ 
krije?, wisselen; ik lachte mij ‒, lachte mij 
kapot; d'r ‒ hine lope, met kapotte kleren 
lopen; ‒ nag doad kinne, een ijzersterk ge-
stel hebben; die kaatser het syn skouder ‒ 
sloegen en lait 'm meer op 'e opslag toe, 
hij  heeft  verrekte  schouderbanden,  ont-
staan door te heftig of verkeerd uitslaan. 
Fries: stikken.

'stikminnig, num. Enige, een stuk of wat. 
♢ 'n ‒ mînsen, loi. Fries: stikmannich.

'stiknaar, adj. In: Stiknare nacht stikdonke-
re nacht. Fries: stiknear.

'stiknacht, s. de. In: 't Is ‒, het is een stik-
donkere nacht.

stil, adj. & adv. [stɪl] ‐(d)ler; ‐st. Stil. ♢ Soa 
‒ as 'n muus; ‒  leve, rentenieren. Fries: 
stil.

styl, s. de [stil] stilen; ‐tsy. Stijl. ♢ De stilen 
fan 'n deur, posten. Fries: styl.

'stilhouwe, v.,  stilhoude;  stilhouwen.  Stil-
houden. ♢ Wat ‒, iets verzwijgen; wij hew-
we ôns maar ‒n, wij hebben niets gezegd. 
Fries: stilhâlde.

stil'leven, s. 't, ‐s; ‐tsy. Stilleven. Fries: stil-
libben.

'stilsette, v.,  sette stil; stilset. Stilzetten. ♢ 
'n Klok ‒. Fries: stilsette.

'stilstaan, v.,  ston  stil;  stilstaan(d).  Stil-



stilstaandsys 397

staan. ♢ Ergens bij ‒, ergens bij stilstaan, 
ergens  over  nadenken,  spreken.  Fries: 
stilstean.

'stilstaandsys, adv. Stilstaand, zonder aan-
loop (bijv. bij slootjespringen). Fries:  stil-
stântsjes.

'stilstand, s. de. Stilstand. Fries: stilstân.
stil'swigend, adj. & adv., ‐er. Stilzwijgend. 

Fries: stilswijend.
'stilte, s. de, ‐s. Stilte. Fries: stilte.
stim, s. de, ‐men; ‐mechy. Fries: stim.
'stimbând, s. de, ‐en; ‐sy. Stemband. Fries: 

stimbân.
'stimbiljet, s.  't,  ‐ten.  Stembiljet.  Fries: 

stimbiljet.
'stimbriefy, s.  't,  ‐s.  Stembriefje.  Fries: 

stimbriefke.
'stimbus, s. de, ‐sen. Stembus. Fries: stim-

bus.
'stimme, v.  [stɪmə]  stimde;  stimd.  Stem-

men. Fries: stimme.
'stimmig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Stemmig. 

Fries: stimmich.
'stimming, s. de, ‐s. Stemming. ♢  Ergens 

niet foor in 'e ‒ weze, er op het moment 
geen zin in hebben; de mînsen kwammen 
op 't lest arig in 'e ‒. Fries: stimming.

'stimpel, s. 't [stɪmpəl] ‐s; ‐tsy. Stempel (ge-
reedschap, werktuig om te stempelen; af-
druk  van  een  stempel;  merk,  kenmerk; 
soort,  geaardheid).  ♢  Je's  ‒  ergens  op 
drukke, ergens zijn stempel op drukken; 
hij is nag een fan 'e ouwe ‒. Fries:  stim-
pel.

'stimpel, s.  de  [stɪmpəl]  ‐s;  ‐tsy.  1 Pen 
waarmee proppen in klapbus geperst wor-
den.  ♢  Met  'n  ‒  hideproppen  in  'n  bos 
stampe. 2 Stempel,  boveneinde  van  een 
(bloem)stamper. Fries: stimpel.

'stimpel, s. de [stɪmpəl] ‐s; ‐tsy. Steun, stut. 
Zie ook: styp.

'stimpele, v.,  stimpelde;  stimpeld. Stempe-
len. Fries: stimpelje.

'stimrecht, s.  't.  Stemrecht.  Fries:  stim-
rjocht.

stimu'lere, v. [stimülɪ.ərə] stimuleerde;  sti-
muleerd. Stimuleren. Fries: stimulearje.

sting, s.  de [stɪŋ] ‐en. Paal van heitoestel. 
Fries: sting.

'stinkdier, s. 't, ‐en; ‐tsy. Stinkdier. ♢ Aak-
lik  ‒,  datst  bist!, gez.  tegen  iemand die 
een wind laat. Fries: stjonkbist.

'stinke, v.  [stɪŋkə]  stonk [stoŋk];  stonken. 
Stinken.  ♢ ‒  as 'n  kring,  mûd; 't  stinkt 
hier seuven, tien ellen boven de wyn, het 
stinkt hier erg. Fries: stjonke.

'stinkend, adj. & adv. Stinkend. ♢ ‒e ryk, 

stinkend rijk. Fries: stjonkend.
'stinkert, s.  de,  ‐s;  ‐sy.  1 Stinkerd,  deug-

niet.  2 Bal die moeilijk uit te slaan is (bij 
het kaatsen). Fries: stjonkert.

'stinksloat, s. de, ‐en; ‐sy. Stinksloot. Fries: 
stjonksleat.

'stinkstok, s. de, ‐ken; ‐ky. Stinkstok. Fries: 
stjonkstôk.

'stinne, v.  [stɪnə]  stinde;  stind.  1 Stenen, 
steunen, zuchten, klagen. 2 Persen, druk-
ken. ♢ Hij sit op 't hússy te ‒n. Fries: stin-
ne.

stîns, s.  de  [stɪ.ⁿs]  stînzen.  Stern.  Fries: 
stirns.

'stînsel, s. 't [stɪ.ⁿsəl] ‐s; ‐tsy. Stencil. Fries: 
stinsel.

'stînsele, v.  [stɪ.ⁿsələ]  stînselde;  stînseld. 
Stencillen. Fries: stinselje.

stip, s. de [stɪp] ‐pen; ‐py. Stip, punt. Fries: 
stip.

stip, s. de [stɪp]. Saus, jus. Fries: stip.
styp, s. de [stip]  stipen;  stipy. Steun, stut. 

Fries: stipe. Zie ook: stimpel.
'stipe, v. [stipə] stypte; stypt. Steunen, stut-

ten, schragen. Fries: stypje.
'stippe, v.  [stɪpə]  stipte;  stipt.  In:  Om  'e 

kant ‒, de kantjes eraf lopen. Fries:  stip-
pe.

'stippe, v. [stɪpə] stipte; stipt. Stippen, indo-
pen. ♢ 'n Pin in 'e inkt ‒. Fries: stippe.

'stisel, s. de [stisəl]. Stijfsel. ♢ In 'e ‒ weze, 
netjes gekleed zijn. Fries: stisel.

'stiselig, adj., ‐er. Stijfselachtig. Fries:  sti-
selich.

'stive, v. [sti:və] steef [ste:f];  steven.  1 Stij-
ven, sterken. 2 Stollen. ♢ At de fetpan 'n 
nacht staat, stiift 't fet. Fries: stiivje.

Stjaas'met, s. de;  Sintjaas'met, ‐ten. Ker-
mis te St.‐Jacobiparochie.

St.‐'Jabik, eigennaam  [sntja:bək]  [sɪntja:-
bək]. St.‐Jacobiparochie. Fries: Sint‐Jabik.

Stjabuurtster → Sintjabuurtster.
stoale → stele.
stoat, s. de [sto.ət] ‐en; ‐sy. Stoot. ♢ ‒en, 

stootvoegen.  Fries:  stjit.  Zie  ook:  stoat-
foeg.

'stoatbôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Stootbord, 
staande  plank  tussen  twee  traptreden. 
Fries: stjitboerd.

'stoate, v.,  stoatte;  stoaten. Stoten. ♢ Je ‒, 
zich stoten (aan); koppy stoat, lússy doad, 
gez.  tegen  kleine  kinderen  wanneer  ze 
hun hoofd stoten. Fries: stjitte.

'stoater, s.  de  [sto.ətər]  ‐s.  Stoter,  oud 
muntstuk van 12½ cent. Fries: stoater.

'stoaters, adj. Een stoter kostend. ♢  'n ‒ 
ding; hij stapt as 'n ‒e haan, als een sto-
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tershaantje,  gez.  van een eigenwijs,  ver-
waand persoon. Fries: stoatersk.

'stoatfoeg, s. de, ‐en; ‐y. Stootvoeg, staan-
de voeg in metselwerk. Fries:  stoatfoech. 
Zie ook: stoat.

'stoatizer, s. 't, ‐s. Sloopwerktuig (van tim-
merman). Fries: stoatizer. Zie ook: setizer, 
potload.

stoef, adj.  &  adv.  [stuf]  ‐er;  ‐st.  1 Bars, 
stroef, stug, stuurs. 2 Kras, erg. ♢ Te ‒, te 
kras,  te erg,  te veel;  't  ‒ opsê, het  kras 
zeggen;  't ‒ wage, veel risico durven ne-
men; ‒  werke, met inspanning en volhar-
ding werken;  'n ‒e priis, een stevige, ta-
melijk hoge prijs; ‒  an 'e maat weze, een 
(te) grote maat hebben, van (te) grote af-
metingen zijn, ook: (erg) overdreven, aan-
gedikt zijn (bijv. van een verhaal). Fries: 
stoef.

'stoeie, v.  [stuiə̯]  stoeide;  stoeid.  Stoeien. 
Fries: stoeie.

stoel, s. de [stu.əl] ‐en; ‐tsy [stuəltsi]. Stoel. 
♢ Te ‒ en te bank weze, zich helemaal in-
gericht hebben (na een verhuizing of een 
huwelijk). Fries: stoel.

'stoeledâns, s.  de  [stuələ]-.  Stoelendans. 
Fries: stuolledûns.

stoemp → stomp.
stoempe → stompe.
stoep, s. de [stup] ‐en; stoebechy, ‐echy, ‐y. 

1 Stoep, stenen opstap voor een huis.  2 
Stoep,  uitgebouwd  steigertje  in  sloot  of 
vaart. Fries: stoepe.

stoer, adj. & adv. [stu.ər] ‐der; ‐st. Stoer. ♢ 
'n ‒e kirl. Fries: stoer.

stoet, s. de [stut] ‐en. Stoet. ♢ Heel starig 
ging de ‒ út eand. Fries: stoet.

stof, s. de [stɔf] ‐fen; ‐fy. Stof. ♢  'n Mooie 
lap ‒. Fries: stof.

'stofdoek, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Stofdoek.  Fries: 
stofdoek.

'stoffels, s. de [stofəls]. Eén der vier zijden 
van een bikkel (de bolle kant). Fries:  sto-
vert.

'stoffig, adj., ‐er; ‐st. Stoffig. Fries: stoffich.
'stofy, s.  't  [sto:fi]  ‐s.  Theelichtje.  Fries: 

stoofke.
'stofkam, s.  de,  ‐men;  ‐mechy,  ‐py.  Stof-

kam. Fries: stofkaam.
'stoflik, adj. Stoffelijk. ♢ 't ‒ overskot, het 

stoffelijk overschot. Fries: stoflik.
'stofregen, s.  de, ‐s. Stofregen, motregen. 

Fries: stofrein.
'stofsuger, s. de, ‐s; ‐tsy. Stofzuiger. Fries: 

stofsûger.
'stofsugere, v.,  stofsugerde;  stofsugerd. 

Stofzuigeren. Fries: stofsûgerje.

stoit, s. 't [stɔit̯] ‐en. Ogenblik, moment. ♢ 
Op 't, dut ‒, op het, dit ogenblik, momen-
teel;  ik sit op 't ‒ wat krap (in 'e sinten); 
op 'n ‒, op een gegeven moment; soa bin 
'k dan op 'n ‒. Fries: stuit.

stoit, s. de [stɔit̯] ‐en. 1 Stuit, het stuiten. ♢ 
Hij sloeg de bâl met 'e ‒ boven, de bal te-
rugslaan  nadat  deze  één  keer  gestuit 
heeft.  2 Plaats waar de bal moet worden 
opgeslagen, ook: lijn van waarachter men 
moet opslaan (kaatsen). ♢  An 'e ‒ weze, 
aan de beurt zijn met het opslaan (kaat-
sen);  de ‒ lait 'm te feer, hij kan de bal 
niet in het perk doen belanden vanaf de 
stoit. Fries: stuit.

'stoite, v. [stɔit̯ə] stoitte; stoiten. Stuiten. ♢ 
De bâl stoitte fan 'e kaatser ôf, doe't‐y him 
weromslaan sou. Fries: stuitsje.

stok, s. de [stɔk] ‐ken; ‐ky. Stok. ♢ De ‒ fan 
'n hamer; een niet in 'e ‒ken houwe kinne, 
iemand niet in het gareel kunnen houden; 
fan  je's  ‒ky  gaan, van  zijn  stokje  gaan; 
foor de ‒ op, stuk voor stuk, zonder uit-
zondering, allemaal;  (dubbele) ‒kys hake, 
bep. haaksteken. Fries: stok.

'stokbyt, s.  de,  ‐biten.  Ontijdig uitlopende 
en zaadvormende beetwortel. Fries:  stok-
byt.

'stokblind, adj. Stekeblind. Fries: stokblyn.
'stokdoof, adj. Stokdoof. Fries: stokdôf.
'stoke, v.  [sto:kə]  stookte;  stookt.  Stoken. 

Fries: stoke.
'stoker, s. de, ‐s. Stoker. Fries: stoker.
stoke'rij, s. de, ‐en. Stokerij. Fries: stokerij.
'stokfis, s. de, ‐sen; ‐sy. Stokvis. ♢ ‒ worde 

froeger meer bij ôns eten as tunworig; ‒ 
beuke. Midden in 'e keuken. Midden in 'e  
gang. Der komt Jan de ‒ an, (rijmpje bij 
het kaatseballen). Fries: stokfisk.

'stokfisfel, s. 't, ‐len. Stokvisvel. ♢ Elk wat 
fan 'e ‒len, ieder wat van de stokvisvellen, 
ieder zijn deel. Fries: stokfiskfel.

'stokforf, s. de. Stopverf. Fries: stokferve.
'stokmantsy, s. 't, ‐s. Stokman, oude naam 

voor een muntstuk van een gulden. Fries: 
stokmantsje.

'stokoud, adj., f. Stokoud. Fries: stokâld.
'stokpeerdsy, s. 't, ‐s. Stokpaard. ♢ Hij sit  

op syn ‒, hij zit op zijn stokpaardje, praat 
over zijn geliefkoosd onderwerp.

'stokraam, s.  't,  ‐ramen;  'stokraamt, ‐en. 
Lamoen,  disselboom  met  twee  armen, 
waartussen een paard ingespannen wordt. 
Fries: stokramt.

stokraamt → stokraam.
'stokroas, s.  de,  ‐roazen.  Stokroos.  Fries: 

stokroas.
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'stoksettersboat, s. de, ‐en. Vissersboot die 
men bij  het  zetten van de stokken (fuik-
stokken e.d.) gebruikt. Fries:  stoksetters-
boat.

'stokskaaf, s.  de,  ‐skaven.  Stokschaaf. 
Fries: stokskaaf.

'stokstiif, adj. & adv. Stokstijf.  ♢ ‒  staan 
(bly). Fries: stokstiif.

'stollen, s.  plur. [stɔlən]. In:  Stikken en ‒ 
(op)soeke, bijv.  resten  van  aardappelen 
zoeken bij het ploegen van een aardappel-
land  (om die  als  veevoer  te  gebruiken). 
Fries: stol.

stolp, s. de [stɔlp] ‐en; ‐y. 1 Stolp, stelphoe-
ve,  stelphuizing  (boerderij  waarvan  de 
woon‐ en bedrijfsruimte(n)  door één dak 
geheel overdekt zijn). 2 Verplaatsbare ren 
voor kloek met kuikens of voor konijnen. 3 
Stolp, glazen klok die over iets heen gezet 
wordt. ♢ 'n ‒ fan 'n pendúlle. Fries: stjelp.

stolpend → stolpig.
'stolpig, adj.  &  adv.;  'stolpend.  Gutsend, 

gulpend, met kracht stortend. ♢ 'n ‒e re-
gen, een stortregen. Fries: stjalpich.

stom, adj. & adv. [stom] ‐mer; ‐st. Stom. ♢ 
Soa ‒ as 't  achtereand fan 'n koe, as 'n 
ezel, erg dom; wel ‒ (nag toe)!, verdraaid, 
uitroep  van  ergernis;  ‒me  graag,  mâl,  
seer, erg, zeer. Fries: stom.

stomboat → stoomboat.
'stome, v.  [sto:mə]  stoomde;  stoomd.  Sto-

men. ♢  't Peteroalystel stoomt, walmt;  'n 
pak  ‒  late, een  kostuum  laten  stomen. 
Fries: stome.

'stomferbaasd, adj.  Stomverbaasd.  Fries: 
stomferbaasd.

'stommele, v.  [stomələ]  stommelde;  stom-
meld. Stommelen. Fries: stommelje.

'stommeling, s. de, ‐en. Stommeling. Fries: 
stommeling.

'stommels, s.  plur.  (Afgebroken)  stukjes 
koolzaadstro. Fries: stommeltsjes.

'stommens, s. de. Stomheid, het stom‐zijn. 
♢ Met ‒ sloegen weze, met stomheid ge-
slagen zijn. Fries: stommens.

stommi'teit, s.  de,  ‐en.  Stommiteit.  Fries: 
stommiteit.

stomp, s. de [stomp]; stoemp, [stump] ‐en; 
‐y. Stomp, kort, dik, afgeknot deel. Fries: 
stomp.

stomp, s. de [stomp]; stoemp, [stump] ‐en; 
‐y. Stomp, vuiststoot, duw. ♢  'n ‒ foor 't  
hood, foor de kop krije, onheus afgewezen 
worden. Fries: stomp.

stomp, adj. & adv. [stomp] ‐er; ‐st. Stomp. 
♢  Soa ‒ as 'n bôrd; 'n ‒ mes, bot. Fries: 
stomp.

'stompe, v.,  stompte;  stompt;  'stoempe, 
[stumpə]  stoempte;  stoempt.  Stompen, 
porren. Fries: stompe.

'stomplope, v., liep stomp; stomplopen. Een 
weigering krijgen, zijn hoofd stoten.

stoof, s.  de  [sto:f]  stoven;  stofy.  Stoof. 
Fries: stove.

'stoofpeer, s.  de,  ‐peren;  ‐tsy.  Stoofpeer. 
Fries: stoofpar.

'stookhut, s. de, ‐ten; ‐sy;  'stookhutte, ‐n. 
Stookhut. Fries: stookhutte.

stookhutte → stookhut.
'stookoaly, s. de. Stookolie. Fries: stookoal-

je.
stoom, s. de [sto:m]. Stoom. Fries: stoom.
'stoomboat, s.  de;  'stomboat, ‐en;  ‐sy. 

Stoomboot. Fries: stoomboat.
'stoomfyts*, s. de, ‐en. Stoomfiets, motor-

fiets. Fries: stoomfyts.
'stoomketel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Stoomketel. 

Fries: stoomtsjettel.
'stoommesine, s. de, ‐s; ‐mesyntsy. Stoom-

machine. Fries: stoommasine.
'stopbôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Stopbord. 

Fries: stopboerd.
'stopfles, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Stopfles.  Fries: 

stopflesse.
'stopforf, s. de. Stopverf. Fries: stopferve.
'stopgeern, s. 't; 'stopgeren. Stopgaren. ♢ 

't  ‒  niet  útfonnen  hewwe, het  buskruit 
niet uitgevonden hebben, niet erg snugger 
zijn. Fries: stopjern.

stopgeren → stopgeern.
'stopkontakt, s. 't, ‐en. Stopcontact. Fries: 

stopkontakt.
'stoplicht, s.  't,  ‐en.  Stoplicht.  Fries: 

stopljocht.
'stopnaald, s. de, ‐en; ‐sy. Stopnaald. Fries: 

stopnulle.
'stoppe, v. [stɔpə] stopte; stopt. Stoppen. ♢ 

Sokken ‒; 'n pyp ‒, met tabak vullen; wat 
in  'e  mônd  ‒; de  train  stopt  hier  niet, 
houdt hier niet stil. Fries: stopje.

'stoppel, s.  de  [stɔpəl]  ‐s;  ‐tsy.  Stoppel. 
Fries: stoppel.

'stoppelig, adj., ‐er; ‐st. Stoppelig. ♢ ‒ om 
't  kin  weze, niet  geschoren  zijn.  Fries: 
stoppelich.

'stoppelkat, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Herfstkatje. 
Fries: stoppelkat. Zie ook: hêstkat.

'stoppelsykte, s. de. Ongesteldheid (misse-
lijkheid,  diarree)  die zich in de oogsttijd 
openbaart. Fries: stoppelsykte.

'stopplak, s.  't,  ‐ken.  Stopplaats.  Fries: 
stopplak.

'stopraid, s. 't. Rietbundeltje voor het repa-
reren van een gat in een rieten dak. Fries: 
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stopreid.
'stoptrain, s. de, ‐en; ‐tsy. Stoptrein. Fries: 

stoptrein.
'store, v.  [sto.ərə]  stoorde;  stoord.  Storen. 

♢ Een in syn werk ‒; je ergens niet an ‒, 
zich niets van iets aantrekken. Fries: steu-
re.

'storfbêd, s. 't. Sterfbed. Fries: stjerbêd.
'storfdâg, s.  de,  ‐dagen.  Sterfdag.  Fries: 

stjerdei.
'storfgefal, s.  't,  ‐len.  Sterfgeval.  Fries: 

stjergefal.
'storfhuus, s.  't,  ‐húzzen.  Sterfhuis. Fries: 

stjerhûs.
'storfjaar, s.  't,  ‐jaren.  Sterfjaar.  Fries: 

stjerjier.
'storflik, adj. Sterf(e)lijk. Fries: stjerlik.
'storfte, s. de [stɔrftə]. Sterfte. Fries: stjer-

te.
storm, s. de [stɔrm] ‐s; ‐py, ‐tsy. Storm. ♢ 't 

Waait  'n  ‒, het  waait  heel  hard.  Fries: 
stoarm.

'storme, v. [stɔrmə] stormde;  stormd. Stor-
men. Fries: stoarmje.

'stormlamp, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Stormlamp. 
Fries: stoarmlampe.

'stormlanteern, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Stormlan-
taarn. Fries: stoarmlantearne.

'stormska, s.  de.  Stormschade.  Fries: 
stoarmskea.

'stormweer, s. 't. Stormweer. Fries: stoarm-
waar.

'stormwyn, s. de, ‐winen; ‐tsy. Stormwind. 
Fries: stoarmwyn.

'stortbak, s. de, ‐ken. Stortbak (losse bak in 
vissersboot om vis in te storten, reservoir 
van  de  waterspoeling  van  een  closet). 
Fries: stoartbak.

'stortboi, s. de, ‐en. Stortbui. Fries: stoart-
bui.

'storte, v.  [stɔətə]  stortte;  stort.  Storten. 
Fries: stoarte.

'stortregen, s. de, ‐s. Stortregen.
'stortregene, v., stortregende; stortregend. 

Stortregenen.
'storve, v.  [stɔrvə]  sturf [störf];  sturven. 

Sterven. ♢ Hij lait op ('t) ‒n, ligt op ster-
ven. Fries: stjerre.

'storveling, s. de, ‐en. Sterveling. ♢ Gyn ‒, 
geen  sterveling,  niemand.  Fries:  sterve-
ling.

stout, adj. [stɔ.u̯t]  ‐er;  ‐st.  Stout.  ♢  Ast ‒ 
bist,  krijst  met  'e  matteklopper. Fries: 
stout.

'stove, v.  [sto:və]  stoofde;  stoofd.  Stoven. 
Fries: stove.

straal, s. de [stra:l]  stralen; ‐tsy. Straal. ♢ 

De ‒ fan 'n sirkel. Fries: straal.
'straaljager, s.  de,  ‐s.  Straaljager.  Fries: 

strieljager.
'straalrecht, adj. & adv. Lijnrecht. ♢ 'n ‒e 

dyk. Fries: strielrjocht.
straat, s. de [stra:t]  straten; ‐sy. Straat. ♢ 

'n ‒ bij 'n boereskuur, plaveisel of beton-
nen straatje. Fries:  strjitte. Zie ook:  ach-
terstraat, peerdestraat.

'straataarm, adj.  Straatarm.  Fries:  stien-
earm.

'straatdeuntsy, s.  't,  ‐s.  Straatdeuntje. 
Fries: strjitdeuntsje.

'straatfersy, s. 't, ‐s. Straatliedje.
'straatjonge, s. de, ‐s. Straatjongen. Fries: 

strjitjonge.
'straatnaam, s.  de,  ‐namen.  Straatnaam. 

Fries: strjitnamme.
'straatsteen, s.  de,  ‐stenen.  Straatsteen. 

Fries: strjitstien.
'straattaal, s.  de,  ‐talen.  Straattaal. Fries: 

strjittaal.
'straatweg, s.  de,  ‐en.  Straatweg.  Fries: 

strjitwei.
straf, s. de [strɑf] ‐fen. Straf. Fries: straf.
straf, adj. & adv. [strɑf] ‐er. Straf. ♢ 'n ‒fe 

wyn, een straffe wind. Fries: straf.
'strafber, adj. Strafbaar. Fries: strafber.
'straffe, v. [strɑfə]  strafte;  straft. Straffen. 

Fries: straffe.
'strafwerk, s.  't.  Strafwerk.  Fries:  straf-

wurk.
strak, adj. & adv. [strɑk] ‐ker; ‐st. Strak. ♢ 

'n Tou ‒ houwe, spanne; die broek sit mij 
'n bitsy te ‒; de poat ‒ houwe, de poot stijf 
houden. Fries: strak.

strak, adv.  [strɑk];  straks.  Straks,  aan-
stonds. ♢ Dat sêg ik ‒ wel. Fries: strak.

'strakkys, adv.  Strakjes,  aanstonds.  Fries: 
strakjes.

straks → strak.
'strale, v. [stra:lə] straalde; straald. Stralen. 

Fries: strielje.
'stralebundel, s.  de,  ‐s.  Stralenbundel. 

Fries: strielebondel.
stram, adj. & adv. [strɑm] ‐mer; ‐st. Stram. 

♢ ‒ in 'e leden weze, stramme leden heb-
ben. Fries: stram.

'strampele, v.  [strɑmpələ]  strampelde; 
strampeld. Strompelen. ♢  Hij strampelde 
over 'e drumpel. Fries: strampelje.

strand, s. 't [strɑnt] ‐en; ‐sy. Strand. Fries: 
strân.

'strande, v.  [strɑndə]  strandde;  strand. 
Stranden. ♢ 't Skip strandde foor de kust. 
Fries: strânje.

'strandhuus, s.  't,  ‐húzzen;  ‐hússy.  Huis 
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van strandmeester, waar het waterschaps-
bestuur vergadert. Fries: strânhûs.

'stranding, s. de, ‐s. Stranding. Fries: strâ-
ning.

'strandloper, s.  de,  ‐s.  Strandloper (bena-
ming voor bepaalde vogels).

'strandmeester, s.  de,  ‐s.  Strandmeester, 
persoon in dienst van één der waterschap-
pen op het Bildt, wiens voornaamste taak 
het  toezicht houden op de zeewering is. 
Fries: strânmaster.

streek, s.  de  [stre:k]  streken;  streky.  1 
Streek (landstreek; streep, haal met pen). 
♢ De plinten kregen 'n ‒, 'n streky forf, de 
plinten werden bijgeverfd; fan ‒ weze, van 
streek zijn; op ‒ weze, op streek zijn; núv-
vere  streken, gekke  streken;  (bij)  de  ‒ 
lâns, langs de huizen;  de ‒ op gaan, de 
mensen  bezoeken;  hij  weunt  op  't  eand 
fan 't  streky, rij  aaneengebouwde huizen 
aan de weg; 'n ‒ húzzen, rij;  hij weunt in 
'n mooie ‒, gebied. 2 Laakbare of schade-
lijke daad. Fries: streek.

streep, s.  de  [stre:p]  strepen;  strepy. 
Streep. ♢ 'n Latsy fan 7 ‒ dik, 7 millime-
ter. Fries: streep.

strek, s.  de  [strεk]  ‐ken.  Strek,  steen  uit 
metselwerk, die met de lange zijde zicht-
baar is. Fries: strek.

'strekel, s. de [stre:kəl] ‐s; ‐tsy. Strekel (ge-
reedschap  om  zeis,  zicht  enz.  mee  te 
scherpen). Fries: strikel.

'strekygoed, s. 't;  'strepygoed. Streepjes-
goed. Fries: streekjeguod.

'strekyknikke, v.,  strekyknikte;  streky-
knikt. Mikken, van achter een beginstreep 
met een glazen knikker op een rijtje knik-
kers schieten. Zie ook: pikke.

'strekke, v. [strεkə] strekte; strekt. Strekke. 
♢  Dat strekt jou tot eer, dat strekt u tot 
eer. Fries: strekke.

'strekking, s.  de,  ‐s.  Strekking.  Fries: 
strekking.

'streklaag, s.  de,  ‐lagen.  Streklaag. Fries: 
streklaach.

strepygoed → strekygoed.
'streve, v. [stre:və]  streefde;  streefd.  Stre-

ven.  ♢  Naar  wat  ‒, naar  iets  streven. 
Fries: stribje.

'streven, s. 't. Streven. Fries: stribjen.
'stride, v.  [stri:də]  streed [stre:t];  streden 

[stre:dən]. Strijden. ♢ Om de eer ‒; ‒ foor 
't  goeie, strijden voor;  teugen wynmolns 
‒, tegen windmolens vechten,  een denk-
beeldig gevaar bestrijden. Fries: stride.

'strider, s. de, ‐s. Strijder. ♢ 'n ‒ foor recht 
en order, ijveraar. Fries: strider.

stride'rasy, s. de, ‐s. Kibbelarij, getwist. ♢ 
'n Bitsy ‒ mot d'r blive. Fries: strideraasje.

stride'rij, s.  de,  ‐en.  Kibbelarij,  getwist. 
Fries: striderij.

'stridig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Strijdig.  ♢  ‒  met, 
strijdig met. Fries: stridich.

striid, s. de [stri:t]. Strijd. ♢ De ‒ om 't be-
staan; in ‒ met, in strijd met. Fries: striid.

striid'faardig, adj.;  striidfeerdig, ‐er;  ‐st. 
Strijdvaardig. Fries: striidfeardich.

striidfeerdig → striidfaardig.
'striidfraag, s.  de,  ‐fragen.  Strijdvraag. 

Fries: striidfraach.
'striidkrachten, s.  plur.  Strijdkrachten. 

Fries: striidkrêften.
'striidliet, s. 't, ‐en. Strijdlied. Fries: striid-

liet.
striid'lustig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Strijdlustig. 

Fries: striidlustich.
strik, s. de [strɪk] ‐ken; ‐ky. 1 Strik, verbin-

ding met lussen. 2 Stropdas. Fries: strik.
stryk, s. de [strik] striken. 1 Laatste ploeg-

voor.  2 In:  ‒  en set, herhaaldelijk,  ieder 
ogenblik weer. Fries: stryk.

'strykbôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Strijkbord, 
rister (aan ploeg). Fries: strykboerd.

'strykdam, s. de, ‐men. Tijdelijke keerdam 
(van zware planken of battings) in sloot of 
vaart. Fries: strykdaam.

'strike, v.  [strikə]  strook [stro:k];  stroken. 
Strijken. ♢ 't Wasgoed ‒. Fries: strike.

'strikel, s. de [strikəl] ‐s. Strekel, strijkstok 
(stok  waarmee  gevulde  inhoudsmaten 
worden  afgestreken).  Fries:  strikel.  Zie 
ook: strykstok.

'striken, s. 't. Strijk, strijken. Fries: striken.
'strykfeur, s.  de,  ‐en.  Laatste  ploegvoor. 

Fries: stryk.
'strykgeld, s. 't. Strijkgeld. Fries: strykjild.
'strykgeldskrive, v., strykgeldskreef; stryk-

geldskreven.  Bieden  bij  openbare  verko-
pingen  om  het  strijkgeld  te  verdienen. 
Fries: strykjildskriuwe.

'strykgeldskriver, s. de, ‐s. Strijkgeldloper, 
persoon die tracht strijkgeld te verdienen. 
Fries: strykjildskriuwer.

'strykizer, s.  't,  ‐s;  ‐tsy.  Strijkijzer  (strijk-
bout; hoefijzer met platte zijkant om ver-
wonding van het paard bij het strijken te 
voorkomen). Fries: strykizer.

'strykstok, s. de, ‐ken. Strijkstok. ♢ 'n Kop 
graan ensoafeerder worde deur de molner 
ôfstroken met de ‒; d'r blyft heel wat an 'e  
‒ hangen, er blijft  veel aan de strijkstok 
hangen; de (saai)fioel beston út 't molntsy  
en 'e ‒. Fries: strykstok.

string, s.  't  [strɪŋ]  ‐en;  strînchy,  strinky. 
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Streng. ♢  'n Strînchy sij; de lange en de 
korte ‒en, (bij het ploegen); op 'e ‒ pikke, 
een tedere snaar raken; de ‒en nooit foe-
le, nooit hard (hoeven te) werken. Fries: 
string.

string, adj. & adv. [strɪŋ] ‐er; ‐st. Streng. ♢ 
'n ‒e winter; 't is der ‒ ferboaden te par-
keren. Fries: strang.

'stringelbôl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy;  'stringeltsy-
bôl, ‐en. Strengelbrood, wittebrood waar-
op  een  strengel  van  deeg  is  gebakken. 
Fries: stringelbôle. Zie ook: slingbôl.

stringeltsybôl → stringelbôl.
'stringwreed, adj. Zich verzettend als het 

de  strengen  voelt  (van  paard).  Fries: 
stringwreed.

'stripferhaal, s. 't [strɪp]- ‐halen; ‐tsy. Strip-
verhaal. Fries: stripferhaal.

stroa, s. 't [stro.ə]. Stro. ♢  Ik bin soa min 
as ‒, erg slaperig;  die segaren binne soa 
min  as  ‒, van  slechte  kwaliteit.  Fries: 
strie.

'stroablom, s.  de,  ‐men;  ‐tsy,  ‐py.  Stro-
bloem. Fries: strieblom.

'stroabok, s. de, ‐ken. Arbeider die het af-
gedorste stro wegdroeg met de gavel (bij 
het  vroegere  koolzaaddorsen).  Fries: 
striebok.

'stroabreed, s. 't. Strobreed. ♢  Ik hew 'm 
nooit 'n ‒ in 'e weeg laid, in niets bemoei-
lijkt;  gyn  ‒  toegee, niets  toegeven;  Jan 
geeft Pyt gyn ‒ toe met reedrijen, Jan doet 
voor Piet niets onder. Fries: striebreed.

'stroadak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Strodak.  Fries: 
striedak.

'stroaën, adj.  Strooien.  ♢  'n  ‒  hoedsy. 
Fries: strieën.

'stroafak, s. 't, ‐ken. Stroschuur, ruimte in 
de schuur  waar  het  uitgedorste  stro  ge-
borgen wordt. Fries: striefek.

'stroaflas, s.  't.  Gerepeld,  maar  ongeroot 
vlas. Fries: strieflaaks.

'stroafruchten, s.  plur.  Landbouwgewas-
sen die stro leveren (granen, erwten, bo-
nen, koolzaad enz.). Fries: striefruchten.

'stroahoed, s. de, ‐en; ‐sy. Strohoed. Fries: 
striehoed.

'stroakoopman, s.  de,  ‐loi.  Strohandelaar. 
♢ De ‒ koopt 't stroa fan 'e bouboer en le-
vert  't  an  'e  graidboer. Fries:  striekeap-
man.

'stroamatras, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Stromatras. 
Fries: striematras.

'stroamin, adj. Erg slecht. ♢ 't Gaat ‒; ‒ne 
tebak, van slechte kwaliteit.  Fries:  strie-
min.

'stroapak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Stropak, pak ge-

perst stro. Fries: striepak.
'stroapars, s. de; 'stroapers, ‐en. Stropers. 

Fries: strieparse.
'stroaparse, v.,  stroaparste;  stroaparst; 

'stroaperse, stroaperste;  stroaperst. Stro 
persen tot balen. Fries: strieparse.

stroapers → stroapars.
stroaperse → stroaparse.
'stroasak, s. de, ‐ken. Strozak. Fries: strie-

sek.
stroef, adj.  &  adv.  [struf]  ‐er;  ‐st.  Stroef. 

Fries: stroef.
'stroffele, v. [strofələ]  stroffelde;  stroffeld. 

Struikelen. ♢ Ergens over ‒, (fig.) ergens 
over struikelen, aanstoot aan iets nemen. 
Fries: stroffelje.

'stroile*, v. [strɔil̯ə]  stroilde;  stroild. Wate-
ren,  urineren.  ♢  't  Klain  kynd  stroilde 
over 't huus, deed een plasje op de vloer. 
Fries: struile.

'stroke, v. [stro:kə]  strookte;  strookt. Stro-
ken.  ♢  Dat  strookt  niet  metnander, dat 
strookt niet met elkaar. Fries: stroke.

'strome, v.  [stro:mə]  stroomde;  stroomd. 
Stromen. Fries: streame.

'strompele, v.  [strompələ]  strompelde; 
strompeld. Strompelen. Fries: strompelje.

stront, s.  de  [stront].  Stront,  drek.  ♢  't  
Draait op ‒ út, het loopt op niets, op een 
fiasco uit;  de ogen fol ‒ hewwe, gez. van 
iemand die niet goed kan zoeken;  hij kin 
om mij in 'e ‒ sakke, ik wil niets meer met 
hem te maken hebben; fan ‒ gyn was kau-
we kinne, van iets slechts niet iets goeds 
kunnen maken. Fries: stront.

'strontbezem, s.  de,  ‐s.  Stalbezem  voor 
koemest. Fries: strontbiezem.

'strontboetse, v.  -[buətsə]  strontboetste; 
strontboetst.  De  op  het  land  aanwezige 
koeienstront uiteenslaan. Fries: strontbût-
se. Zie ook: strontprike.

'strontboetser, s. de, ‐s. Werktuig om de op 
het land aanwezige koeiestront uiteen te 
slaan. Fries: strontbûtser.

'strontbos, s.  't,  ‐sen.  Welig  opgeschoten 
bosje  gras  om een hoopje  mest  (in  wei-
land). Fries: skytbosk.

'strontgriep, s.  de,  ‐en.  Mestvork.  Fries: 
strontgripe.

'strontkroiwagen, s.  de,  ‐s.  Mestkruiwa-
gen,  kruiwagen  voor  het  vervoer  van 
mest. Zie ook: miskroiwagen, skytkret.

'strontmîg, s.  de,  ‐en;  ‐michy.  Mestvlieg. 
Fries: strontmich.

'strontpraam, s.  de,  ‐pramen;  ‐tsy. 
Mestschuit. ♢ Dat staat as 'n flâg op 'n ‒, 
dat  staat  als  een  vlag  op  een  modder-
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schuit. Fries: strontpream.
'strontprike, v.  -[prikə]  strontprykte; 

strontprykt.  De  op  het  land  aanwezige 
koeienstront uiteenslaan. Zie ook:  stront-
boetse.

'strontsak, s. de, ‐ken. Strontzak, gemeen, 
laag persoon. Fries: strontsek.

'strontsoeke, v.,  socht stront;  strontsocht. 
(Droge)  mest  uit  het  weiland  zoeken. 
Fries: strontsykje.

'strontútbringe, v.,  brocht  stront  út; 
strontútbrocht.  De  mest  uit  stal  of  hok 
verwijderen. Zie ook: misse.

'strooie, v.  [stro.iə̯]  strooide;  strooid. 
Strooien. Fries: struie.

'strooiïng, s. de. Strooisel. ♢ 'n Wit peerd-
sy  het  'n  prot  ‒  norig, een  pronkzieke 
vrouw kost veel geld. Fries: struiïng.

'strooimeel, s. 't. Strooimeel, meel dat door 
de bakker bij het bewerken van deeg op 
de werkbank wordt gestrooid om het kle-
ven te verhinderen. Fries: struimoal.

'strooipoeier, s. de. Strooipoeder, talkpoe-
der. Fries: struipoeier.

strook, s.  de  [stro:k]  stroken;  stroky. 
Strook. ♢  'n Stroky behang, smal stukje. 
Fries: strook.

stroom, s. de, stromen; ‐py. Stroom. ♢ Tun 
'e ‒ op roeie, tegen de stroom op roeien; 
onder  ‒  staan,  sette, spanning.  Fries: 
stream.

strop, s. de [strɔp] ‐pen; ‐py. Strop. ♢ 'n ‒ 
fan € 100,‐. Fries: strop.

'strope, v. [stro:pə]  stroopte;  stroopt. Stro-
pen, illegaal jagen, vissen. Fries: streupe.

'stroper, s. de, ‐s. Stroper. Fries: streuper.
'stroptou, s. 't, ‐wen. Touw dat bij het heien 

wordt gebruikt. Fries: stroptou.
strot, s.  de  [strɔt]  ‐ten;  ‐sy.  Strot.  Fries: 

strôt.
'strúfbakke, v.  [strüf]- strúfbakte;  strúf-

bakt.  Pannenkoeken  bakken.  Fries:  stro-
bakke.

'strúfmes, s. 't, ‐sen; ‐sy. Pannenkoeksmes. 
Fries: stromês.

'strúfpan, s.  de,  ‐nen;  ‐pântsy.  Panne-
koekspan. Fries: stropanne.

strúk, s. de [strük] ‐ken; ‐ky. Struik. Fries: 
strûk.

'strúkhaide, s.  de.  Struikheide.  Fries: 
strûkheide.

struk'tuur, s. de [ströktü.ər] ‐turen. Struc-
tuur. Fries: struktuer.

'strúnjage, v.  [strüⁿ]- strúnjoeg;  strúnjoe-
gen. Er op uit zijn om een vrijend paar te 
bespieden. Fries: strúnjeie.

'strúnjager, s. de, ‐s. Jongeman die er met 

anderen op uit is om een vrijend paar te 
bespieden. Fries: strúnjager.

'strúnne, v. [strünə] strúnde; strúnd. Strui-
nen,  nieuwsgierig  speurend  rondlopen 
(o.a. met het doel een vrijend paar te be-
spieden). Fries: strune.

strúp, s.  de  [strüp]  ‐pen;  ‐py.  Strik,  lus, 
strop. Fries: strûp.

'strúpmask, s. de, ‐en. Grote maas in fuik 
waar een touw door gehaald wordt om het 
uiteinde van de fuik daarmee af te kunnen 
sluiten. Fries: strûpmesk.

'strúppe, v.  [strüpə]  stroop [stro:p];  stro-
pen.  1 Stropen, zijdelings afhalen, villen. 
♢ 'n Aaltsy ‒; een ‒, iemand (te) veel laten 
betalen; ik laat mij niet ‒. 2 Glijden, voort-
schuiven.  ♢  Tegaar  stropen  de  mannen 
over de pôl, na de boaten; de jonges stro-
pen 't pâd út, ze maakten vlug dat ze in 
die  richting  weg  kwamen;  de  mesine 
strúpt  (d'r  in), de  maaimachine blijft  tij-
dens het maaien telkens steken; d'ronder 
‒, ten onder gaan;  at‐y him niet anpast,  
strúpt‐y d'ronder; 't lând stroop d'ronder, 
het land liep onder water, het land over-
stroomde; de sipels ‒ d'ronder, komen vol 
onkruid te staan. Fries: strûpe.

'strúpper, s. de, ‐s; ‐tsy.  1 Vilder.  2 Boeze-
laar,  mouwschort.  3 Overhemd,  Engels 
hemd. Fries: strûper.

'strúsfeugel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Struisvogel. 
Fries: strúsfûgel.

'strúsfeugelpolityk, s. de. Struisvogelpoli-
tiek. ♢  At frôly hur jonger foordoen dan  
se binne, dan is dat ‒. Fries: strúsfûgelpo-
lityk.

struuf, s.  de [strü:f]  struven;  strúffy.  Pan-
nenkoek.  ♢  Soa  plat  as  'n  ‒, helemaal 
plat, vlak; ik hew guster ‒ had, ik heb gis-
ter pannenkoeken gegeten;  ouwe ‒, oude 
snoeper, ook: schalk (ook in betrekking tot 
kinderen), ook: oude kerel;  je motte de ‒ 
niet  om 'n aai  bedorve, men moet  soms 
wat meer geld aan iets besteden of  iets 
meer moeite  doen om een mooier  resul-
taat te krijgen. Fries: stro.

struve'rij, s. de. Pannenkoekenrestaurant.
'stúddy, s. de [stüdi] ‐s. Studie. Fries: stúd-

zje.
'stúddybeurs, s. de, ‐beurzen. Studiebeurs. 

Fries: stúdzjebeurs.
'stúddyboek, s.  't,  ‐en.  Studieboek.  Fries: 

stúdzjeboek.
stu'deerkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Studeerka-

mer. Fries: studearkeamer.
stu'dere, v. [stüdɪ.ərə] studeerde; studeerd. 

Studeren. Fries: studearje.
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stu'dint, s. de [stüdɪnt] ‐en. Student. Fries: 
studint.

stúfmeel → stuufmeel.
'stúfregen, s.  de,  ‐s.  Stuifregen,  fijne  re-

gen, motregen. Fries: storein.
'stúfsând, s. 't. Stuifzand. Fries: stosân.
stug, adj. & adv. [stöx] ‐er; ‐st. Stug. ♢  'n 

‒ge bâl, niet krachtig, maar langzaam op-
geslagen bal (kaatsen).

'stugharsens, s. de. Stijfkop.
'stugkop, s. de, ‐pen. Stijfkop.
'stúk, s. de [stük] ‐ken. Stuik, hok van scho-

ven. ♢ 't Graan an ‒(ken) sette, het graan 
aan stuiken  zetten;  om 'e  ‒ken springe, 
niets uitvoeren; Frânse ‒ken, stuiken, be-
staande  uit  zestien  (ook  wel  acht  of 
twaalf) schoven beneden met de aren om-
hoog en met vier of zes schoven daar bo-
ven op (deze constructie is bedoeld tegen 
het inwateren). Fries: stûke.

'stúkke, v.  [stükə]  stúkte;  stúkt.  Stuiken 
(blijven steken, stokken, hokken; ijzer ver-
hitten en tegen het uiteinde kloppen om 
het korter en dikker te maken). ♢ 't Werk 
stúkt, het  werk  wil  niet  vlotten.  Fries: 
stûkje. Zie ook: innimme.

'stúkke, v. [stükə] stúkte; stúkt. Stuiken, in 
stuiken  zetten.  Fries:  stûkje.  Zie  ook: 
stúksette.

'stúksette, v.,  stúksette;  stúkset.  Opstui-
ken,  in  stuiken  zetten  (van  schoven). 
Fries: stûksette. Zie ook: stúkke.

'stúkstâlherke, v.,  stúkstâlherkte; stúkstâl-
herkt.  De graanhalmen bijeenharken, die 
op de plaats waar de stuiken hebben ge-
staan, zijn blijven liggen. Fries: stûksteal-
swylje.

'stúkstâlherker, s. de, ‐s. Arbeider die de 
graanhalmen  bijeenharkt,  op  de  plaats 
waar  de  stuiken  hebben  gestaan.  Fries: 
stûkstealswiler.

'stumper, s. de [stömpər] ‐s; ‐tsy. Stumper. 
♢  't  Begroat  mij  om die  ouwe ‒. Fries: 
stumper.

'stumperig, adj.  & adv.  Stumperig.  Fries: 
stumperich.

stunt, s. de [stönt] ‐en. Stunt. ♢ 'n ‒ úthale. 
Fries: stunt.

stúp, s. de [stüp] ‐pen; ‐py. Stuip, stuiptrek-
king. Fries: stûpe.

'sture, v. [stü.ərə]  stuurde;  stuurd. Sturen. 
♢  De  opslaner  stuurde  'n  koegel  na  't  
perk,  die't  niet  te  ferwerken  waar; die 
foorînse kin syn bâlen mooi ‒, hij slaat de 
kaatsbal terug naar een plaats, waar geen 
tegenstander staat. Fries: stjoere.

stút, s.  de [stüt]  ‐ten;  ‐sy.  Langwerpig en 

smal broodje (met enkele krenten). ♢  'n 
Hard bakte ‒ is 'n hardbak. Fries: stút. Zie 
ook: súp.

'stuufmeel, s.  't;  'stúfmeel, [stüf]-.  Stuif-
meel. Fries: stomoal.

stuur, s. 't [stü.ər] sturen; ‐tsy. Stuur. Fries: 
stjoer.

'stuurboord, s.  't.  Stuurboord.  Fries: 
stjoerboard.

'stuurhut, s.  de,  ‐ten.  Stuurhut.  Fries: 
stjoerhutte.

'stuurman, s.  de,  ‐loi.  Stuurman.  Fries: 
stjoerman.

'stuurrâd, s. 't, ‐en; ‐radsy. Stuurrad, stuur-
wiel van een motorboot. Fries: stjoerrêd.

'stuve, v. [stü:və] stoof [sto:f];  stoven. Stui-
ven. ♢ 't Stúft wat, het motregent. Fries: 
stowe.

'stuver, s.  de,  ‐s.  Motregen. ♢  'n  Rare ‒. 
Fries: stower.

'stúvver, s.  de [stüvər]  ‐s;  ‐tsy.  Stuiver.  ♢ 
Dat kost seuven, tien ‒s; foor ('n) ‒ drop 
kope; 't het 'm 'n ruge, arige ‒ kost, flink 
wat geld. Fries: stoer.

'stúvverts, adj.  Een stuiver kostend. ♢  'n 
Stúvvertse kop, een stuiver kostende kop, 
mok. Fries: stoersk.

'stúvvertsstikky, s.  't,  ‐s.  Muntstuk  ter 
waarde van vijf cent, stuiver.

sub'sidy, s. de [söpsidi] ‐s. Subsidie. Fries: 
subsydzje.

subsidi'ëre, v.,  subsidieerde;  subsidieerd. 
Subsidiëren. Fries: subsidiearje.

sub'stânsy, s. de [söpstɑ.ⁿsi] ‐s. Substantie. 
Fries: substânsje.

sucht, s. de [söxt] ‐en; suchy. Zucht. ♢ In 'n 
‒, in een zucht, in een ommezien. Fries: 
sucht.

'suchte, v. [söxtə]  suchtte;  sucht. Zuchten. 
Fries: suchtsje.

súd, s. 't [süt]. Zuid. ♢ ‒  an, naar het zui-
den; (om) ‒ klaart de lucht op, in het zui-
den. Fries: súd.

súd, adv. [süt]. Zuid. ♢ De wyn is ‒; dat ke-
zyn,  die  muur  staat  ‒‐om‐'e‐noord, naar 
alle richtingen scheef, schuin. Fries: súd.

Súd‐'Afrika, eigennaam  -[a:frikɑ].  Zuid‐
Afrika. Fries: Súd‐Afrika.

Súd‐Afri'kaans, adj. & s. 't. Zuid‐Afrikaans. 
Fries: Súd‐Afrikaansk.

Súd‐'Amerika, eigennaam.  Zuid‐Amerika. 
Fries: Súd‐Amearika.

Súd‐Ameri'kaans, adj.  Zuid‐Amerikaans. 
Fries: Súd‐Amerikaansk.

'súdden, s. 't [südən]; 'soien*, [sɔ.iə̯n]. Zui-
den. ♢ De wyn waar in 't soien. Fries: su-
den.
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súdder'breedte, s.  de.  Zuiderbreedte. 
Fries: suderbreedte.

'suddere, v.  [södərə]  sudderde;  sudderd. 
Sudderen, zachtjes koken. Fries: soarje.

'súdders, adj. Zuidelijk. Fries: súdlik.
Súdder'see, eigennaam.  Zuiderzee.  Fries: 

Sudersee.
'súddewyn, s. de, ‐winen; ‐tsy. Zuidenwind. 

Fries: sudewyn.
'Súdhoek, eigennaam.  Zuidhoek,  zuidelijk 

deel van het Bildt. Fries: Súdhoeke.
'Súdhoekster, adj. & s. de, ‐s. 1 Zich in de 

Súdhoek bevindend,  uit  de  Súdhoek  af-
komstig.  ♢  De ‒ Middelweg. 2 Bewoner 
van de Súdhoek. Fries: Súdhoekster.

Súd‐'Holland, eigennaam.  Zuid‐Holland. 
Fries: Súd‐Hollân.

Súd‐'Hollâns, adj. Zuid‐Hollands. ♢ De ‒e 
ailannen. Fries: Súd‐Hollânsk.

'súdkant, s.  de,  ‐en.  Zuidkant. Fries:  súd-
kant.

'súdkust, s.  de,  ‐en.  Zuidkust.  Fries:  súd-
kust.

'súdlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Zuidelijk. Fries: 
súdlik.

súd'oast, adj. & adv. Zuidoost. Fries:  súd-
east.

súd'oasten, s. 't. Zuidoosten. Fries: súdeas-
ten.

súd'oastlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Zuidooste-
lijk. Fries: súdeastlik.

súd'west, adj. & adv. Zuidwest. ♢ ‒: regen-
nest. Fries: súdwest.

súd'westen, s.  't.  Zuidwesten.  Fries:  súd-
westen.

súd'wester, s.  de,  ‐s.  Zuidwester  (harde 
wind  of  storm uit  het  zuidwesten;  soort 
zeemanshoed). Fries: súdwester.

súd'westlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Zuidweste-
lijk. Fries: súdwestlik.

su'êde, s. de [süɛ:də]. Suède. Fries: suêde.
'suffert, s. de [söfət] ‐s; ‐sy. Sufferd. Fries: 

suffert.
'suge, v. [sü:ɣə] soog [so:x]; sogen. Zuigen. 

Fries: sûge.
'sugedissel, s. de, ‐s; ‐tsy. 1 Paardenbloem. 

2 Blad van paardenbloem. ♢ Kninen lusse 
graag ‒s. 3 Melkdistel. Zie ook: hôfbealig, 
hôfsugedissel.

'suger, s. de, ‐s; ‐tsy. 1 Zuiger, zuigend deel 
van een pomp, spuit, machine. 2 (Als ver-
kleinwoord) speen aan zuigfles. 3 Prik, ne-
genoog (soort zeevis). Fries: sûger.

'sugerklep, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Zuigerklep. 
Fries: sûgerklep.

'sugerstang, s.  de,  ‐en;  ‐stanky,  ‐stânchy. 
Zuigerstang. Fries: sûgerstange.

su'kadekoek, s. de, ‐en. Sukadekoek. Fries: 
sukadekoeke.

súkke'laatsy, s.  't,  ‐s.  Chocolaatje.  Fries: 
sûkelaadsje.

súkke'lary, s.  de  [sükəla:ri].  Chocolade. 
Fries: sûkelarje.

súkke'larybrij, s. de. Chocoladepap, choco-
ladevla. Fries: sûkelarjebrij.

súkke'larydrinke, v., dronk súkkelary; súk-
kelarydronken.  Chocolademelk  drinken. 
Fries:  sûkelarjedrinke.  Zie  ook:  poeier-
drinke.

súkke'laryfla, s.  de.  Chocoladevla.  Fries: 
sûkelarjefla.

súkke'laryletter, s. de, ‐s; ‐tsy. Chocolade-
letter. Fries: sûkelarjeletter.

súkke'larymelk, s.  de.  Chocolademelk. 
Fries: sûkelarjemolke.

súkke'laryreep, s. de, ‐repen; ‐repy. Choco-
ladereep. Fries: sûkelarjereep.

'sukkele, v.,  sukkelde;  sukkeld.  Sukkelen, 
aanhoudend  of  telkens  weer  ziek  zijn. 
Fries: sukkelje.

'sukkeler, s. de, ‐s. Sukkelaar, persoon die 
sukkelt, die ziekelijk is. Fries: sukkelder.

'súkker, s. de [sükər]. Suiker. ♢ Brúnne ‒. 
Fries: sûker.

súkke'raai, s. de [sükərɑ.i]̯. Cichorei. Fries: 
sûkerei.

súkke'raai‐iest, s. de, ‐en. Drogerij voor ci-
chorei. Fries: sûkerei‐iest.

súkke'raaiwater, s.  't.  Slootwater,  flut, 
slappe,  onsmakelijke  koffie.  Fries:  sûke-
reiwetter.

súkke'raaiwuttel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Cichorei-
wortel. Fries: sûkereiwoartel.

'súkkerbesy, s. 't, ‐s. Suikerbeestje (snoep-
goed). Fries: sûkerbistke.

'súkkerbyt, s. de, ‐biten. Suikerbiet. Fries: 
sûkerbyt.

'súkkerboffert, s.  de,  ‐s.  Soort  tulband. 
Fries: sûkerboffert.

'súkkerbôl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Suikerbrood, 
fijn wittebrood met kandijgruis en pijpka-
neel erin gebakken. Fries: sûkerbôle.

'súkkerfebryk, s. 't, ‐febriken; ‐febriky. Sui-
kerfabriek. Fries: sûkerfabryk.

'súkkergoed, s.  't.  Speculaas,  inz.  sinter-
klaasgebak.  Fries:  sûkerguod.  Zie  ook: 
súkkertaai.

'súkkerkoek, s. de, ‐en. Suikerkoek. Fries: 
sûkerkoeke.

'súkkerkraam, s.  de,  ‐kramen;  ‐py,  ‐tsy. 
Nogakraam. Fries: sûkerkream.

'súkkerkrakel, s. de, ‐s; ‐tsy;  'súkkerkra-
keling, ‐en; ‐inky, ‐închy. Gesuikerde kra-
keling. Fries: sûkerkreakel.
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súkkerkrakeling → súkkerkrakel.
'súkkerlat, s.  de,  ‐ten.  Suikerkoek.  Fries: 

sûkerlatte.
'súkkerpeer, s. de, ‐peren; ‐tsy. Suikerpeer. 

Fries: sûkerpar.
'súkkerpot, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Suikerpot. 

Fries: sûkerpôt.
'súkkerslak, s. de, ‐ken; ‐ky. Kokinje. Fries: 

sûkerslak.
'súkkertaai, s.  't.  Speculaas,  inz.  sinter-

klaasgebak. Fries: sûkertaai.
'súkkerwuttel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Pastinaak. 

Fries:  sûkerwoartel.  Zie  ook:  bierwuttel, 
sândwuttel.

súk'ses, s. 't [süksεs] ‐sen; ‐sy. Succes. ♢ ‒ 
(met wat) hewwe, succes (met iets) heb-
ben; met ‒, met succes; 'n ‒ behale. Fries: 
sukses.

súk'sesfol, adj. & adv., ‐er; ‐st. Succesvol. 
Fries: suksesfol.

suk'sessy, s.  de  [söksεsi]  ‐s.  Successie. 
Fries: suksesje.

suk'sessybelasting, s. de, ‐s. Successiebe-
lasting. Fries: suksesjebelesting.

suk'sessyrecht, s.  't,  ‐en.  Successierecht. 
Fries: suksesjerjocht.

sul'fyt, s. 't [sölfit]. Sulfiet. Fries: sulfyt.
'sulver, s. 't [sölvər]. Zilver. Fries: sulver.
'sulverbon, s.  de,  ‐nen.  Zilverbon.  Fries: 

sulverbon.
'sulveren, adj. Zilveren. ♢ 'n ‒, sulverne te-

baksdoas; 'n  sulverne brulloft, een zilve-
ren bruiloft. Fries: sulveren.

'sulvergeld, s. 't. Zilvergeld. Fries:  sulver-
jild.

'sulvergoed, s. 't. Zilvergoed. Fries: sulver-
guod.

'sulverknoop, s. de, ‐knopen. Moederkruid. 
Fries: sulverknoopke. Zie ook: pepermunt.

'sulverskoan, s. 't & de. Zilverschoon.
'sulverwerk, s. 't. Zilverwerk. Fries: sulver-

wurk.
'sundeg, s. de [söndəx] [sönəx] ‐s, [söndəs] 

‐en. Zondag. ♢ De ‒s, op die zondag; in 'e, 
met  'e  ‒en, met  Pasen,  Pinksteren,  de 
Kerstdagen;  wat weet 'n boer, úl nou fan 
'e ‒, waar praat je van, hoe zou jij daar nu 
verstand van hebben! Fries: snein.

sundeg'aven, s. de, ‐s, ‐en; sundeg'avend, 
‐en. Zondagavond. Fries: sneintejûn.

sundegavend → sundegaven.
sundeg'nacht, s.  de,  ‐en.  Zondagnacht. 

Fries: sneintenacht.
sundeg'offen, s.  de,  ‐s,  ‐en;  sundeg'of-

fend, ‐en. Zondagmorgen.
sundegoffend → sundegoffen.
sundegover'dâ, s.  de;  sundegover'dâg, 

‐overdâgen.  Zondagmiddag.  Fries:  snein-
oerdei.

sundegoverdâg → sundegoverdâ.
'sundegs, adj. & adv. [söndəs] [sönəs]. Zon-

dags. ♢ De ‒e kleren, pronk, de zondagse 
kleren; dou bist gehelendal op dyn ‒: silst  
d'r op út?, op zijn zondags; ‒ komt‐y gere-
geld thús. Fries: sneins.

sundegs'avens, adv. Zondagsavonds. Fries: 
sneintejûns.

'sundegskaatser, s.  de,  ‐s.  Middelmatige 
kaatser. ♢  't Is 'n goeie ‒, maar der is 't  
ok met said. Fries: sneinskeatser.

sundegs'nachts, adv.  Zondagsnachts. 
Fries: sneintenachts.

sundegs'offens, adv. Zondagsmorgens.
sundegsover'dâgs, adv.  Zondagsmiddags. 

Fries: sneinoerdeis.
'sundegsrijer, s.  de,  ‐s.  Zondagsrijder. 

Fries: sneinsrider.
sundereklaas → sundreklaas.
sundereklaasaven → sundreklaasaven.
sundereklaasfeest → sundreklaasfeest.
sundereklaasfersy → sundreklaasfersy.
sundereklaasfrijdeg → sundreklaasfrijdeg.
sundereklaaskoeky → sundreklaaskoeky.
sundereklaze → sundreklaze.
sunderklaas → sundreklaas.
sunderklaasaven → sundreklaasaven.
sunderklaasfeest → sundreklaasfeest.
sunderklaasfersy → sundreklaasfersy.
sunderklaasfrijdeg → sundreklaasfrijdeg.
sunderklaaskoeky → sundreklaaskoeky.
sunderklaze → sundreklaze.
sundre'klaas, s.  de  [söndrə]-;  sundere-

klaas, [söndərə]-;  sunder'klaas, [sön-
dər]-; sunter'klaas, [söntər]- ‐klazen. Sin-
terklaas. ♢ 'n Sundreklasy, een speculaas-
je. Fries: sinteklaas.

sundreklaas'aven, s. de, ‐s; ‐en;  sundere-
klaas'aven, ‐s,  ‐en;  sunderklaas'aven, 
‐s, ‐en;  sunterklaas'aven, ‐s, ‐en. Sinter-
klaasavond. Fries: sinteklaasjûn.

sundre'klaasfeest, s.  't;  sundere'klaas-
feest, sunder'klaasfeest, sunter'klaas-
feest, ‐en;  ‐fesy.  Sinterklaasfeest.  Fries: 
sinteklaasfeest.

sundre'klaasfersy, s.  't;  sundere'klaas-
fersy, sunder'klaasfersy, sunter'klaas-
fersy, ‐s.  Sinterklaasliedje.  Fries:  sinte-
klaasferske.

sundreklaas'frijdeg, s.  de;  sundere-
klaas'frijdeg, sunderklaas'frijdeg, sun-
terklaas'frijdeg, ‐en.  Vrijdag voor of op 
Sint‐Nicolaas. Fries: sinteklaasfreed.

sundre'klaaskoeky, s.  't;  sundere'klaas-
koeky, sunder'klaaskoeky, sunter-
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'klaaskoeky, ‐s. Sinterklaasje, speculaas-
je. Fries: sinteklaaskoekje.

sundre'klasy, s.  't,  ‐s.  Speculaasje.  Fries: 
sinteklaaskoekje.

sundre'klaze, v.,  sundreklaasde;  sundre-
klaasd;  sundere'klaze, sundereklaasde; 
sundereklaasd;  sunder'klaze, sunder-
klaasde;  sunderklaasd;  sunter'klaze, 
sunterklaasde;  sunterklaasd.  Sinterklaas-
avond vieren. Fries: sinteklaazje.

'súnnig, adj. & adv. [sünəx] ‐er; ‐st. Zuinig. 
♢ ‒  leve; niet ‒, niet zuinig, zeer, erg, in 
hoge  mate;  de  lamp  brandt  ‒, flauw;  ‒ 
met de lússifers en rejaal met de segaren, 
gez. wanneer iemand zuinig is met betrek-
king tot goedkope spullen en royaal met 
dure zaken omspringt. Fries:  sunich.  Zie 
ook: rij.

'súnnigens, s.  de. Zuinigheid. Fries:  suni-
gens.

sunterklaas → sundreklaas.
sunterklaasaven → sundreklaasaven.
sunterklaasfeest → sundreklaasfeest.
sunterklaasfersy → sundreklaasfersy.
sunterklaasfrijdeg → sundreklaasfrijdeg.
sunterklaaskoeky → sundreklaaskoeky.
sunterklaze → sundreklaze.
súp, s. de [süp]. Karnemelk. ♢ Soa wit as ‒, 

doodsbleek;  ik ferdom 't soa wit as ‒, ik 
vertik  het heilig,  ik doe het beslist  niet; 
goed bij  je's  ‒ en stút  weze, een helder 
hoofd hebben, ook: nuchter, niet beschon-
ken zijn; hij kwam weer bij syn ‒ en stút, 
hij kwam weer bij zijn positieven; niet bij  
je  ‒  en stút  weze, het  hoofd  er  niet  bij 
hebben, ook:  niet  wel  bij  het hoofd zijn. 
Fries: sûpe.

superi'eur, s. de [süpɪriö.ər] ‐en. Superieur, 
meerdere. Fries: superieur.

superi'eur, adj. & adv. [süpɪriö.ər]. Superi-
eur (hoger, meer; uitstekend). Fries: supe-
rieur.

'súplap, s. de, ‐pen. Zuiplap. Fries: sûplap.
'súppartij, s. de, ‐en. Zuippartij. Fries: sûp-

partij.
'súppe, v. [süpə] soop [so:p]; sopen. Zuipen. 

♢  ‒  as  'n  beest,  kalf,  kreupele. Fries: 
sûpe.

súppen'brij, s. de. Karnemelkse pap. ♢  Je 
syk ete an orten en gesond an ‒. Fries: 
sûpenbrij.

súppen'brijwagen, s.  de, ‐s.  Melkkar, wa-
gen van de melkboer,  inz.  waarmee pap 
enz. wordt uitgevent. ♢ De lucht staat as 
'n  ‒, dreigt  met  regen.  Fries:  sûpenbrij-
wein.

súppengorten'brij, s.  de.  Karnemelkse 

gortpap. Fries: sûpengroattenbrij.
súppenmelen'brij, s.  de.  Karnemelkse 

meelpap. Fries: sûpenmoallenbrij.
'súpper, s. de, ‐s. Zuiper. Fries: sûper.
súppe'rij, s. de, ‐en. Zuiperij. Fries: sûperij.
'súppermet, s. de, ‐ten. Supermarkt. Fries: 

supermerk.
sup'poast, s.  de  [səpo.əst]  ‐en.  Suppoost. 

Fries: suppoast.
'sure, v.  [sü:rə]  suurde;  suurd.  Zuren.  ♢ 

Broad mot ‒. Fries: suorje.
surro'gaat, s.  't  [sörəɡa:t]  ‐gaten.  Surro-

gaat. Fries: surrogaat.
survei'jant, s. de [sörvɛi ̯jɑnt] ‐en. Surveil-

lant. Fries: surveillant.
'susse, v. [sösə]  suste;  sust. Sussen. Fries: 

suskje.
'suster, s. de [söstər] ‐s; sussy. Zuster, zus. 

♢ Hij het twee broers en een ‒. Fries: sus-
ter.

'suster, s.  de [söstər]  ‐s;  ‐tsy.  Zuster,  ver-
pleegster. ♢ ‒s in 'n sikenhuus. Fries: sus-
ter.

'súttele, v. [sütələ] súttelde; sútteld. 1 Ven-
ten. ♢  Ik hoef d'r niet om te ‒n, saai de 
doadgraver,  se komme wel út hursels. 2 
Lopen,  gaan,  vaak  zonder  een  bepaald 
doel. Fries: sutelje.

'sútteler, s. de, ‐s. Venter. Fries: sutelder.
'sútterig, adj. & adv. [sütrəx] ‐er; ‐st. 1 On-

fris, niet schoon, smoezelig, verlept. 2 Ha-
veloos,  armoedig  en  verwaarloosd.  3 Er 
ongezond uitziend. Fries: suterich.

'suugfles, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Zuigfles.  Fries: 
sûchflesse.

suur, s. 't [sü.ər] suren. Zuur. Fries: soer.
suur, adj. & adv. [sü.ər] ‐der;  ‐st.  Zuur. ♢ 

Soa ‒ as eek; hij siet soa ‒ as eek, hij kijkt 
erg zuur, ontevreden. Fries: soer.

'suurblâd, s.  't,  ‐en.  Veldzuring.  ♢  ‒en, 
veldzuring;  de  kines  plokke  ‒en. Fries: 
soerblêd. Zie ook: suurstâl.

'suurstâl, s. de, ‐en.  1 Veldzuring. ♢ ‒en, 
veldzuring.  2 Zuurstok.  Fries:  soerstâle. 
Zie ook: suurblâd.

'suurstip, s. de. Zure saus. ♢  Frijdegs at-
ten wij altyd fis met ‒. Fries: soerstip.

'suurstof, s. de. Zuurstof. Fries: soerstof.
'suurtsy, s. 't [sü.ətsi] ‐s.  1 Zuurtje, snoep-

je. 2 Sukkel, sufferd, slap figuur. ♢ 'n ‒tsy 
bij 't boadskip weze, niets in te brengen, 
te vertellen hebben. Fries: suertsje.

suver → súvver.
'súvvel, s. de [süvəl]. Zuivel. Fries: suvel.
'súvvelfebryk, s. 't, ‐febriken; ‐febriky. Zui-

velfabriek. Fries: suvelfabryk.
'súvver, adj. & adv. [süvər]; 'suver, [sü:vər] 
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‐der; ‐st.  1 Zuiver.  2 Bijna, als het ware. 
Fries: suver.

'súvverder, s. de. Selecteur (bij de aardap-
pelselectie te velde). Fries: suverder.

'súvvere, v. [süvərə] súvverde; súvverd. Zui-
veren. ♢  Irpels ‒, te velde staande aard-
appelen van ondeugdelijke planten zuive-
ren, selecteren. Fries: suverje.

'súvvering, s. de, ‐s. Zuivering. Fries: suve-
ring.

súzze'nane, interj.  [süzəna:nə].  Inleiding, 
begin van een bep. wiegendeun. ♢ ‒ pop-
pe, Sytse (enz.) lait in 'e groppe. Hait en 
mim soafeer fan huus, kin se niet beroe-
pe. Maar op 't lest doe kwammen ze thús.  
Met 'n stik koek al in 'e bús. En wie mot  
dat nou hewwe? Ons klaine, klaine … Syt-
se‐baas! Fries: suzenane.

swaai, s. de [swɑ.i]̯ ‐en. Zwaai(haak), zwei, 
winkelhaak met beweeglijke armen. Fries: 
swaai.

swaai, s. de [swɑ.i]̯ ‐en. Zwaai, zwaaiende 
beweging. Fries: swei.

'swaaie, v. [swɑ:iə̯] swaaide; swaaid. Zwaai-
en. ♢  Met 'n flâg, de erms ‒; de auto ‒, 
keren. Fries: swaaie.

'swaaihaak, s.  de,  ‐haken.  Zwaaihaak. 
Fries: sweiheak.

swaal → swaluw.
swaan, s. de [swa:n]  swanen; ‐tsy. Zwaan. 

Fries: swan.
swaar, adj. & adv. [swa:r] ‐der [swa:dər]; ‐st 

[swa:st].  Zwaar.  ♢  Soa ‒ as load; wat 't 
‒st  is,  mot  't  ‒st  wege; ‒  werk; sware 
klaai, zware klei;  ‒  weer, (spr  swaweer) 
onweer, donder en bliksem; ‒ weze, zwan-
ger zijn. Fries: swier.

'swaargewicht, s.  't,  ‐en.  Zwaargewicht. 
Fries: swiergewicht.

swaar'moedig, adj., ‐er; ‐st. Zwaarmoedig. 
Fries: swiermoedich.

'swaarte, s. de. Zwaarte. Fries: swierte.
'swaartekracht, s.  de.  Zwaartekracht. 

Fries: swiertekrêft.
'swaartepunt, s.  't,  ‐en.  Zwaartepunt. 

Fries: swiertepunt.
swaar'weer, s. 't [swawɪ.ər]. Onweer (don-

der en bliksem).  ♢  't  Waar der fanoffen 
best  ‒, er  werd  daar  vanmorgen  hevig, 
vrij wat gescholden en gevloekt (bij ruzie); 
bij hur is ok ‒, wordt een kind geboren. 
Fries: swierwaar.

swaar'wichtig, adj., ‐er; ‐st. Zwaarwichtig. 
Fries: swierwichtich.

'swabber, s. de [swabər] ‐s; ‐tsy. Zwabber, 
stokdweil. Fries: swabber.

swâd, s.  't  [swɑ.t]  ‐en.  Zwad,  strook  ge-

maaid gras. ♢  'n (Groat, breed) ‒ slaan, 
opscheppen, veel vertoon, drukte maken; 
d'r staat 'n best ‒ op, gez. van een kin met 
veel stoppels. Fries: swee.

'swâdbôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Zwadbord 
(aan maaimachine).  ♢  Klain  en  groat  ‒. 
Fries: sweeboerd.

'swaddere, v. [swɑdərə]  swadderde;  swad-
derd;  'sweddere, [swεdərə]  swedderde; 
swedderd. Het in zwaden leggen van het 
gemaaide gras door de zwadmaaier.

'swâdkeerder, s.  de,  ‐s.  Zwadkeerder. 
Fries: sweekearder.

'swâdkere, v., swâdkeerde; swâdkeerd. Het 
keren van de zwaden.

'swâdmaaier, s. de, ‐s. Zwadmaaier. Fries: 
sweemeaner.

'swâdslaan, v.,  sloeg  swâd;  swâdsloegen. 
Opscheppen, ook: veel vertoon en drukte 
maken. Fries: sweeslaan.

'swâdslaander, s. de;  'swâdslaner, ‐s. Op-
schepper, praalhans, persoon die veel ver-
toon  en  drukte  maakt.  Fries:  sweeslaan-
der.

'swâdslaanderig, adj.;  'swâdslanerig. Op-
schepperig,  pralerig,  veel  vertoon  en 
drukte makend. Fries: sweeslaanderich.

swâdslaner → swâdslaander.
swâdslanerig → swâdslaanderig.
'swager, s. de [swa:ɣər] ‐s. Zwager. Fries: 

sweager.
swak, s.  't  [swɑk].  Zwak,  voorliefde,  nei-

ging, meest in zegsw. ♢ 'n ‒ foor een, wat 
hewwe, een zwak voor iemand, iets heb-
ben. Fries: swak.

swak, adj. & adv. [swɑk] ‐ker; ‐st. Zwak. ♢ ‒ 
spel, niet sterk (kaatsen); ‒ speule; niet ‒ 
bijspeule, flink meedoen,  zich niet  onbe-
tuigd laten, ook: grote invloed hebben; hij 
is niet ‒ om bij te speulen. Fries: swak.

swakhyd → swakkens.
'swakkeling, s. de, ‐en. Zwakkeling. Fries: 

swakkeling.
'swakkens, s. de; 'swakhyd, ‐heden. Zwak-

heid. ♢  Die mînsen hadden ok hur swak-
heden. Fries: swakkens.

'swakte, s. de, ‐s. Zwakte. Fries: swakte.
'swalke, v. [swɑlkə]  swalkte;  swalkt. Zwal-

ken, rondzwerven. Fries: swalkje.
'swaluw, s.  de [swa:lüu̯] ‐en;  swalefy,  ‐tsy; 

swaal, [swa:l] swalen; ‐tsy; 'swaluwtsy, s. 
't, ‐s. Zwaluw. Fries: swel.

'swaluwsteert, s.  de,  ‐en.  Zwaluwstaart 
(staart van zwaluw; bep. jas; bep. houtver-
binding). ♢  De ‒ fan 'n eerdkarre. Fries: 
swellesturt.

swaluwtsy → swaluw.
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swam, s. de [swɑm] ‐men. Zwam, bep. spo-
replant. Fries: swam.

'swamme, v.  [swɑmə]  swamde;  swamd. 
Zwammen.

'swanehâls, s.  de,  ‐hâlzen.  Zwanenhals 
(hals  (als)  van  een  zwaan;  versiering  in 
die  vorm  aan  uilebord  van  boerderij; 
stankafsluiter in die vorm). Fries: swanne-
hals.

swang, s.  de  [swɑŋ].  Zwang,  gebruik,  ge-
woonte.  ♢  In ‒  komme,  weze, in  zwang 
komen, zijn. Fries: swang.

'swankebast, s. de [swɑŋkəbɑst] ‐en.  Los-
bol,  lichtzinnig,  niet  serieus  persoon. 
Fries: swankebast.

'swarens, s. de. Zwaarte. Fries: swierens.
'swarighyd, s. de [swa:rəxhit] ‐heden. Zwa-

righeid.  ♢  Wat  binne  de  swarigheden?, 
wat zijn de kosten? Fries: swierrichheid.

swart, s. 't [swɑⁱt]. Zwart. ♢  't staat ‒ op 
wit, er  is  schriftelijk  bewijs  van.  Fries: 
swart.

swart, adj. [swɑⁱt] ‐er; ‐st. Zwart. ♢  Soa ‒ 
as eerde, de nacht, roet; soa ‒ as 'n Turk, 
erg  vuil,  ook:  door  de  zon  donker  ge-
kleurd; 'n ‒e lucht, een donkere lucht; een 
‒ make, iemand zwart maken, kwaad van 
hem  vertellen;  't  ‒e  skaap, het  zwarte 
schaap,  persoon  die  van alles  de schuld 
krijgt;  een  ergens  ‒  om  ansien, iemand 
iets kwalijk nemen. Fries: swart.

'swartbont, adj. Zwartbont. ♢ ‒ fee. Fries: 
swartbûnt.

swarte‐'baai, s. de, ‐en; ‐tsy. Zwarte bes.
swarte‐'baaiboomtsy, s.  't,  ‐s.  Struik  van 

zwarte bes. Fries: swartebeibeamke.
Swarte  'Haan, eigennaam.  Zwarte  Haan. 

Fries: Swarte Haan. Zie ook: Haan.
Swarte'haanster, s.  de,  ‐s.  Bewoner  van 

Zwarte Haan.
swart'gallig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Zwartgallig. 

Fries: swartgallich.
'swartig, adj., ‐er. Zwartig. Fries: swartich.
'swartlakens, adj. Zwartlakens. ♢ 'n ‒ pak. 

Fries: swartlekkensk.
'swartsy, s. 't, ‐s. Zwartje, plaatje in zwart 

en wit. Fries: swartsje.
'swavel, s. de [swa:vəl]. Zwavel. Fries: swe-

vel.
'swavelsuur, s.  't.  Zwavelzuur.  Fries:  swe-

velsoer.
sweddere → swaddere.
'Sweden, eigennaam  [swe:dən].  Zweden. 

Fries: Sweden.
Sweed, s. de [swe:t] Sweden. Zweed. Fries: 

Sweed.
Sweeds, adj.  &  s.  't.  Zweeds.  Fries: 

Sweedsk.
sweef, s. de [swe:f]  sweven. Zweef, zweef-

molen. Fries: sweef.
'sweelmesine, s. de, ‐s. Zweelmachine, ma-

chine  voor  het  bijeenzwelen  van  hooi. 
Fries: swylmasine.

sweep, s.  de  [swe:p]  swepen;  swepy. 
Zweep.  ♢  Bij  't  toppen  wort  meestal  'n 
swepy brúkt. Fries: swipe.

'sweepslag, s.  de,  ‐en.  Zweepslag.  Fries: 
swypslach.

sweerd, s. 't [swɪ.ət] ‐en. Zwoerd, zwoord. 
Fries: swaard.

sweerd, s. 't [swɪ.ət] ‐en; ‐sy.  1 Zwaard.  2 
Schuine plank tegen muur onder  dekstuk 
van  topgevel.  ♢  ‒  en  dekstik. Fries: 
swurd.

'sweerddânse, v.,  sweerddânste;  sweerd-
dânst.  Nooit  stilstaan,  ongedurig  zijn.  ♢ 
Och, jonge, hou 's op te ‒n, soa kin 'k dij 
de kleren nooit ankrije!

sweet, s. 't [swe:t]. Zweet. ♢  't ‒ brak mij 
(an alle kanten) út, het zweet brak mij uit 
(nl. van angst). Fries: swit.

sweetbenen → sweetfoeten.
'sweetfoeten, s.  plur.;  'sweetbenen. 

Zweetvoeten. Fries: switfuotten.
swel, s.  de  [swεl]  ‐len;  ‐tsy.  Zweer.  Fries: 

swolm.
'swele, v. [swe:lə] sweelde; sweeld. Zwelen. 

Fries: swylje.
'swelge, v. [swəlɣə] swolg [swolx]; swolgen 

[swolɣən]. Zwelgen. Fries: swolgje.
'swelle, v.  [swεlə]  swol [swol];  swollen. 

Zwellen. Fries: swolle.
'swelle, v.  [swεlə]  swol [swol];  swollen. 

Zweren, tot een zweer worden, ontstoken 
zijn. ♢ 'n ‒ne finger, een zwerende vinger. 
Fries: swolle.

swelle'rij, s.  de, ‐en.  Het zweren, verzwe-
ring. ♢ ‒  hewwe, zweren hebben. Fries: 
swolderij.

'sweltsy, s.  't,  ‐s.  Zweertje,  (ontstoken) 
puistje. Fries: swolm.

'swere, v. [swɪ.ərə]  sweerde;  sweerd. Zwe-
ren (bij ede beloven of bevestigen). Fries: 
swarre.

swerk, s. 't [swεrk]. Zwerk. ♢ 't ‒ jaagt, de 
wolken drijven met grote snelheid over; ik 
sien 't  ‒ driven, ik zie het onheil  aanko-
men. Fries: swurk.

'swerve, v.  [swεrvə]  swurf [swörf]; 
'sworve*, [swɔrvə] swurf [swörf] swurven. 
Zwerven. Fries: swerve.

'swerver, s. de, ‐s. Zwerver. Fries: swerver.
'swete, v. [swe:tə] sweette; sweten. Zweten. 

♢ ‒ as 'n otter, erg zweten; 't derôf ‒, het 
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(met moeite) klaarspelen. Fries: switte.
'sweterig, adj.  &  adv.  [swe:trəx]  ‐er;  ‐st. 

Zweterig.  ♢  ‒e  hannen; ‒  weer, weer 
waarbij  men  gauw  zweet.  Fries:  switte-
rich.

'swetse, v. [swεtsə]  swetste;  swetst.  Zwet-
sen. Fries: swetse.

'swetser, s. de [swεtsər] ‐s. Zwetser. Fries: 
swetser.

'swetserig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Zwetserig. 
Fries: swetserich.

'swetskees, s. de, ‐kezen. Zwetser.
'sweve, v.  [swe:və]  sweefde;  sweefd.  Zwe-

ven. Fries: sweve.
'swichte, v.  [swɪxtə]  swichtte;  swicht. 

Zwichten. ♢ ‒  foor, zwichten voor. Fries: 
swichte.

'swichtstelling, s.  de,  ‐s.  Zwichtstelling. 
Fries: swichtstelling.

swier, s. de [swi.ər]. Zwier. Fries: swier.
'swiere, v. [swi.ərə]  swierde;  swierd. Zwie-

ren. Fries: swiere.
'swierig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Zwierig. ♢ ‒ 

deur 't leven gaan, niet zwaartillend zijn. 
Fries: swierich.

'swige, v. [swi:ɣə]  sweeg [swe:x];  swegen. 
Zwijgen. Fries: swije.

'swiigsem, adj. Zwijgzaam. Fries: swijsum.
swijn, s.  't  [swεin̯]  ‐en.  Zwijn  (liederlijk 

mens). ♢ Jelle is 'n groat ‒: hij súpt as 'n  
kreupele; aaklik ‒, datst bist! Fries: swijn.

'swijneboel, s.  de;  'swijnetroep.  Zwijnen-
boel. ♢ 't Is der in 'e huus 'n ‒. Fries: swij-
neklyk.

swijne'rij, s.  de,  ‐en.  Zwijnerij  (erg  vuile 
boel). ♢ 't Is een stik ‒ op 'e dyk, nou't se  
met die regen an 't biterijen binne. Fries: 
swijnerij.

swijnetroep → swijneboel.
'swijnjak, s. de -[jɑk] ‐ken. Zwijnjak. ♢ Die 

‒  súpt  'm  allegedurigen  dronken. Fries: 
swynjak.

swik, s. de [swɪk] ‐ky. Zwik, spullen, bullen, 
mikmak. ♢ De hele ‒, de hele zwik; 't hele 
‒ky  floog  over  'e  kop, het  hele  zwikje. 
Fries: swik.

swilk, s. 't [swɪlk] ‐en; ‐y. 1 Zwilk, tafelzeil. 
♢ 'n ‒(y) had 't erbaaiersfolk op 'e tafel in  
plaats fan 'n tafelkleed; 'n ‒y foor op 'e ta-
fel, tafelzeiltje. 2 (Vloer)zeil. Fries: swilk.

'swimbad, s.  't,  ‐bâden;  ‐sy.  Zwembad. 
Fries: swimbad.

'swimbroek, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Zwembroek. 
Fries: swimbroek.

'swime, v.  [swimə]  swymde;  swymd.  Zwij-
men, bezwijmen. Fries: swime.

'swimfest, s.  't,  ‐en;  ‐fessy.  Zwemvest. 

Fries: swimfest.
'swimflues, s.  de,  ‐fluezen.  Zwemvlies. 

Fries: swimflues.
'swimme, v. [swɪmə]  swom [swom];  swom-

men.  Zwemmen.  ♢  Hij  swimt in 't  geld. 
Fries: swimme.

'swimpak, s. 't, ‐ken; ‐ky. Zwempak. Fries: 
swimpak.

'swinemaag, s. de, ‐magen; ‐maachy. Soort 
dubbele,  vrij  hard  gebakken  krentenbol. 
Fries: swinemage.

'swingel, s. de [swɪŋəl] ‐s; ‐tsy.  1 Zwengel. 
♢ De ‒ fan 'n boor, pomp. 2 Zwingelmolen 
(machine voor de vlasbewerking).  3 Kort-
ste  van  de  twee  stukken  hout  van  een 
dorsvlegel  waarmee  op  het  te  dorsen 
graan geslagen wordt. ♢ De ‒ fan 'n knep-
pel. Fries: swingel.

'swingelbordsy, s. 't, ‐s. Eén van de scher-
pe plankjes van de zwingelmolen. ♢ An 'e 
swingel sitte ‒s. Fries: swingelboerd.

'swingele, v. [swɪŋələ] swingelde; swingeld. 
Zwingelen. Fries: swingelje.

'switsebroad, s. 't [swɪtsə]- ‐en. Wittebrood 
waarin een weinig krenten gebakken zijn. 
Fries: switsersbrea.

sworve → swerve.
'sworvel, s. de [swɔrvəl] ‐s. Zwermer, voet-

zoeker. Fries: swervel.

T
’t, art. [ət]. Het. ♢ ‒  huus; ‒  Bildt, ‒ Ame-

land; dat is  ‒ adres, (met klemtoon) het 
enige, voornaamste; de butter kost soa en 
soafeul ‒ pônd, per pond. Fries: it.

’t, pron. [ət]. Fries: it.
taai, s. 't [ta:i]̯. Taai. ♢ Groat ‒ en klain ‒. 

Fries: taai.
taai, adj. & adv. [ta:i]̯ ‐er; ‐st. Taai. ♢ Soa ‒ 

as haar,  leer; dut boek is soa ‒ as haar, 
moeilijk, vervelend; hij is soa ‒ as 'n mûd, 
hij  leeft,  ondanks  gebreken,  toch  maar 
voort. Fries: taai.

'taaigoed, s.  't.  Taai,  taaitaai.  Fries:  taai-
guod.

'taaiman, s. de, ‐nen; ‐tsy. Taaipop. ♢ Klain 
taai of ‒tsys. Fries: taaiman.

taak, s.  de [ta:k]  taken;  taky.  Taak. Fries: 
taak.

taal, s.  de  [ta:l]  talen;  ‐tsy.  Taal.  ♢  'n 
Freemde ‒; ‒  nach teken hore, taal noch 
teken horen. Fries: taal.

'taalaigen, s.  't.  Taaleigen,  idioom.  Fries: 
taaleigen.

'taalfout, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Taalfout.  Fries: 
taalfout.
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'taalgebrúk, s. 't. Taalgebruik. Fries:  taal-
gebrûk.

'taalgeleerde, s.  de,  ‐s,  ‐n.  Taalgeleerde. 
Fries: taalgelearde.

taal'kundig, adj. & adv. Taalkundig. Fries: 
taalkundich.

'taalstriid, s.  de.  Taalstrijd.  Fries:  taal-
striid.

'taalwetenskap, s.  de,  ‐pen.  Taalweten-
schap. Fries: taalwittenskip.

'taamlik, adj. & adv. [ta:mlək]. Tamelijk.
taan, s. de [ta:n]. Taan. Fries: taan.
'taanketel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy;  'taanpot, ‐ten; 

‐sy. Taanketel. Fries: taantsjettel.
taanpot → taanketel.
taart, s. de [ta:t]  ‐en;  ‐sy. Taart. ♢  'n ‒sy, 

een taartje, gebakje. Fries: taart.
taat, s. de [ta:t]. Moedermelk. Fries: tate.
'tachtig, num. [taxtəx]. Tachtig. Fries: tach-

tich.
'tachtiger, s. de, ‐s. Tachtiger. Fries: tachti-

ger.
'tachtiger, adj. In: De ‒ jaren de jaren tach-

tig. Fries: tachtiger.
'tachtigjarig, adj. Tachtigjarig. Fries: tach-

tichjierrich.
'tachtigste, num.  &  s.  't,  ‐n.  Tachtigste. 

Fries: tachtichste.
'tafel, s. de [ta:fəl] ‐s; ‐tsy. Tafel. Fries:  ta-

fel.
tafelbordsy → tafelsbôrd.
tafele'mint, s.  de  [ta:f(ə)ləmɪnt].  Tafel(e)-

ment. Fries: taffelemint.
'tafelkleed, s.  't,  ‐kleden;  ‐sy.  Tafelkleed. 

Fries: tafelkleed.
'tafellaken, s. 't, ‐s; ‐tsy. Tafellaken. Fries: 

taffelslekken.
'tafelôfrêde, v.,  tafelôfrêdde;  tafelôfrêden. 

De tafel afruimen. Fries: tafelôfrêde.
'tafelôfrúmme, v.,  tafelôfrúmde;  tafelôf-

rúmd.  De  tafel  afruimen.  Fries:  tafelôf-
romje.

tafeloprêde, v., tafeloprêdde; tafeloprêden. 
De tafel afruimen. Fries: tafelôfrêde.

tafeloprúmme, v.,  tafeloprúmde;  tafelop-
rúmd. De tafel afruimen. Fries:  tafelôfrê-
de.

'tafelsailtsy, s. 't, ‐s. Tafelzeil(tje).
tafels'blâd, s. 't, ‐en. Tafelblad. Fries: tafel-

blêd.
tafels'bôrd, s. 't, ‐en; ‐bordsy; tafelbordsy, 

‐s.  Tafelplankje,  tafelplaatje,  onderlegger 
voor (hete) schalen en pannen. ♢ Ogen as 
‒en, wijd opengespalkte ogen (van schrik 
of verbazing). Fries: taffelsboerd.

tafels'laad, s.  't,  ‐laden;  ‐sy.  Tafella(de). 
Fries: taffelslaad.

tafels'poat, s. de, ‐en. Tafelpoot. Fries:  ta-
felspoat.

'tafelstoel, s. de, ‐en; ‐tsy. Tafelstoel. Fries: 
tafelstoel.

'tafelswilk, s. 't, ‐y;  'tafelswilky, ‐s. Tafel-
zeil(tje). Fries: taffelswilk.

tafelswilky → tafelswilk.
'tafeltsyplant, s.  de,  ‐en.  Kamerplant,  die 

op  een  tafeltje  tussen  de  ramen  stond 
(meestal een vlijtig liesje of een lidcactus).

'tafeltsytop, s. de, ‐pen. Soort drijftol, die 
de vorm van een ronde tafel had.

tafereel → tafreel.
'tafreel, s.  't  [tɑfre:l];  'tafereel, [tɑfəre:l] 

‐elen; ‐tsy. Tafereel. Fries: taferiel.
'taister, s. de [tɑis̯tər] ‐s; ‐tsy. Spriet. ♢ Al-

legaar ‒s op 't hood hewwe. Fries: teister.
tak, s. de [tɑk] ‐ken; ‐ky; toek, [tuk] ‐en; ‐y. 

Tak. Fries: tûke.
tak, num. [tɑk]. In: D'r is ‒ foor er is wel ge-

noeg.
'takel, s. de [ta:kəl] ‐s; ‐tsy. Takel. Fries: ta-

kel.
'takele, v.,  takelde;  takeld.  Takelen. Fries: 

takelje.
'takeltou, s. 't,  ‐wen. Takeltouw. Fries:  ta-

keltou.
taks, s. de [tɑks] ‐en. Taks (dashond). Fries: 

taks.
tak'sasy, s. de [tɑksa:si]  ‐s. Taxatie. Fries: 

taksaasje.
taksa'teur, s.  de  [tɑksɑtö.ər];  taksi'teur, 

[tɑksitö.ər] ‐s. Taxateur. Fries: taksateur.
tak'sere, v. [tɑksɪ.ərə]  takseerde;  takseerd. 

Taxeren. Fries: taksearje.
'taksy, s. de [tɑksi] ‐s. Taxi. Fries: taksy.
taksiteur → taksateur.
tak'tyk, s. de [tɑktik] ‐tiken. Tactiek. Fries: 

taktyk.
tal, s.  't  [tɑl].  Tal (aantal;  bep. aantal van 

voorgedragenen; bep. hoeveelheid).  ♢  'n 
(Seker) ‒ (mînsen) fon 't 'n mooie foorstel-
ling, een (bepaald) aantal; op ('t) ‒ staan, 
sette, op  het  tal  staan,  zetten;  'n  ‒  hir-
rings,  turven, 200  stuks;  'n  groat  ‒  hir-
rings, 204 stuks. Fries: tal.

tal, s. de [tɑl] ‐len. Dol, handvat van zeis. ♢ 
De korte, lange ‒ fan de sainstok, het klei-
ne, grote handvat van de zeis. Fries: tôl.

'tale, v.  [ta:lə]  taalde;  taald.  Talen.  ♢  Er-
gens (niet) na tale, ergens (niet) naar ta-
len. Fries: tale.

'talhout, s.  't,  ‐en;  ‐sy.  Talhout. Fries:  tal-
hout.

talk, s. de [tɑlk]. Talk. Fries: talk.
ta'lúd, s. 't [tɑlüt] ‐s. Talu(u)d. Fries: talúd.
tam, adj. & adv. [tɑm] ‐mer; ‐st. Tam. ♢ 'n 
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‒me ka. Fries: tam. Zie ook: nuet.
tamboe'rijn, s. de,  [tɑmbu.ərεi̯n ‐en. Tam-

boerijn. Fries: tamboeryn.
tamboer‐'mêtre, s. de [tɑmbu.ərmε:trə] ‐s. 

Tamboer‐maître. Fries: tamboer‐mêtre.
tam'tasy, s.  de  [tɑmta:si].  Pijniging,  mis-

handeling. Fries: tamtaasje.
tam'tere, v.  [tɑmtɪ.ərə]  tamteerde;  tam-

teerd.  Pijnigen,  mishandelen. Fries:  tam-
tearje.

tan, s.  de [tɑn]  ‐nen;  ‐tsy.  Tand.  ♢  Op 'e 
‒nen bite, zich  dapper,  flink houden;  de 
‒nen fan 'n gaffel, griep, klauwer.

'tandarts, s. de [tɑndɑrts] ‐en. Tandarts.
'tane, v. [ta:nə] taande; taand. Tanen. Fries: 

tane.
'tanflais, s. 't. Tandvlees.
tang, s. de [tɑŋ] ‐en; tânchy, tanky. 1 Tang. 

♢ 't Slaat as 'n ‒ op 'n ferken, die opmer-
king  heeft  er  niets  mee  te  maken.  2 
Schaar.  3 Schaarvormig  onderdeel  van 
een boerenwagen. Fries: tange.

'tanig, adj. [ta:nəx] ‐er; ‐st. Tanig. Fries: ta-
nich.

'tannebussel, s. de, ‐s; ‐tsy. Tandenborstel.
'tannepoetsersgoed, s. 't. Tandpasta.
'tante, s. de [tɑntə] ‐s. Tante. Fries:  tante. 

Zie ook: moike.
'tantesêger, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Tantezegger, 

neef, nicht (kind van broer of zuster van 
een vrouw).

tap, s. de [tɑp] ‐pen. 1 Tap (kraan; tapkast, 
buffet; gelagkamer). 2 Gedeelte van pomp 
waaruit het water loopt. Fries: taap.

tap, s. de [tɑp] ‐pen;  'tappen, ‐s. Tap, ge-
reedschap  voor  het  snijden  van  schroef-
draad. Fries: taap. Zie ook: draadsnijtap.

ta'pyt, s. 't [tɑpit] ‐iten; ‐sy. Tapijt. Fries: ta-
pyt.

'tappe, v. [tɑpə] tapte; tapt. Tappen. ♢ Bier 
‒. Fries: taapje.

tappen → tap.
tappe'rij, s. de, ‐en. Tapperij. Fries: taperij.
'tarbot, s. de [tɑr]- ‐ten. Tarbot. Fries:  tar-

bot.
ta'ryf, s. 't [tɑrif] taiven. Tarief. Fries: taryf.
tas, s. de [tɑs] ‐sen; ‐sy. Tas, bepaalde zak 

of buidel. Fries: tas.
tast, s. de [tɑst] ‐en. 1 Tast, het (be)tasten. 

♢  Op 'e ‒, op de tast, het gevoel, al tas-
tend. 2 (Vuile) vingerafdruk. ♢ De ‒en fan 
'e spigel  fege. 3 Greep, grijpende bewe-
ging. ♢ De ‒ fan 'n graanhandler, greep in 
een zak met graan om te controleren, of 
de korrel goed droog is. Fries: taast.

'taste, v., tastte; tast. Tasten. Fries: taaste.
tatoe'azy, s.  de  [tɑtua:zi]  ‐s.  Tatoeage. 

Fries: tatoeaazje.
tatoe'ëre, v.  [tɑtuɪ.ərə]  tatoeëerde;  tatoe-

ëerd. Tatoeëren. Fries: tatoeëarje.
tau'gee, s.  de [tɔ.u̯ge:].  Taugé. Fries:  tau-

gee.
te, adv. [tə]. Te. ♢ ‒ laat, ‒ duur. Fries: te.
te, prep. [tə]. Te. ♢  Hij weunt ‒ Luwt; ‒n 

gûnste, opsichte fan. Fries: te.
te'bak, s. de [təbɑk]. Tabak. Fries: tabak.
te'baksdoas, s. de, ‐doazen; ‐y. Tabaksdoos. 

Fries: tabaksdoaze.
te'baksfatsy, s. 't, ‐s. Tabakspot. Fries:  ta-

baksfetsje.
te'bakspot, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Tabakspot. 

Fries: tabakspôt.
te'bakspude, s.  de,  ‐s;  ‐púdsy.  (Papieren) 

tabakszak. Fries: tabakspûde.
te'bakstontsy, s. 't, ‐s. Tabakspot.
te'bakstrompy, s. 't, ‐s. Tabakstrommeltje, 

trommeltje om tabak in te bewaren. Fries: 
tabakstrompke.

te'bek, adv.  Rugwaarts,  achteruit,  achter-
waarts, terug, achterstevoren. ♢ Wij mot-
te eventsys ‒, even terug gaan. Fries:  te-
bek. Zie ook: werom.

te'beklope, v.,  liep  tebek;  tebeklopen.  Te-
ruglopen. ♢  De pal mot foorkomme, dat  
de moln tebekloopt.

te'bekrije, v.,  reed tebek; tebekreden. Ach-
teruitrijden. Fries: tebekride.

te'beksetter, s.  de,  ‐s.  Tegenslag,  terug-
slag, reactie. Fries: tebeksetter.

te'bekslag, s.  de,  ‐en.  Terugslag,  reactie. 
Fries: tebekslach.

tech'nyk, s.  de  [tεɣnik]  ‐niken.  Techniek. 
Fries: technyk.

'technikus, s.  de,  ‐nisy.  Technicus.  Fries: 
technikus.

'technys, adj. & adv. Technisch. Fries: tech-
nysk.

teef, s. de [te:f] teven; tefy. Teef. Fries: teef.
teek → tyk.
teelt, s. de [te:lt]. Teelt. Fries: teelt.
teems, s.  de  [te:ms]  teemzen;  ‐y.  Teems, 

melkzeef. Fries: tjems.
teen, s. de [te:n] tenen; ‐tsy. Teen, twijg. ♢ 

'n Korf fan tenen. Fries: tien.
teer, s. de [tɪ.ər]. Teer. ♢ Brúnne, swarte ‒. 

Fries: tar.
teer, adj. & adv. [tɪ.ər] ‐der; ‐st. Teer. ♢ D'r 

‒  útsien, de  indruk  geven  van  zwakte. 
Fries: tear.

'teerdyk, s. de, ‐diken; ‐diky. Teerweg, as-
faltweg. Fries: tarredyk.

'teerfat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Teervat. Fries:  tar-
fet.

'teerkop, s. de, ‐pen; ‐py. Teerkop, bundel 
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haren van een teerkwast.
'teerkwast, s. de, ‐en; ‐kwassy. Teerkwast. 

Fries: tarrekwast.
'teerpot, s. de, ‐ten; ‐sy. Teerpot. Fries: tar-

repôt.
'teerseep, s. de. Teerzeep. Fries:  tarresjip-

pe.
te'foren, adv. Tevoren (op een vroeger tijd-

stip; vooraf). ♢ Fan ‒, van tevoren, vooraf; 
Hij had hur fan ‒ 'n paar saken ônder 't  
oog brocht. Fries: tefoaren. Zie ook: foren.

te'freden, adj. & adv., ‐er; ‐st. Tevreden. ♢ 
Met wat ‒ weze, met  iets  tevreden zijn. 
Fries: tefreden.

te'fredenens, s.  de;  te'fredenhyd.  Tevre-
denheid. Fries: tefredenens.

tefredenhyd → tefredenens.
te'fredenstelle, v.,  stelde  tefreden;  tefre-

densteld. Tevredenstellen.
te'gaar, adv. [təɡa:r] [təɡar]. Tezamen, sa-

men (van twee), met zijn beiden, tweeën. 
♢  (Maar)  ‒  weze, kinderloos  zijn  (van 
echtpaar). Fries: tegearre.

'tegel, s. de [te:ɣəl] ‐s; ‐tsy. Tegel. Fries: te-
gel.

tege'lyk, adv.;  t’nge'lyk, [təŋəlik];  toege-
'lyk. Tegelijk. ♢ Niet allegaar ‒, niet alle-
maal tegelijk, elk op zijn beurt. Fries:  ta-
gelyk.

te'goed, s. 't, ‐en. Tegoed. Fries: tegoed.
te'goed, adv.;  te'goede.  Te  goed,  nog  te 

vorderen. ♢ Wij hewwe nag hondert euro 
fan him ‒; wat ‒ houwe, iets te goed hou-
den. Fries: tegoede.

tegoede → tegoed.
te'huus, s.  't,  ‐húzzen.  Tehuis,  inrichting 

waar  zekere  personen  een  onderkomen 
verschaft wordt. ♢ 'n ‒ foor ouwe mînsen. 
Fries: tehûs.

te'keergaan, v.,  ging  tekeer;  tekeergaan. 
Tekeergaan. Fries: tekeargean.

'teken, s.  't  [te:kən]  ‐s;  ‐tsy.  Teken.  ♢  'n 
Goed,  min  ‒, een  goed,  slecht  teken. 
Fries: teken.

'tekene, v. [te:kənə] tekende; tekend. Teke-
nen. Fries: tekenje.

'tekener, s. de, ‐s. Tekenaar. Fries: tekener.
'tekenhaak, s.  de,  ‐haken;  ‐haky.  Teken-

haak.
'tekening, s. de [te:kənɪŋ] ‐s, ‐en; ‐inky, ‐în-

chy. Tekening. Fries: tekening.
te'kort, s. 't [təkɔət] ‐en; ‐sy. Tekort. Fries: 

tekoart.
te'kortkomming, s.  de,  ‐s.  Tekortkoming. 

Fries: tekoartkomming.
tekst, s. de [tεkst] ‐en. Tekst. Fries: tekst.
tek'styl, s. 't & de [tεkstil].  1 Textiel (het), 

al wat geweven is; kleding. 2 Textiel (de), 
textielhandel. Fries: tekstyl.

tel, s. de [tεl] ‐len. Tel. ♢ De ‒ kwyt weze, 
de tel  kwijt zijn;  in ‒ weze, geacht wor-
den. Fries: tel.

telande → telânde.
te'lânde, adv.;  te'lande, te'lanne. Terecht 

(inz. met  komme  en, in ontkennende zin-
nen,  met  bringe).  ♢  't  Boek kwam in 'e  
drek  ‒, belandde  in  het  slijk;  d'r  kwam 
niks fan 't werk ‒, het werk mislukte;  er-
gens niks fan ‒ bringe, er niets goeds van 
maken. Fries: telâne.

telanne → telânde.
'telbak, s. de, ‐ken. Bak waarin de gevan-

gen haring werd geteld. ♢ Bij 't tellen in 
'e  ‒ken  rekende  men  in  tal  en  snees. 
Fries: telbak.

te'leurstelle, v. [təlö.ər]- stelde teleur;  te-
leursteld. Teleurstellen. Fries: teloarstelle.

te'leurstelling, s.  de,  ‐s.  Teleurstelling. 
Fries: teloarstelling.

'teling, s. de [te:lɪŋ] ‐s; ‐închy, ‐inky. Taling. 
♢  'n  ‒  útsture  om 'n  ainfeugel  weer  te 
krijen, een taling uitzenden om een eend-
vogel te vangen. Fries: tjilling.

'telle, v. [tεlə]  telde;  teld. Tellen. ♢ De sin-
ten ‒, ik reken er niet op;  ik tel d'r niks 
foor, dat ik nag 's 'n auto krij. Fries: telle.

'teller, s. de, ‐s. Teller. ♢ De ‒ bij 't ouwer-
wetse haaien. Fries: teller. Zie ook: haaie.

'telraam, s.  't,  ‐ramen;  ‐tsy,  ‐py.  Telraam. 
Fries: telramt.

te'maat, s.  de  [təma:t]  tematen;  ‐sy.  To-
maat. Fries: tomaat.

te'matesop, s. de. Tomatensoep. Fries:  to-
matesop.

te'meer, adv. Te meer. Fries: temear.
te'mînsen, adv. [təmɪ.ⁿsən]. Tenminste,  al-

thans. ♢  Ik hè ‒ nag nooit gyn klachten 
had. Fries: teminsten.

'tempeks, s.  't  [tεmpεks].  Tempex.  Fries: 
tempeks.

te'na, adv. [təna:] [tənɑ]. 1 Voortaan, in het 
vervolg.  ♢  Soa't  eerst  myn  foorganger  
deed, sel ik ‒ loie bij freugd en bij leed, 
(klokopschrift in St.‐Jacobiparochie).  2 Te 
na, al te dicht bij iem., iets. ♢ Een ‒ kom-
me, iemand  te  na  komen,  iemand  iets 
(mis)doen, iemand beledigen. Fries: tenei.

'tendem, s. de [tεndəm] ‐s. Tandem. Fries: 
tandem.

ten'dere, v.  [tεndɪ.ərə]  tendeerde;  ten-
deerd. Tenderen. Fries: tendearje.

ten'dîns, s.  de [tεndɪ.ⁿs] ‐dînzen. Tendens. 
Fries: tendins.

te'neel, s.  't  [təne:l]  tenelen;  ‐tsy.  Toneel. 



414 teugen

Fries: toaniel.
te'neelferening, s.  de,  ‐s.  Toneelvereni-

ging. Fries: toanielferiening.
te'neelspeule, v.,  speulde  teneel;  teneel-

speuld. Toneelspelen. Fries: toanielspylje.
te'neelspeuler, s.  de,  ‐s.  Toneelspeler. 

Fries: toanielspiler.
te'neelstik, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Toneelstuk. 

Fries: toanielstik.
'tenen, adj. [te:nən]. Tenen, van tenen ge-

maakt. ♢ 'n ‒e korf. Fries: tienen.
te'ninnen, adj. & adv. [tənɪnən].  1 Versle-

ten. ♢ Die ouwe jas is (skoan) ‒. 2 In: De 
tiid  ‒  bringe, de tijd  verdrijven.  3 Afge-
leefd. ♢ Oud goed mot eerst ‒, gez. wan-
neer  oude  mensen  iets  doen,  wat  beter 
door  een  jonger  iemand  uitgevoerd  zou 
kunnen  worden.  4 Doodop,  uitgeput.  ♢ 
Na dat drege kerwaai waar ik (skoan) ‒; 
ik bin myn raad (d'r met) ‒, ik ben ten ein-
de raad, weet niet hoe ik er meer mee aan 
moet.

tenk, s. de [tεŋk] ‐en; ‐y. Tank. Fries: tank.
'tenke, v.  [tεŋkə]  tenkte;  tenkt.  Tanken. 

Fries: tanke.
'tenkstasjon, s. 't; 'tenkstatsjon, ‐s. Tank-

station. Fries: tankstasjon.
tenkstatsjon → tenkstasjon.
te'nú, s. 't [tənü] ‐'s. Tenue. Fries: tenu.
'tepel, s. de [te:pəl] ‐s; ‐tsy. Tepel.
ter'dege, adv. Terdege.
'tere, v. [tɪ.ərə]  teerde;  teerd. Teren, leven. 

♢ Op wat ‒, op iets teren; op deuze fekân-
sy kin ik weer 'n hele tiid ‒. Fries: tarre.

'tere, v.  [tɪ.ərə]  teerde;  teerd.  Teren,  met 
teer bestrijken. Fries: tarje.

'tere, v.  [tɪ.ərə]  teerde;  teerd.  Vouwen. 
Fries: teare.

te'recht, adv. [tərεxt]. Terecht. ♢ Ergens ‒ 
kinne, ergens terecht kunnen, ergens ge-
holpen kunnen worden;  ik  kin 'm niet  ‒ 
krije, ik kan hem niet terechtbrengen, ik 
ken hem, maar weet niet wie hij is. Fries: 
terjochte.

te'rechtbringe, v.,  brocht terecht;  terecht-
brocht. Terechtbrengen. ♢  Ik kin 'm niet  
‒, ik kan hem niet terechtbrengen, ik ken 
hem, doch weet niet wie hij is; ergens niet 
feul  fan ‒, ergens niet  veel  van terecht-
brengen.

te'rechtkomme, v.,  kwam terecht;  terecht-
kommen. Terechtkomen, in orde komen.

'terge, v.  [tεrɣə]  tergde;  tergd.  Tergen. 
Fries: tergje.

'terig, adj., ‐er; ‐st. Rimpelig, vol rimpels. ♢ 
'n ‒ gesicht. Fries: tearich.

'tering, s.  de [tɪ.ərɪŋ].  1 Tering,  het  doen 

van uitgaven voor levensonderhoud. ♢ De 
‒ na de nering sette, de tering naar de ne-
ring zetten. 2 Tering, vorm van tuberculo-
se. ♢ De ‒ hè. Fries: tarring.

term, s. de [tεrm] ‐en, ‐s. Term. Fries: term.
ter'myn, s. 't [tεrmin] terminen. Termijn. ♢ 

In, bij terminen betale. Fries: termyn.
terminolo'gy, s.  de  [tεrmino:lo:ɡi].  Termi-

nologie. Fries: terminology.
ter'myt, s.  de  [tεrmit]  termiten;  ‐sy.  Ter-

miet. Fries: termyt.
terpen'tyn, s.  de  [tεrpəntin].  Terpentijn. 

Fries: terpentyn.
ter'rain, s.  't  [tərɑin̯]  ‐en;  ‐tsy.  Terrein. 

Fries: terrein.
ter'ras, s. 't [tərɑs] ‐sen; ‐sy. Terras. Fries: 

terras.
Ter'skelling, eigennaam  [tεrskεlɪŋ].  Ter-

schelling. Fries: Skylge.
ter'wyl, conj. [tərwil]. Terwijl, in de tijd dat. 

♢ In 'e maityd worre de dagen langer, ‒ 't  
sontsy al behaaglik skynt. Fries: tewyl.

ter'winkel, s.  de  [tərwɪŋkəl];  tre'winkel, 
[trəwɪŋkəl] ‐s. Slag, klap, stoot. ♢ Een 'n ‒ 
gee. Fries: trewinkel.

têst, s. de [tε:st] ‐en; têsy. 1 Test, bep. potje 
met één oor, dat met een kooltje vuur in 
een stoof wordt gezet. 2 Test, hoofd. ♢ 'n 
Slâg  op  'e  ‒  krije, een  klap  tegen  zijn 
hoofd krijgen; hij fiel op syn ‒; hou dyn ‒ 
nou ok 's 'n keer, hou je kop nu ook eens! 
Fries: têst.

teste'mint, s. 't [tεstəmɪnt] ‐en. Testament. 
Fries: testamint.

te'trode, s. de [te:tro:də] ‐s. Tetrode. Fries: 
tetroade.

teug, s. de [tö.ü̯x] ‐en; teuchy. Teug.
'teugen, s. 't [tö.ü̯ɣən]; tun, [tön] ‐s. Tegen. 

♢ 't Foor en ‒ fan wat, het voor en tegen 
van iets. Fries: tsjin.

'teugen, s. de [tö.ü̯ɣən]. Afstand tussen de 
springer en het rustpunt van de polsstok. 
Fries: tsjin.

'teugen, prep.  &  adv.  [tö.ü̯ɣən];  teun, 
[tö.ü̯n]; tun, [tön]. Tegen. ♢ ‒ de muur an 
staan, tegen de muur staan;  tun 'e buel,  
bús motte, (veel) moeten betalen; ‒ Paas, 
Korsttyd, bij het naderen van, kort vóór; ‒ 
de, die tiid, tegen die tijd; d'r ‒ út hange, 
eruit hangen; ‒ 'n wetsontwerp stimme; ‒ 
'n auto an flige, tegen een auto op botsen; 
hij floog ‒ 'e deur út, door de deur naar 
buiten; ‒ 't ene oor in en ‒ 't ândere weer  
út, het ene oor in en het andere uit; ‒  'e 
kerk over, tegenover; hij sit altyd ‒ mij te 
praten; ‒  'e  koekys,  peren sitte, (heime-
lijk) snoepen van de koekjes, peren; ‒  'e 
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koekytromp  sitte; ‒  'e kas sitte, stilletjes 
iets uit de kast wegnemen, ook: in de kast 
snuffelen of er ook iets van zijn gading is. 
Fries: tsjin.

teugen'an, adv.;  teun'an, tun'an.  Tegen-
aan. ♢ Ergens ‒ sien (as hangen), ergens 
(erg) tegenop zien. Fries: tsjinoan.

'teugenhouwe, v.,  houde  teugen;  teugen-
houwen. Tegenhouden. Fries: tsjinhâlde.

teugen'in, adv.;  teun'in, tun'in.  Tegenin. 
♢  Ergens  ‒  gaan, ergens  tegenin  gaan. 
Fries: tsjinyn.

'teugenkomme, v.,  kwam teugen;  teugen-
kommen;  'tunkomme, kwam  tun;  tun-
kommen. Tegenkomen. Fries: tsjinkomme.

'teugenlope, v.,  liep  teugen;  teugenlopen. 
Tegenlopen. ♢ 't Liep him fleden jaar wat 
teugen met 'e handel.

'teugennander, pron.;  'tunnander.  Tegen 
elkaar.  ♢  Baide hannen had‐y stiif  ‒ an. 
Fries: tsjininoar.

teugen'over, prep.  &  adv.;  tun'over.  Te-
genover. ♢ ‒ de skoal. Fries: tsjinoer.

'teugenpartij, s.  de,  ‐en.  Tegenpartij  (inz. 
bij het kaatsen). Fries: tsjinpartij.

'teugenprate, v.,  praatte  teugen;  teugen-
praat.  Tegenpraten,  tegenspreken.  Fries: 
tsjinprate.

'teugensin, s. de. Tegenzin. Fries: tsjinsin.
'teugensitte, v.,  sat  teugen;  teugensitten. 

Tegenzitten. Fries: tsjinsitte.
teugenslâg → teugenslag.
'teugenslag, s.  de, ‐en;  'teugenslâg, ‐sla-

gen. Tegenslag. Fries: tsjinslach.
'teugenstander, s.  de,  ‐s.  Tegenstander. 

Fries: tsjinstanner.
'teugenstelling, s.  de,  ‐s.  Tegenstelling. 

Fries: tsjinstelling.
teugen'stridig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Tegen-

strijdig. Fries: tsjinstridich.
teugen'stridighyd, s.  de,  ‐heden.  Tegen-

strijdigheid. Fries: tsjinstridichheid.
'teugenwere, v.,  weerde  teugen;  teugen-

weerd. Niet meezitten. ♢ 't Weerde fleden 
seumer wakker teugen, het weer was niet 
gunstig  met  de oogst;  't  weert  de koop-
man teugen, het loopt de koopman tegen. 
Fries: tsjinwierje.

'teugenwerke, v.,  werkte  teugen;  teugen-
werkt. Tegenwerken. Fries: tsjinwurkje.

teugen'worig, adj.  & adv.;  tun'worig.  Te-
genwoordig. Fries: tsjintwurdich.

teun → teugen.
teunan → teugenan.
teunin → teugenin.
te'weegbringe, v. [təwe:x]- brocht teweeg; 

teweegbrocht. Teweegbrengen. ♢ De oor-

log het heel feul lijen teweegbrocht. Fries: 
teweechbringe.

'thallium, s. 't [tɑliəm]. Thallium. Fries: tal-
lium.

the'ater, s.  't  [te:a:tər]  ‐s;  ‐tsy.  Theater. 
Fries: teater.

thee, s. de [te:]. Thee. ♢ Dat is ândere ‒ as 
Van Balen (en Hogendyk), dat  is  andere 
thee, koek, dat is wat anders, wat beters. 
Fries: tee.

'theebezite, s. de, ‐s. Theevisite. Fries: tee-
besite.

'theeblâd, s. 't, ‐en; ‐bladsy. Theeblad, blad 
van  theeplant,  ook  van  de  afgetrokken 
thee. ♢ At 'e thee út 'e treppot is, blive de  
‒en achter. Fries: teeblêd.

'theeblik, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Theeblad,  dien-
blad voor thee. Fries: theeblik.

'theebussy, s. 't, ‐s. Theebus. Fries: teebus.
'theedrinke, v.,  theedronk;  theedronken.  1 

Thee drinken, de thee gebruiken. ♢ Ut te 
‒n. 2 Ontbijten. ♢ Overdâgs ‒, 's middags 
thee  drinken  met  dikwijls  een  boterham 
erbij. Fries: teedrinke.

'theedrinker, s.  de,  ‐s.  Iemand  die  komt 
thee drinken. ♢ Ik krij overdâg ‒s. Fries: 
teedrinker.

theedrinke'rij, s. de, ‐en. Theevisite. Fries: 
teedrinkerij.

'theedrinkerstiid, s.  de.  Theetijd.  Fries: 
teedrinkerstiid.

'theegaap, s.  de  -[ɡa:p].  Trek in  thee die 
zich uit in gapen. Fries: teegap.

'theegoed, s.  't.  Theegoed,  theegerei,  inz. 
kopjes en schoteltjes. Fries: teeguod.

'theegoedskas, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Porselein-
kast. Fries: teeguodskast.

'theekas, s. de, ‐sen; ‐sy.  1 Kleine  spyska-
mer. 2 Theekast. Fries: teekast.

'theekoppy, s. 't, ‐s. Theekopje. Fries:  tee-
kopke.

'theelepeltsy, s.  't,  ‐s.  Theelepeltje.  Fries: 
teeleppeltsje.

'theelichy, s. 't,  ‐s.  Theelichtje. Fries:  tee-
ljochtsje.

'theelip, s. de. In:  De ‒ hangt mij, ik heb 
erge trek in thee. Fries: teelippe.

'theemelk, s. de. Theemelk, gekookte melk 
waarin thee getrokken is. Fries: teemolke.

'theemuts, s. de, ‐en; ‐y. Theemuts. Fries: 
teemûtse.

'theepântsy, s.  't,  ‐s.  Theeschoteltje.  ♢  'n 
Gesicht hè as 'n ‒, een rond, dom gezicht 
hebben. Fries: teepantsje.

'theepitsy, s.  't,  ‐s.  Theelichtje.  Fries: 
teepitsje.

'theepot, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Theepot.  Fries: 
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teepôt. Zie ook: treppot.
'theesefy, s.  't,  ‐s.  Theezeefje.  Fries:  tee-

seefke.
'theeservys, s.  't,  ‐vizen;  ‐sy.  Theeservies. 

Fries: teeservys.
'theestofy, s. 't,  ‐s.  Theelichtje. Fries:  tee-

stoofke.
'theestoof, s. de, ‐stoven; ‐stofy. Theestoof. 

Fries: teestove.
'theetafel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Theetafel.  Fries: 

teetafel.
'theetyd, s. de. Theetijd. Fries: teetiid.
'theetrompy, s.  't,  ‐s.  Theetrommeltje. 

Fries: teetrompke.
'theewater, s. 't. Theewater. Fries:  teewet-

ter.
the'ïsme, s.  't  [te:ɪsmə].  Theïsme.  Fries: 

teïsme.
the'ïst, s. de, ‐en. Theïst. Fries: teïst.
'thema, s. 't [te:mɑ] ‐'s. Thema, onderwerp, 

grondgedachte. Fries: tema.
theo'kraat, s. de, ‐kraten. Theocraat. Fries: 

teokraat.
theokra'sy, s.  de  [te:o:krɑsi].  Theocratie. 

Fries: teokrasy.
theolo'gy, s.  de  [te:o:lo:ɡi].  Theologie. 

Fries: teology.
theo'loochys, adj.  -[lo:xis].  Theologisch. 

Fries: teologysk.
theo'loog, s.  de  -[lo:x]  ‐logen.  Theoloog. 

Fries: teolooch.
theo'retys, adj. & adv. -[re:tis] ‐tiser. Theo-

retisch. Fries: teoretysk.
theo'ry, s. de, ‐en. Theorie. Fries: teory.
thera'peut, s.  de  [tɪ.ərɑpö.ü̯t]  ‐en.  Thera-

peut. Fries: terapeut.
thera'py, s.  de  [tɪ.ərɑpi]  ‐en.  Therapie. 

Fries: terapy.
'thermemeter, s. de [tεrmə]-;  'thermome-

ter, [tεrmo:]- ‐s. Thermometer. Fries:  ter-
mometer.

thermometer → thermemeter.
thermonukle'êr, adj. [tεrmo:]-. Thermonu-

cleair. Fries: termonukleêr.
'Theunis, eigennaam [tö.ü̯nəs]. Theunis. ♢ 

'n Hout(e)ne ‒, een houten klaas, een on-
beholpen, stijf persoon. Fries: Teunis.

'theze, s. de [te:zə] ‐s. These. Fries: teze.
thy'ristor, s.  de  [tirɪstɔr]  ‐s.  Thyristor. 

Fries: tyristor.
Thys, eigennaam [tis].  1 Thijs, mansnaam. 

2 Humoristische benaming voor een zwa-
luw. Fries: Tys.

'thorium, s.  't  [to.əriəm].  Thorium.  Fries: 
toarium.

thús, s. 't [tüs]. Thuis. ♢ Gyn aigen ‒ hew-
we, geen thuis hebben. Fries: thús.

thús, adv. [tüs] ‐ser. Thuis. ♢  Overdâg bin 
ik wel ‒; bij ôns ‒; ergens ‒ weze, ergens 
thuis zijn,  zich er op zijn gemak voelen; 
ergens  soa  ‒  weze  as  'n  snoek  op  'e  
turfsôlder, zich  ergens  helemaal  niet  op 
zijn gemak voelen; ergens niet fan ‒ weze, 
van iets niet thuis zijn, er niet van willen 
weten;  ‒  speule, op  eigen  terrein,  een 
thuiswedstrijd spelen;  ergens (goed) in ‒ 
weze, ergens (goed) in thuis zijn, ergens 
veel van weten. Fries: thús.

'thúsblive, v., bleef thús; thúsbleven. Thuis-
blijven. Fries: thúsbliuwe.

'thúsbringe, v.,  brocht  thús;  thúsbrocht. 
Thuisbrengen. ♢ Een, wat niet ‒ kinne, ie-
mand,  iets  niet  thuis  kunnen  brengen. 
Fries: thúsbringe.

'thúsfine, v.,  fon  thús;  thúsfonnen.  Thuis 
vinden,  treffen.  Fries:  thúsfine.  Zie  ook: 
meester.

'thúshale, v., haalde thús; thúshaald. Thuis-
halen, naar, in huis halen. Fries: thúshelje.

'thúshore, v.,  hoorde  thús;  thúshoord. 
Thuishoren.  ♢  Dat  hoort  hier  niet  thús. 
Fries: thúshearre.

'thúshouwe, v.,  houde  thús;  thúshouwen. 
Thuishouden. ♢ De hannen ‒, zijn handen 
thuishouden,  iets  of  iemand  niet  aanra-
ken. Fries: thúshâlde.

'thúsklup, s. de, ‐s. Thuisclub. Fries:  thús-
klup.

'thúskomme, v.,  kwam thús;  thúskommen. 
Thuiskomen. Fries: thúskomme.

'thúskomst, s. de. Thuiskomst. Fries: thús-
komst.

'thúskrije, v.,  kreeg  thús;  thúskregen. 
Thuiskrijgen. ♢  Je's  trekken ‒, zijn trek-
ken thuiskrijgen, behandeld worden zoals 
men  zelf  een  ander  behandelde.  Fries: 
thúskrije.

'thúsrais, s.  de,  ‐raizen.  Thuisreis.  Fries: 
thúsreis.

'thússitte, v.,  sat thús;  thússitten. Thuiszit-
ten. Fries: thússitte.

'thústreffe, v.,  trof thús;  thústroffen. Thuis 
treffen. Fries: thústreffe.

'tichelwerk, s. 't [tɪxəl]- ‐en. Steenbakkerij. 
Fries: tichelwurk.

'tidens, prep.  [tidəns].  Tijdens.  Fries:  ti-
dens.

tydfak → tiidfak.
tydferdriif → tiidferdriif.
tydferlies → tiidferlies.
tydferskil → tiidsferskil.
tydgenoat → tiidgenoat.
'tidig, adj. & adv. [ti(:)dəx]. Tijdig, te rech-

ter tijd, op tijd. Fries: tidich.
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'tidige, v. [ti(:)dəɣə]  tidigde;  tidigd. In:  Er-
gens op ‒ ergens op rekenen, vertrouwen, 
ergens staat op maken. Fries: tidigje.

'tidigens, s. de. Tijdigheid. Fries: tidigens.
'tiding, s. de [ti(:)dɪŋ] ‐s. Tijding. ♢ Hij het 

mij ‒ deen, dat‐y môrn komt, bericht ge-
daan. Fries: tiding.

tydkorting → tiidkorting.
tydkrapte → tiidkrapte.
tydlang → tiidlang.
'tydlik, adj.  &  adv.  [tidlək]  ‐er.  Tijdelijk. 

Fries: tydlik.
'tydlikens, s.  de;  'tydlikhyd. Tijdelijkheid. 

Fries: tydlikens.
tydlikhyd → tydlikens.
tydperk → tiidperk.
tydsain → tiidsain.
tydsbestek → tiidsbestek.
tydsferloop → tiidsferloop.
tydsferskil → tiidsferskil.
'tydskrift, s.  't,  ‐en;  ‐skriffy.  Tijdschrift. 

Fries: tydskrift.
tydstip → tiidstip.
tiem, s.  de [ti.əm] ‐en.  Toestel  om het op 

een  zweel  bijeengeharkt  hooi  m.b.v.  een 
paard op een hoop te trekken. Fries:  tie-
me.

'tiemblok, s.  't,  ‐ken.  Blok  bij  een  tiem, 
waaraan het  eentou van het paard en de 
tiemtouwen  zijn  bevestigd.  Fries:  tiem-
blok.

'tieme, v. [ti.əmə]  tiemde;  tiemd. Hooi sle-
pen, een wûrds op een hoop trekken. ♢ 't 
Hooi an tiemde roken ‒. Fries: tiemje.

'tiemer, s.  de,  ‐s.  Arbeider die bij het  tie-
men de tiem bestuurt. Fries: tiemer.

'tiempaal, s.  de, ‐palen.  Paal die deel uit-
maakt van een tiem. ♢ 'n Ponter wort faak 
brúkt foor ‒. Fries: tiempeal.

'tiemtou, s.  't,  ‐wen.  Lang touw dat  deel 
uitmaakt van een tiem. Fries: tiemtou.

tien, num.  &  s.  de  [ti.ən]  ‐en;  ‐tsy.  Tien. 
Fries: tsien.

'tiende, num.  &  s.  't,  ‐n.  Tiende.  Fries: 
tsiende.

tiende'half, num. Tiendehalf, negen en een 
half. ♢ ‒ sint. Fries: tsiendeheal.

tien'stúvvertsstikky, s. 't, ‐s. Muntstuk ge-
lijk aan 50 cent. Fries: tsienstoerstik.

'tiental, s. 't, ‐len. Tiental. Fries: tsiental.
tien'tallig, adj.  Tientallig.  ♢  't  ‒  stelsel. 

Fries: tsientallich.
tientoan → tientoanen.
'tientoanen, s. plur.;  'tientoan, s. de, ‐en. 

Boeman(nen),  denkbeeldige  personen, 
denkbeeldig persoon die als het 's avonds 
donker begint te worden, en dus kinder-

bedtijd is, de kinderen wil(len) grijpen, als 
ze nog buiten spelen. ♢ Jim motte op bêd 
kines: aansent komme de ‒ op 'e lap!

'tientsy, s.  't  [ti.əntsi]  ‐s.  Tientje.  Fries: 
tientsje.

'tiere, v.  [ti.ərə]  tierde;  tierd.  Tieren, 
schreeuwen,  drukte  of  geraas  maken.  ♢ 
Raze en ‒. Fries: tjirgje.

tierk, s.  de [tiərk] ‐en; ‐y.  Tureluur. Fries: 
tjirk.

ty'foan, s. de [tifo.ən] ‐en. Tyfoon. Fries: ty-
foan.

'tifus, s. de [tifəs]. Tyfus. Fries: tyfus.
'tiger, s. de [ti:ɣər] ‐s; ‐tsy. Tijger. Fries: ti-

ger.
'tigerbont, adj.  Tijgerbont.  Fries:  tiger-

bûnt.
'tigerfel, s. 't, ‐len; ‐tsy. Tijgervel. Fries: ti-

gerfel.
tiid, s.  de [tiit]  tiden;  tydsy.  Tijd. ♢  De ‒ 

staat niet stil, gaat steeds door; deur de ‒ 
motte (met timmeren, skriven), moeten le-
ven van; hij komt met handelen deur de ‒, 
leeft van; met 'e ‒, mettertijd; 'n (hele) ‒, 
een (hele) tijd; achter 'e ‒, uit de tijd, ver-
ouderd, uit de mode; die skoenen binne út  
'e ‒, uit de tijd, versleten; in myn ‒, tiden, 
in mijn tijd, jonge jaren; over de ‒, te laat; 
op 'e ‒, op tijd;  om die ‒, omstreeks die 
tijd;  de  ‒  is  ônzes  metnander, haast  je 
maar  niet  zo;  fóór  je's  ‒, vóór  zijn  tijd, 
vóór zijn beurt;  wij sêge nander de ‒ fan 
'e dâg, maar dermet is 't ok út, groeten el-
kaar;  goed, wel arig bij de ‒ weze, goed 
gezond zijn, ook: een goed verstand heb-
ben, ook: goed op de hoogte zijn;  (maar 
wat) min bij de ‒ weze, niet gezond zijn, 
ziek zijn;  niet (recht) bij de ‒, niet (hele-
maal) fit;  de ‒ fan 't jaar, het jaargetijde, 
seizoen; 't is gulle winter. Maar ja, 't is de  
‒ fan 't jaar; bij tiden, gedurende verschil-
lende tijdruimten, ook: nu en dan, soms; 
tiden  hewwe tiden, voor‐  en  tegenspoed 
wisselen elkaar af; soa bij de ‒ lâns, in de 
loop van de tijd; ergens de ‒ foor nimme; 
at je maar ‒ doene, dan komt 't wel in or-
der, als  je maar geduld hebt,  rustig  vol-
houdt;  't je an ‒ doen, zich de tijd geven, 
gunnen; de ‒ (an jesels) hewwe, 't wel an 
‒ hewwe, voldoende tijd hebben, zich niet 
hoeven te haasten. Fries: tiid.

'tiidfak, s. 't;  'tydfak, ‐ken. Tijdvak. Fries: 
tiidfek.

'tiidferdriif, s.  't  -[fədri:f];  'tydferdriif. 
Tijdverdrijf. Fries: tiidferdriuw.

'tiidferlies, s.  't;  'tydferlies.  Tijdverlies. 
Fries: tiidferlies.
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tiidferskil → tiidsferskil.
'tiidgenoat, s.  de  -[ɡəno.ət];  'tydgenoat, 

-[ɡəno.ət]  ‐en.  Tijdgenoot.  Fries:  tiidge-
noat.

'tiidkorting, s.  de;  'tydkorting.  Tijdkor-
ting. Fries: tiidkoarting.

'tiidkrapte, s.  de;  'tydkrapte.  Tijdgebrek. 
Fries: tiidkrapte.

'tiidlang, adv.;  'tydlang. In:  'n ‒, een tijd-
lang. Fries: tiidlang.

'tiidnoad, s. de. Tijdnood. Fries: tiidneed.
'tiidopnimmer, s.  de,  ‐s.  Tijdopnemer. 

Fries: tiidopnimmer.
'tiidperk, s. 't; 'tydperk, ‐en. Tijdperk.
'tiidsain, s. 't; 'tydsain, ‐en. Tijdsein. Fries: 

tiidsein.
'tiidsbestek, s.  't;  'tydsbestek.  Tijdsbe-

stek. Fries: tiidsbestek.
'tiidsferloop, s.  't;  'tydsferloop.  Tijdsver-

loop.
'tiidsferskil, s. 't; 'tydferskil, 'tydsferskil, 

'tiidferskil, ‐len.  Tijd(s)verschil.  Fries: 
tiidsferskil.

'tiidsomstandigheden, s.  plur.  Tijdsom-
standigheden.  Fries:  tiidsomstannichhe-
den.

'tiidstip, s. 't; 'tydstip, ‐pen. Tijdstip. ♢ Op 
alle ‒pen fan 'e dâg kin‐y wel ete.

tiis, s.  de [ti:s].  Warboel,  verwarde massa 
(alleen in verbindingen). ♢ In 'e ‒ sitte, in 
de war zitten (van garen, touw enz.); Ut 'e 
‒ hale, uit de war halen, ontwarren. Fries: 
tiis.

tij, s. 't [tεi]̯ ‐en. Tij. Fries: tij.
'tijig, adj. [tεiə̯x]. 1 Volgroeid, rijp (bijv. van 

aardappelen).  2 Afgewend.  ♢  'n  ‒e  big, 
een afgewende big. Fries: tidich.

'tijigens, s.  de.  1 Het  volgroeid‐,  rijp‐zijn 
(bijv. van aardappelen).  2 Het afgewend‐
zijn.

'tijstoppe, v.,  tijstopte;  tijstopt.  Droogval-
len, blijven steken op de Wadden, bij eb 
(van schepen). Fries: tijstopje.

tik, s. de [tɪk] ‐ken; ‐ky. Tik. Fries: tik.
tyk, s. 't [tik]. Tijk. Fries: teek.
tyk, s. de [tik] tiken; tiky; teek, [te:k] teken; 

teky. Teek. Fries: tyk.
tik‐en‐'tik, s. 't. Krijgertje. Fries: tik‐en‐tik.
'tikke, v. [tɪkə] tikte; tikt. Tikken. Fries: tik-

je.
til, s.  de  [tɪl]  ‐len;  ‐tsy.  Til  (zolder  boven 

koehuis  of  dorsvloer;  duivenhok).  Fries: 
tille.

'tilbarte, s. de, ‐s. Tijdelijke stellage in be-
drijfsgedeelte  van boerderij  waarop men 
kan staan om hooi omhoog te steken naar 
de man in het hoekersgat. ♢ De ‒ lait op 

'e reedsbynten. Fries: tilbarte.
'tilbarteman, s.  de,  ‐nen.  Arbeider die op 

de  tilbarte staat om het hooi omhoog te 
steken. Fries: tilbarteman.

'tilbry, s. de [tɪlbri] ‐s. Tilbury. Fries:  tilbu-
ry.

tilikes‐'an, adv. [tilikəs]-. Langzaam aan.
'tille, v.  [tɪlə]  tilde;  tild.  Tillen.  ♢  't  Tilt 

(over 't feld), de lucht tilt, de voorwerpen 
aan de horizon lijken opgeheven te  zijn. 
Fries: tille.

tillefizy → tillevizy.
tillefizytoestel → tillevizytoestel.
tille'foan, s.  de  [tɪləfo.ən]  ‐en;  ‐tsy.  Tele-

foon. ♢ 'n ‒tsy, bericht, waarschuwing per 
telefoon. Fries: tillefoan.

tille'foanboek, s.  't,  ‐en.  Telefoonboek. 
Fries: telefoanboek.

tille'foanys, adj. & adv. Telefonisch. Fries: 
telefoanysk.

tille'foannummer, s.  't,  ‐s.  Telefoonnum-
mer. Fries: telefoannûmer.

tille'foantoestel, s.  't,  ‐en;  ‐tsy.  Telefoon-
toestel. Fries: telefoantastel.

tillefo'nere, v.,  tillefoneerde;  tillefoneerd. 
Telefoneren. Fries: telefonearje.

tillefo'niste, s. de, ‐s. Telefoniste. Fries: te-
lefoniste.

tille'graaf, s. de [tɪləɡra:f] ‐grafen.  1 Tele-
graaf,  verschrijver.  2 Telegraaf,  toestel 
waarop  de  stand  bij  het  kaatsen  wordt 
aangegeven.  Fries:  telegraaf.  Zie  ook: 
hang.

tillegra'fere, v.,  tillegrafeerde;  tillegra-
feerd. Telegraferen. Fries: telegrafearje.

tille'grafys, adj. & adv. Telegrafisch. Fries: 
telegrafysk.

tillegra'fist, s. de [tɪləɡrɑvɪst] ‐en.  1 Tele-
grafist.  2 Puntenteller, persoon die de til-
legraaf  bij het kaatsen bedient. Fries:  te-
legrafist.

tille'gram, s. 't [tɪləɡrɑm] ‐men. Telegram. 
Fries: telegram.

tille'skoop, s.  de [tɪləsko:p] ‐skopen;  ‐sko-
py. Telescoop. Fries: teleskoop.

tille'vizy, s.  de;  tille'fizy, ‐s.  Televisie. 
Fries: televyzje.

tille'vizytoestel, s. 't; tille'fizytoestel, ‐en; 
‐tsy.  Televisietoestel.  Fries:  televyzjeta-
stel.

'tîmbre, s.  't  [tɪ.mbrə]  ‐s.  Timbre.  Fries: 
timbre.

'timmerbedriif, s.  't,  ‐bedriven;  ‐bedrify. 
Timmerbedrijf. Fries: timmerbedriuw.

'timmere, v.  [tɪmərə]  timmerde;  timmerd. 
Timmeren. ♢ Bij 't ‒n komme, het timmer-
vak gaan uitoefenen. Fries: timmerje.
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'timmerfaint, s.  de;  'timmerknecht, ‐en. 
Timmermansknecht. Fries: timmerfeint.

'timmerkist, s. de, ‐en. Timmerkist. Fries: 
timmerkiste. Zie ook: gereedskapbak.

timmerknecht → timmerfaint.
'timmerman, s.  de,  ‐loi -[lɔ(.)i]̯.  Timmer-

man. Fries: timmerman.
'timmermansoog, s.  't,  ‐ogen.  Timmer-

mansoog.  ♢  'n  ‒  hewwe, een  goed  tim-
mermansoog  hebben.  Fries:  timmer-
manseach.

'timmermanspotload, s.  't,  ‐en.  Timmer-
manspotlood. Fries: timmermanspotlead.

'timmermanswerk, s.  't.  Timmermans-
werk. Fries: timmermanswurk.

'timmersaak, s.  de,  ‐saken.  Timmerzaak. 
Fries: timmersaak.

'timmerwerk, s. 't, ‐en. Timmerwerk. Fries: 
timmerwurk.

'timmerwinkel, s.  de,  ‐s.  Timmerwinkel. 
Fries: timmerwinkel.

timpaan → timpan.
tim'pan, s. 't [tɪmpɑn] ‐nen; tim'paan, [tɪm-

pa:n]  timpanen.  Timpaan,  ruimte  tussen 
bovendorpel van raam of deur en de daar-
boven zich welvende boog. Fries: timpaan.

timpera'ture, v.,  timperatuurde;  timpera-
tuurd. Temperaturen, de temperatuur op-
nemen. Fries: temperatuerje.

timpera'tuur, s.  de  [tɪmpərətü.ər]  ‐turen. 
Temperatuur. Fries: temperatuer.

'timpere, v.  [tɪmpərə]  timperde;  timperd. 
Temperen,  minderen,  matigen,  verzach-
ten. Fries: timperje.

'timpo, s. 't [tɪmpo:] ‐'s. Tempo. Fries: tem-
po.

tin, s. 't [tɪn]. Tin. Fries: tin.
tin'dîns, s. de [tɪndɪ.ⁿs] tindînzen. Tendens. 

Fries: tendins.
'tingel, s.  de  [tɪŋəl]  ‐s.  Tengel,  tengellat. 

Fries: tingel.
'tingele, v. [tɪŋələ] tingelde;  tingeld. Tinge-

len. Fries: tingelje.
'tingellat, s. de, ‐ten. Tengellat. Fries:  tin-

gellatte.
'tinnen, adj. [tɪnən]. Tinnen. ♢ ‒(e) pullen. 

Fries: tinnen.
'tinnisbaan, s.  de  [tɪnəs]- ‐banen.  Tennis-

baan. Fries: tennisbaan.
'tinnisbâl, s. de, ‐en. Tennisbal. Fries:  ten-

nisbal.
'tinnisse, v.  [tɪnəsə]  tinniste;  tinnist.  Ten-

nissen. Fries: tennisje.
tint, s. de [tɪnt] ‐en. Tint. Fries: tint.
tint, s.  de  [tɪnt]  ‐en;  ‐sy.  Tent.  ♢  De bâl 

kwam in 'e ‒ telânde, tribune (bij het kaat-
sen). Fries: tinte.

tin'toanstelling, s.  de  [tɪnto.ən]- ‐s.  Ten-
toonstelling. Fries: tentoanstelling.

tip, s. de [tɪp] ‐pen; ‐py. Tip, punt, uiteinde. 
♢  Die rok is ôfmaakt met 'n ‒py, kantje, 
strookje kant;  'n ‒py fan 'e sluier optille, 
een  tipje  van  de  sluier  oplichten.  Fries: 
tip.

tip, s.  de [tɪp] ‐py.  Tikje, lichte aanraking. 
Fries: tip.

tip, s. de [tɪp] ‐s. Tip (heimelijke informatie; 
praktische wenk). Fries: tip.

typ, s.  de  [tip]  tipen.  Type,  eigenaardig, 
wonderlijk persoon. Fries: typ.

'tipe, s. de [tipə] ‐n. Type. ♢ ‒n fan plaat-
sen; 'n ‒ fan 'n Bildtboer, prototype. Fries: 
type.

'tipe, v.  [tipə]  typte;  typt.  Typen.  Fries: 
type.

'tipelstok, s.  de  [tipəl]- ‐ken;  ‐ky.  Stok 
waarmee de kooi moet worden weggesla-
gen (bij het  (kooitsy)tipelen). Fries:  tipel-
stôk. Zie ook: kooitsytipelersstok.

ti'pere, v. [tipɪ.ərə] tipeerde;  tipeerd. Type-
ren. Fries: typearje.

ti'perend, adj., ‐er; ‐st. Typerend. Fries: ty-
pearjend.

'tipys, adj.  &  adv.  [tipis]  tipiser.  Typisch. 
Fries: typysk.

'typmesine, s.  de,  ‐s;  ‐mesyntsy.  Typema-
chine. Fries: typmasine.

'tipmuts, s. de, ‐en. Tipmuts, witte onder-
muts. Fries: tipmûtse.

'tippe, v.  [tɪpə]  tipte;  tipt.  Bep.  volksspel 
spelen (soort werpspel). ♢ In 1955 binne 
se in 'e Oasthoek weer begonnen te ‒n. 
Fries: tippe.

'tippe, v. [tɪpə] tipte; tipt. Tippen, licht aan-
raken. ♢  Ergens niet an ‒ kinne, ergens 
niet aan kunnen tippen. Fries: tippe.

'tippel, s. de [tɪpəl]. Tippel. ♢ Op 'e ‒ weze, 
de hort, de straat op zijn; dat waar 'n hele 
‒, dat  was  een  hele  tippel,  wandeling. 
Fries: tippel.

tippentoppen → tiptop.
'tippersstok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  1 Stok  ge-

bruikt  bij  het  tippen  (soort  werpspel).  2 
Stok die de êgetipper gebruikt. Fries: tip-
pertsstôk.

'tipperstou, s. 't, ‐wen; ‐tsy. Touw dat aan 
de tippersstok zit bevestigd. Fries: tiptou. 
Zie ook: êgetipper.

'tiptop, adj. & adv.; 'tippentoppen. Tiptop. 
♢ ‒ in order. Fries: tiptop.

'tyspele, v.  [tispələ]  tyspelde;  tyspeld.  Be-
weeglijk,  druk of  onrustig heen en weer 
bewegen. ♢ Hou 's op met ‒n. Fries:  tys-
pelje.
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tit, s. de [tɪt] ‐ten; ‐sy. Tiet, tepel. Fries: tit.
'titel, s. de [titəl] ‐s. Titel. Fries: titel.
'titelblâd, s.  't,  ‐en;  ‐bladsy.  Titelblad. 

Fries: titelblêd.
'titelplaat, s.  de,  ‐platen;  ‐sy.  Titelplaat. 

Fries: titelplaat.
ti'trere, v. [titrɪ.ərə]  titreerde;  titreerd. Ti-

treren. Fries: titrearje.
'T‐izer, s. 't, ‐s. T‐ijzer. Fries: T‐izer.
tjalk, s. de [tjɑlk] ‐en; ‐y. Tjalk. Fries: tsjalk.
'tjappe, v.  [tjɑpə]  tjapte;  tjapt.  Smakken, 

een  klappend  geluid  met  lippen  of  tong 
maken. Fries: tsjappe.

'tjilpe, v. [tjɪlpə]  tjilpte;  tjilpt. Tjilpen. ♢  't 
Mosky tjilpt. Fries: tsjilpe.

'tjoene, v.  [tju.ənə]  tjoende;  tjoend.  Tove-
ren. Fries: tsjoene.

'tjoener, s.  de,  ‐s.  Tovenaar.  Fries:  tsjoen-
der.

tjoene'rij, s. de, ‐en. Toverij. Fries:  tsjoen-
derij.

'tjoenster, s.  de,  ‐s.  Tovenaarster,  tovena-
res. Fries: tsjoenster.

'tjokfol, adj. Tjokvol.
tjong, interj. [tjoŋ(ə)]; 'tjonge. Tjonge. ♢ ‒ 

nag toe! Fries: tsjong.
tjonge → tjong.
tjosk, s. de [tjosk] ‐en; ‐y. Mus (vooral kin-

dertaal). ♢ Ouwe ‒, gez. tegen en van een 
mus.

'tjottere, v.  [tjɔtərə]  tjotterde;  tjotterd. 
Kwelen. Fries: tsjotterje.

t’ngelyk → tegelyk.
toan, s. de [to.ən] ‐en; ‐tsy. Teen. ♢ Fan kop 

tot ‒; gau op 'e ‒ weze, gauw op zijn te-
nen, teentjes getrapt zijn; een wat foor de 
‒en gooie, smite, iemand iets voor de voe-
ten, voor de schenen werpen, iemand iets 
verwijten; een om 'e ‒en lope, iemand (tel-
kens) in de weg lopen; je tun, toe de ‒en 
út  skame, zich  erg  schamen;  't  begroat 
mij tun, toe de ‒en út, ik vind het erg zie-
lig, het doet mij veel leed, ook: het komt 
mij  veel  te duur;  de ‒ fan 'n hoas,  sok. 
Fries: tean.

toan, s.  de  [to.ən]  ‐en;  ‐tsy.  Toon.  Fries: 
toan.

'toanber, adj.,  ‐der;  ‐st.  Toonbaar.  Fries: 
toanber.

'toane, v.  [to.ənə]  toande;  toand.  Tonen. 
Fries: toane.

'toane, v.  [to.ənə]  toande;  toand;  'torne, 
[tɔrnə]  tornde;  tornd. Tornen. Fries:  toar-
ne.

'toanhoogte, s.  de,  ‐s.  Toonhoogte.  Fries: 
toanhichte.

'toanlâder, s.  de,  ‐s.  Toonladder.  Fries: 

toanljedder.
'toanleer, s. 't, ‐leren; ‐tsy. Teenleer. ♢ 't ‒ 

fan 'n reed. Fries: teanlear.
'toanmessy, s. 't;  'tornmessy, ‐s. Tornmes-

je. Fries: toarnmeske.
'toantsyklauwe, v.,  toantsyklaude;  toantsy-

klaud;  'toantsypluze, toantsypluusde; 
toantsypluusd.  Vuil  tussen de tenen  ver-
wijderen  ('s  avonds  vóór  het  naar  bed 
gaan).

toantsypluze → toantsyklauwe.
'toatebel, s.  de  [to.ətəbεl]  ‐len.  Totebel, 

vierkant kruisnet. Fries: toatebel.
'toates, adv. [to.ətəs]. In: Oates en ‒ weze, 

veelvuldig  en  vriendschappelijk  met  el-
kaar omgaan. Fries: toates.

'tôbe, s. de [to.bə] ‐s; toppy, tobbechy. Tob-
be. Fries: tobbe.

'tôbedânsers, s.  plur. In:  Harlinger ‒, bij-
naam  voor  de  inwoners  van  Harlingen. 
Fries: tobbedûnsers.

toch, adv.  [tɔx].  Toch.  ♢  't  Is  ‒ nag lukt, 
desondanks;  ik gaan fort, want‐y komt ‒ 
niet, immers;  wat  is  't  ‒  wêrm! Fries: 
doch. Zie ook: doch.

tocht, s. de [toxt] ‐en;  tochy.  1 Tocht, reis. 
2 Tocht, trek, voelbare trek van de lucht. 
♢ Wij sitte in 'e ‒, op de tocht.  3 Korlijn, 
lijn waaraan het schrobnet voortgesleept 
wordt. ♢ Een op 'e ‒ houwe, iemand aan 
het lijntje houden.  4 Poos, tijd. ♢ Hij het 
d'r 'n mooi ‒, 'n hele ‒, gâns 'n ‒, tochy  
weest, een hele tijd; hij kin (hele) ‒en sit-
te  te  fissen. Fries:  tocht.  Zie  ook:  hut, 
skoft, ruk.

'tochtbând, s. 't & de, ‐en. Tochtband.
'tochtdeur, s. de, ‐en. Tochtdeur.
'tochte, v. [tɔxtə] tochtte; tocht. Tochten.
'tochtsloat, s.  de,  ‐en.  Tochtsloot.  Fries: 

tochtsleat.
'tochtstrip, s. de, ‐pen; ‐py. Tochtstrip.
toe, adv. & prep. [tuə]. Toe. ♢  Na Luwt ‒, 

naar Leeuwarden; een ergens ‒ helpe, ie-
mand ergens mee helpen;  'n lappy stof ‒ 
'n lify, een lapje stof voor een lijfje, keurs; 
d'r wat op ‒ geve, wat extra's geven; een 
wat ‒ hewwe wille, willen dat iemand iets 
krijgt;  goien  nag  ‒!, uitroep  van  verba-
zing;  hij floog ‒ de deur út, door de deur 
naar buiten; ant nou ‒, tot nu toe; op een 
‒ komme, iemand tegemoet komen; an de 
brûg ‒, tot  de brug toe;  hij  kin d'r  niet 
eerlik an ‒, de afstand tot het perk is voor 
de opslaner net iets te groot, ook: de kaat-
ser in het perk slaat de ballen net niet ver 
genoeg terug; 't gaat d'r núvver om en ‒, 
het gaat er vreemd toe;  dat is ant der an 
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‒, dat is niet zo erg; ‒ de koekytromp sit-
te. Fries: ta.

toe, interj. [tu] [tuə]. Toe. ♢ ‒ je, skiet wat 
op; ‒ maar, toe maar. Fries: toe.

'toeaigene (je), v.,  aigende toe;  toeaigend. 
Zich toe‐eigenen. Fries: taeigenje.

'toebehore, v.,  behoorde  toe;  toebehoord. 
Toebehoren.  ♢  ‒  an, toebehoren  aan. 
Fries: tabehearre.

'toedaan, adj.; 'toedeen. Toegedaan. ♢ Hij 
is hur bra ‒, genegen. Fries: tadien.

toedeen → toedaan.
'toedoen, s.  't.  Toedoen.  ♢  Deur  syn  ‒. 

Fries: tadwaan.
'toedrage, v.,  droeg toe;  toedroegen.  Toe-

dragen, gebeuren. ♢  't  Had him werklik 
soa toedroegen. Fries: tadrage.

'toefal, s.  't.  Toeval,  onvoorzien  geval. 
Fries: tafal.

'toefal, s. de, ‐len. Toeval, aanval van val-
lende ziekte. Fries: tafal.

'toefâle, v., fiel toe; toefâlen. Meevallen, de 
verwachting overtreffen. ♢ 't Falt mij toe,  
dat ik wat kregen hè. Fries: tafalle.

toe'fallig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Toevallig. 
Fries: tafallich.

toe'fallighyd, s.  de, ‐heden.  Toevalligheid. 
Fries: tafallichheid.

'toefertrouwe, v.,  fertroude  toe;  toefer-
troud.  Toevertrouwen. ♢  Dat is  him wel 
toefertroud. Fries: tabetrouwe.

'toeflucht, s. de. Toevlucht. ♢ Je's ‒ nimme 
tot, zijn  toevlucht  nemen  tot.  Fries:  ta-
flecht.

'toefoege, v.,  foegde toe;  toefoegd. Toevoe-
gen. Fries: tafoegje.

'toegang, s.  de,  ‐en.  Toegang.  Fries:  ta-
gong.

'toegangskaart, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Toegangs-
kaart. Fries: tagongskaart.

'toegangspriis, s.  de,  ‐prizen;  ‐prisy.  Toe-
gangsprijs. Fries: tagongspriis.

toe'ganklik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Toegankelijk. 
Fries: tagonklik.

'toegedanens, s. de; 'toegedenens. Toege-
negenheid. Fries: tagedienens.

toegedenens → toegedanens.
toe'geeflik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Toegeeflijk.
toegelyk → tegelyk.
'toegeve, v., gâf toe; toegeven. Toegeven. ♢ 

Men mot kines niet te feul ‒; ik mot ‒ dat 
hij  gelyk  het, moet  erkennen.  Fries:  ta-
jaan.

'toehoorder, s. de, ‐s. Toehoorder. Fries: ta-
hearder.

'toehouwe, v.,  houde toe;  toehouwen. Ver-
blijven,  zich  ophouden,  verkeren.  ♢  Hij 

hout faak op 't Bildt toe. Fries: tahâlde.
toek → tak.
'toekem, adj.  [tukəm].  Toekomend,  aan-

staand, volgend. Fries: takomme.
'toekere, v.,  keerde  toe;  toekeerd.  Toeke-

ren. ♢ Een de rûg ‒, iemand de rug toeke-
ren. Fries: takeare.

'toekomme, v., kwam toe; toekommen. Toe-
komen. ♢ Dut komt mij toe; niet an wat ‒, 
met  zijn  bezigheden  niet  zover  komen. 
Fries: takomme.

'toekomst, s. de. Toekomst. Fries: takomst.
toe'komstig, adj.  Toekomstig.  Fries:  ta-

komstich.
'toelage, s. de -[la:ɣə] ‐n. Toelage. Fries: ta-

lage.
'toelate, v.,  liet  toe;  toelaten.  Toelaten.  ♢ 

Dat kinne wij  niet  ‒, niet  gedogen,  niet 
dulden. Fries: talitte.

'toelating, s. de, ‐s. Toelating. Fries:  talit-
ting.

'toelatingseksamen, s.  't,  ‐s.  Toelatings-
examen. Fries: talittingseksamen.

'toelêge, v.,  laai toe;  toelaid. Toeleggen. ♢ 
Hij lait 't d'rop toe om die jonge te plagen, 
hij streeft er naar; je op wat ‒, zich op iets 
toeleggen; hij lait him toe op 't maken fan 
gedichten. Fries: talizze.

'toelichte, v.,  lichtte toe;  toelicht.  Toelich-
ten. Fries: taljochtsje.

'toelichting, s.  de,  ‐s.  Toelichting.  Fries: 
taljochting.

'toelike, v.;  'toelikene, leek toe;  toeleken. 
Toelijken.  ♢  't  Lykt  mij  wel  goed  toe. 
Fries: talykje.

toelikene → toelike.
'toelônze*, v.  -[lo.ⁿzə]  lônzde toe;  toelônsd. 

Een flinke klap geven, een hevige botsing 
veroorzaken.

'toemake, v., maakte toe; toemaakt. Toema-
ken.  ♢  Fis  ‒, klaarmaken,  toebereiden. 
Fries: tameitsje.

'toemôle, v., môlde toe; toemôld. Toemoffe-
len, onopvallend in handen spelen. ♢  Sij 
môlde de jonges elk nag gau 'n súkkelary-
reep toe. Fries: tamoffelje.

'toename, s. de  -[na:mə]. Toename, toene-
ming. Fries: tanimming.

'toenimme, v.,  nam toe;  toenommen.  Toe-
nemen. Fries: tanimme.

toe'paslik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Toepasselijk. 
Fries: tapaslik.

'toepasse, v., paste toe; toepast. Toepassen. 
Fries: tapasse.

'toepassing, s.  de,  ‐s.  Toepassing.  Fries: 
tapassing.

toer, s.  de  [tu.ər]  ‐en;  ‐tsy.  Toer.  ♢  'n  ‒ 
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braaie, een toer breien. Fries: toer.
toer, s. de [tu.ər] ‐s. Tour. Fries: toer.
'toere, v. [tu.ərə] toerde; toerd. Toeren, een 

tocht,  rit  maken. ♢  Deur de bouhoek ‒. 
Fries: toere.

toerne'do, s. de [tu.ərnədo:] ‐'s. Tournedos. 
Fries: toernedos.

toer'nee, s. 't [tu.ərne:] ‐s. Tournee. Fries: 
toernee.

'toeroepe, v.,  riep  toe;  toeropen.  Toeroe-
pen. Fries: taroppe.

'toesêge, v.,  saai  toe;  toesaid.  Toezeggen. 
Fries: tasizze.

'toesêging, s. de, ‐s. Toezegging. Fries:  ta-
sizzing.

'toesette, v.,  sette  toe;  toeset.  (Naar  toe) 
gaan. ♢ Op een ‒, naar iemand toe gaan. 
Fries: tasette.

'toesien, v., sâg toe; toesien. Toezien. ♢ Er-
gens  op  ‒, ergens  op  toezien.  Fries:  ta-
sjen.

'toesinge, v.,  song toe;  toesongen.  Toezin-
gen. Fries: tasjonge.

toe'skietlik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Toeschietelijk. 
Fries: tasjitlik.

'toeskikke, v.,  skikte  toe;  toeskikt.  Toe-
schikken, t.g.v.  een beschikking toebede-
len. ♢ Een wat ‒. Fries: taskikke.

'toeskouwer, s. de, ‐s. Toeschouwer. Fries: 
taskôger.

'toeskrive, v.,  skreef toe;  toeskreven.  Toe-
schrijven.  ♢  Wat  ‒  an, iets  toeschrijven 
aan. Fries: taskriuwe.

'toeslaan, v.,  sloeg  toe;  toesloegen.  Toe-
slaan. Fries: taslaan.

'toeslag, s. de, ‐en. Toeslag. Fries: taslach.
'toespraak, s.  de,  ‐spraken;  ‐spraky.  Toe-

spraak. Fries: taspraak.
'toespreke, v.,  sprak toe;  toesproken. Toe-

spreken. Fries: tasprekke.
'toestand, s. de, ‐stannen. Toestand. Fries: 

tastân.
'toestel, s.  't  [tustεl]  ‐len;  ‐tsy.  Toestel. 

Fries: tastel.
'toestimme, v.,  stimde toe;  toestimd.  Toe-

stemmen. Fries: tastimme.
'toestimming, s.  de,  ‐s.  Toestemming. 

Fries: tastimming.
'toestoppe, v., stopte toe; toestopt. Toestop-

pen. ♢ Ons mim stopte mij gau 's wat toe, 
gaf mij in het geheim wat. Fries: tastopje.

'toesture, v.,  stuurde  toe;  toestuurd.  Toe-
sturen. Fries: tastjoere.

'toetakele, v.,  takelde toe;  toetakeld.  Toe-
takelen. Fries: tatakelje.

'toeter, s.  de [tuətər]  ‐s;  ‐tsy.  Toeter (kin-
dertrompetje; claxon). Fries: toeter.

'toetere, v.,  toeterde;  toeterd.  Toeteren. 
Fries: toeterje.

toets, s.  de [tuəts] [tuts] ‐en;  ‐y.  Toets. ♢ 
De ‒en fan 'n piano. Fries: toets.

toewijding → toewijing.
'toewijing, s.  de  -[wεiɪ̯ŋ];  'toewijding, 

-[wεid̯ɪŋ]. Toewijding. Fries: tawijing.
'toewînse, v., wînste toe; toewînst. Toewen-

sen. Fries: tawinskje.
'toewize, v., wees toe; toewezen. Toewijzen. 

♢ 't Huus, de plaats is toewezen, verkocht 
(bij publieke verkoping). Fries: tawize.

'toewizing, s.  de, ‐s. Toewijzing. Fries:  ta-
wizing.

'toffel, s. de [tofəl] ‐s; ‐tsy. Toffel, pantoffel. 
Fries: toffel.

'toffelsaag, s.  de,  ‐sagen;  ‐saachy.  Toffel-
zaag. Fries: toffelseage.

toge → tooie.
toi, s. de [tɔ.i]̯ ‐en. Tui, touw om iets (aan de 

bovenkant)  vast  te  zetten  of  om  balken 
enz. omhoog te brengen.

'toilyn, s. de, ‐linen; ‐tsy. Tui, touw om iets 
(aan de bovenkant) vast te zetten of om 
balken enz. omhoog te brengen. ♢  De ‒ 
an  'n  fissersboat, touw aan  de  voorkant 
(terwijl het andere einde bevestigd is aan 
een paaltje bij de glooiing van de zeedijk 
of bij palenregel) om de boot naar zich toe 
te kunnen trekken.

'toipaal, s.  de,  ‐palen;  ‐tsy.  Tuipaal,  paal 
waaraan de tuien bevestigd zijn (bijv. om 
heistelling te verplaatsen). Fries: toaipeal.

'toitelig, adj. [tɔit̯ələx] ‐er; ‐st. Onvast, wan-
kel (m.b.t. de wijze van staan of lopen). ♢ 
Hij  knoffelde  overeand,  maar  hij  ston  o 
soa ‒. Fries: tuitelich.

tol, s. de [tɔl] ‐len. Dol, handvat van zeis. ♢ 
De lange en de korte ‒ fan de sainstok; de 
jelt fan de lange ‒. Fries: tol. Zie ook: url.

tol, s. de [tɔl] ‐len. Tol (tolgeld; tolhek; tol-
huis). Fries: tol.

'tolgeld, s. 't, ‐en. Tolgeld. Fries: toljild.
'tolhuus, s.  't,  ‐húzzen;  ‐hússy.  Tolhuis. 

Fries: tolhûs.
tolk, s. de [tɔlk] ‐en. Tolk. Fries: tolk.
ton, s. de [ton] ‐nen; ‐tsy. 1 Ton (houten vat, 

kuip;  tonvormige  boei).  2 Ton  (zekere 
maat;  gewichtsmaat;  ruimte‐,  inhouds-
maat van schepen). ♢ 'n ‒ swarte brand-
stof, ½ hl; 'n frachtauto fan ses ‒, laadver-
mogen van zes ton; 'n ‒ eerappels, 35 kilo; 
'n ‒ rapen, 30 kilo;  'n ‒ sipels, 25 kilo.  3 
Ton (bedrag van 100.000 gulden, euro). ♢ 
Hij het meer as 'n ‒. Fries: tonne. Zie ook: 
korf.

'tonbank, s. de, ‐en; ‐y;  'torenbank* (W), 
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‐en. Toonbank. ♢  Over de ‒ ferkope, iets 
verkopen zonder dat het besteld is. Fries: 
toanbank.

'tondeldoas, s.  de  [tondəl]- ‐doazen;  ‐y. 
Tondeldoos. Fries: tonderdoaze.

ton'deuze, s.  de [tondö.ü̯zə]  ‐s.  Tondeuze. 
Fries: tondeuze.

tong, s. de [toŋ] ‐en; tônchy. Tong (bep. or-
gaan  van  mensen  en  dieren;  toebereid 
vlees van rundertongen; wat op een tong 
lijkt). Fries: tonge.

tong, s.  de  [toŋ]  ‐en;  tônchy.  Tong  (bep. 
platvis). ♢ ‒ is 'n fijne seefis. Fries: tong.

'tongfal, s.  de  -[fɑl]  ‐len.  Tongval,  dialect. 
Fries: tongfal.

'tongriem, s.  de,  ‐en.  Tongriem.  ♢  Goed 
fan 'e ‒ sneden weze, goed van de tong-
riem zijn gesneden. Fries: tongriem.

ton'nazy, s.  de,  ‐s.  Tonnage.  Fries:  ton-
naazje.

'tontsykroie, v.,  tontsykroide;  tontsykroid. 
Kruien met  lege tonnetjes  op  een platte 
kruiwagen  over  hindernissen  (volksver-
maak). Fries: tontsjekroadzje.

toog, s. de [to:x]. In: Op ‒ bore, een gat in 
het  hoofd van het  byntwerk  boren (aldus 
ontstond een tooggat voor een toognagel).

'tooggat, s. 't, ‐ten; ‐sy. Tooggat.
'toognagel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Toognagel.  Zie 

ook: slútnagel.
tooi, s. de [to.i]̯. Tooi, opsiersel. Fries: toai.
'tooie, v. [to.iə̯]  tooide;  tooid;  'toge, [to:ɣə] 

toogde; toogd. 1 Met moeite dragen, sjou-
wen, slepen. 2 Heimelijk dingen mee naar 
huis nemen.  3 Nestmateriaal aanbrengen 
(bijv. van vogels). ♢ 't Wort weer maityd, 
de protters ‒ al! Fries: tôgje.

'tooitou, s. 't [to.i]̯- ‐wen. Tuitouw. ♢ Bij 't 
maken  fan  'n  wâlbeskooiing  hangt  de 
haaistelling  foorover  in  'e  ‒wen. Fries: 
toaitou. Zie ook: toi, toilyn.

toom, s.  de  &  't  [to:m]  tomen;  ‐py,  ‐tsy. 
Toom, broedsel. ♢ 'n ‒ piken. Fries: team.

toom, s. de [to:m] tomen; ‐py, ‐tsy. Bit, ijze-
ren mondstuk van een toom.

top, s. de [tɔp] ‐pen; ‐py. Tol (kinderspeel-
goed). Fries: top.

top, s. de [tɔp] ‐pen; ‐py. Top. ♢ De ‒ fan 'n 
berg; an 'e ‒ staan, aan de top gaan (de 
eerste zijn). Fries: top.

top, interj.  [tɔp].  Top,  ik  stem toe.  Fries: 
top.

'topgevel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Topgevel.  Fries: 
topgevel.

'toples, adj. [tɔplεs]. Topless. Fries: topless.
topo'nym, s.  de [to:po:nim]  ‐nimen.  Topo-

niem. Fries: toponym.

toponi'my, s. de. Toponymie. Fries: topony-
my.

'toppe, v. [tɔpə] topte; topt. Tollen, met een 
tol spelen. Fries: topje.

'toppy, s. 't, ‐s. Bosje, pluk, handvol. Fries: 
top.

'toppunt, s. 't, ‐en. Toppunt. Fries: toppunt.
'toren, s. de [to.ərən] ‐s; ‐tsy. Toren. Fries: 

toer.
torenbank → tonbank.
'torengat, s. 't, ‐ten. Torengat. Fries: toers-

gat.
'torenklok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Torenklok. 

Fries: toersklok.
'torenwachter, s.  de,  ‐s.  Torenwachter. 

Fries: toerwachter.
torne → toane.
tornmessy → toanmessy.
'tortelduuf, s.  de  [tɔrtəl]- ‐duven;  ‐dúffy. 

Tortelduif. Fries: toarteldo.
tot, prep. [tɔt]. Tot. ♢ ‒ hús toe lope; ‒ ôns 

groate  ferbazing,  kwam‐y  deur  't  eksa-
men.

to'taal, s. 't [to:ta:l] ‐talen. Totaal. Fries: to-
taal.

to'taal, adj.  & adv.  [to:ta:l].  Totaal.  Fries: 
totaal.

totali'teit, s. de. Totaliteit. Fries: totaliteit.
'totdat, conj. Totdat. ♢ Wij motte wachte ‒‐

y komt.
tou, s. 't [tɔ.u̯] ‐wen; ‐tsy. Touw. ♢ Met losse 

‒wen, met losse teugel; 't hele huus hangt 
in ‒wen, het huis is in rep en roer; 't wort 
beter, saai Ate en hij had 'n bokky an 't ‒, 
ook: 't wort beter, saai de jonge en hij had  
syn mim an 't ‒, (spreekwoord). Fries: tou.

toudânse → toutsydânse.
'toudânserstou, s.  't;  'touspringerstou, 

‐wen. Springtouw. Fries: toudûnserstou.
'toudraaie, v.,  toudraaide;  toudraaid.  Het 

springtouw draaien. Fries: toudraaie.
touspringerstou → toudânserstou.
'touter, s.  de [tɔ.u̯tər]  ‐s;  ‐tsy.  Schommel. 

Fries: touter. Zie ook: skommel.
'toutere, v., touterde; touterd. Schommelen 

(op  een  schommel).  Fries:  touterje.  Zie 
ook: skommele.

'toutsydânse, v., toutsydânste; toutsydânst; 
'toudânse, toudânste;  toudânst. Touwtje-
springen. Fries: toudûnsje.

'toutsyspringe, v.,  toutsysprong;  toutsy-
sprongen. Touwtjespringen. Fries: toutsje-
springe.

'tovenaar, s.  de  [to:vəna:r]  ‐s.  Tovenaar. 
Fries: tovener.

'tovere, v.  [to:vərə]  toverde;  toverd.  Tove-
ren. Fries: toverje.
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'toverheks, s. de, ‐en. Toverheks. Fries: to-
verheks.

'toverlanteern, s.  de,  ‐s.  Toverlantaarn. 
Fries: toverlantearne.

'traachys, adj. & adv. [tra:xis] ‐iser; ‐t. Tra-
gisch. Fries: tragysk.

traag, adj. & adv. [tra:x]  trager; ‐st. Traag, 
langzaam. Fries: traach.

traan, s. 't [tra:n]. Traan, olie uit bep. zee-
dieren. Fries: traan.

traan, s.  de  [tra:n]  tranen;  ‐tsy.  Traan, 
druppel oogvocht. Fries: trien.

'traanoge, v.,  traanoogde;  traanoogd. 
Traanogen. Fries: trieneagje.

tra'disy, s.  de  [trɑdisi]  ‐s.  Traditie.  Fries: 
tradysje.

tra'gedy, s. de [trɑɡe:di] ‐s. Tragedie. Fries: 
trageedzje.

trak'tasy, s.  de  [trɑkta:si]  ‐s.  Traktatie. 
Fries: traktaasje.

trakte'mint, s.  't  [trɑktəmɪnt] ‐en.  Trakte-
ment. Fries: traktemint.

trak'tere, v.,  trakteerde;  trakteerd. Trakte-
ren. ♢ ‒ op, trakteren, onthalen op. Fries: 
traktearje.

'traly, s. de [tra:li] ‐s. Tralie. ♢ Met 'e kni-
nen  deur  de  ‒s  kinne, broodmager  zijn. 
Fries: traalje.

tram, s. de [trɑm] ‐men; ‐py. Tram. ♢ Met 
'e ‒ gaan. Fries: tram.

'tramstasjon, s. 't;  'tramstatsjon, ‐s; ‐tsy. 
Tramstation. Fries: tramstasjon.

tramstatsjon → tramstasjon.
'trane, v. [tra:nə]  traande;  traand. Tranen. 

♢ ‒nde ogen. Fries: trienje.
'tranig, adj. [tra:nəx] ‐er; ‐st. Tranig. Fries: 

tranich.
trâns, s. de [trɑ.ⁿs]. Trance. Fries: trâns.
trans'aksy, s. de [trɑⁿsɑksi] ‐s. Transactie. 

Fries: transaksje.
transplan'tasy, s.  de,  ‐s.  Transplantatie. 

Fries: transplantaasje.
transplan'tere, v.  [trɑⁿsplɑntɪ.ərə]  tran-

splanteerde;  transplanteerd.  Transplante-
ren. Fries: transplantearje.

trans'port, s.  't [trɑⁿspɔrt] ‐en.  Transport. 
Fries: transport.

trans'portbedriif, s. 't, ‐bedriven; ‐bedrify. 
Transportbedrijf. Fries: transportbedriuw.

transpor'tere, v., transporteerde; transpor-
teerd. Transporteren. Fries:  transportear-
je.

trant, s. de [trɑnt]. Trant. ♢ In 'e ‒ fan, in 
de trant van; wat in die ‒, iets in die trant. 
Fries: trant.

trap, s. de [trɑp] ‐pen; ‐py. Trap (het trap-
pen; schop). ♢ 't Peerd gâf 'm 'n ‒, schop. 

Fries: traap.
trap, s. de [trɑp] ‐pen; ‐py. Trap (stelsel van 

treden waarlangs men een hoger of lager 
gelegen plaats bereik). ♢ Bij de ‒ del fâle, 
van de trap vallen. Fries: trep.

'traploper, s. de, ‐s; ‐tsy. Traploper. Fries: 
trepsloper.

'trappe, v. [trɑpə] trapte; trapt. Trappen. ♢ 
In 'n spiker ‒; hij trapte de bal teugen 'e  
paal; die  fyts  trapt  wat  swaar. Fries: 
traapje.

trap'pere, v.  [trɑpɪ.ərə]  trappeerde;  trap-
peerd. Betrappen. ♢ De jonges worden bij  
't  hoffysingen  trappeerd,  maar  se  ont-
kwammen de boer nag krekt. Fries:  trap-
pearje.

'trapsgat, s. 't, ‐ten. Trapgat. Fries:  treps-
gat.

tra'see, s. 't [trɑse:] ‐s. Tracé. Fries: trasee.
tra'sere, v.  [trɑsɪ.ərə]  traseerde;  traseerd. 

Traceren. Fries: trasearje.
'trede, v.  [tre:də]  treedde;  treden.  1 Tre-

den.  2 Met  treden meten. ♢  'n Akker ‒. 
Fries: trêdzje.

tree, s. de [tre:]  treden; ‐dsy;  treed, [tre:t] 
treden;  ‐sy.  Trede.  ♢  De  treden  fan  'n 
trap; men het  akkers  fan 20  ‒, ±20  m. 
Fries: treed.

treed → tree.
'treffe, v. [trεfə] trof [trof]; troffen. Treffen. 

♢ Guster trof ik him toefallig, ontmoette; 
hoe kon 't  soa ‒!, hoe kon het zo uitko-
men;  't  treft  goed,  mooi,  min, het  komt 
goed, mooi, slecht uit; dou trefst 't, je hebt 
geluk;  't  is  soa't  de maid  saai:  die't  mij  
treft die treft 't, maar die't mij niet treft,  
treft  't  beter, ik  ben  moeilijk  in  de  om-
gang, men kan mij  beter maar te vriend 
houden. Fries: treffe.

'trefwoord, s. 't, ‐en. Trefwoord. Fries: tref-
wurd.

'treitere, v.  [trεit̯ərə]  treiterde;  treiterd. 
Treiteren. Fries: treiterje.

trek, s. de [trεk] ‐ken; ‐ky. Trek. ♢ 'n ‒ky an 
'n segaar; d'r is gyn ‒ in 'e skorstyn; je's 
‒ken waarnimme, van de gelegenheid ge-
bruik maken,  zijn slag slaan;  se het hur 
‒ken  thúskregen, ze  heeft  haar  trekken 
thuis  gekregen,  loon  naar  werken,  haar 
verdiende loon gekregen; niet an je's ‒ken 
komme, niet aan zijn trekken komen;  die 
tegels binne besonder in ‒, gewild. Fries: 
trek.

'trekbok, s. de, ‐ken. Bok, mannelijke geit.
'trekdier, s. 't, ‐en. Trekdier.
'trekfaart, s. de, ‐en. Trekvaart. Fries: trek-

feart.
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'trekfeugel, s.  de,  ‐s.  Trekvogel.  Fries: 
trekfûgel.

'trekharmoenika, s. de; 'trekmoenika, ‐'s. 
Trekharmonika.

'trekhônd, s.  de,  ‐honnen;  ‐hondsy.  Trek-
hond. Zie ook: karrehônd.

'trekke, v.  [trεkə]  trok [trok];  trokken.  1 
Trekken. ♢ Wat ‒, met zijn ene been trek-
ken,  enigszins  kreupel  zijn;  ergens in ‒, 
ergens in trekken, in opgenomen worden 
(van  vloeistoffen);  rare  gesichten  ‒, 
vreemde  gezichten  trekken;  an  'e  neus, 
skouders ‒, zijn  neus,  schouders optrek-
ken;  't  trekt  (koud,  fyntsys,  dun), het  is 
fijntjes  koud,  de  wind  is  dun;  de  koffy, 
thee  mot  eerst  ‒. 2 Hellen,  inz.  niet  te 
schuin en niet te rechtstandig staan van 
de tul bij het tippen. Fries: trekke.

'trekker, s. de, ‐s; ‐tsy. Trekker (iemand die 
een trektocht onderneemt; tractor; trekvo-
gel; onderdeel waaraan men dient te trek-
ken). Fries: trekker.

'trekkersjefeur, s.  de,  ‐s.  Tractorbestuur-
der. Fries: trekkersjauffeur.

'trekkracht, s. de, ‐en. Trekkracht.
trekmoenika → trekharmoenika.
'trekpâd, s. 't, ‐en. Trekpad, jaagpad. Fries: 

trekpaad.
'trekpiano, s. de, ‐'s. Trekpiano, trekharmo-

nika.
'treksaag, s.  de,  ‐sagen.  Trekzaag.  Fries: 

trekseage.
treksaag'fyl, s. de, ‐filen; ‐tsy. 
'treksel, s. 't, ‐s. Treksel. Fries: treksel.
'trekskút, s.  de,  ‐ten.  Trekschuit.  Fries: 

trekskûte.
'trektor, s.  de  [trεktər]  ‐s.  Tractor.  Fries: 

traktor.
'trekweg, s. de, ‐en. Trekweg, breed jaag-

pad. Fries: trekwei.
'treppot, s.  de  [trεpət]  ‐ten;  ‐sy.  Trekpot. 

Fries: treppot. Zie ook: theepot.
treur, s.  de [trö.ər].  In:  Herke,  werke en-

soafeerder as 'n ‒, er flink op los harken, 
werken enz.

'treure, v.  [trö.ərə]  treurde;  treurd.  Treu-
ren. Fries: treure.

'treurig, adj. & adv. [trö.ərəx] ‐er; ‐st. Treu-
rig. ♢ Offens ‒, avens fleurig, gez. met be-
trekking tot het weer. Fries: treurich.

trewinkel → terwinkel.
tri'búnne, s. de [tribünə] ‐s. Tribune. Fries: 

tribune.
triem → trym.
'triko, s. 't [triko:]. Tricot, machinaal brei-

sel. Fries: triko.
'triko, adj.  [triko:].  Tricot,  van  machinaal 

breisel. Fries: triko.
'trilderig, adj.  &  adv.;  'trillerig, ‐er;  ‐st. 

Beverig, voortdurend bevend. ♢ Met 'n ‒ 
lônd, met een bevende stem. Fries: trilde-
rich.

'trille, v. [trɪlə]  trilde;  trild. Trillen. ♢ ‒  as 
'n blâd an 'e boom, hevig trillen, bibberen 
(van angst, schrik). Fries: trilje.

trillerig → trilderig.
trym, s.  de  [trim]  trimen;  triem, [tri.əm] 

‐en. Trede, sport van ladder. Fries: trime.
'Tryntsy, eigennaam  [trintsi].  Trijntje.  ♢ 

Dat likent mij wel Hain nach ‒, dat lijkt 
mij niets toe, daar heb ik geen plezier in, 
dat wil ik beslist niet. Fries:  Tryntsje. Zie 
ook: Pytsy.

tri'ode, s.  de  [trio:də]  ‐s.  Triode.  Fries: 
trioade.

tri'omf, s. de [triomf] ‐en. Triomf. Fries: tri-
omf.

triom'fantlik, adj. & adv. [triomfɑntlək] ‐er; 
‐st. Triomfantelijk. Fries: triomfantlik.

'tripleks, s. 't [triplεks]. Triplex. Fries:  tri-
pleks.

tryst, adj.  & adv.  [trist]  ‐er.  Triest.  Fries: 
tryst.

'trystig, adj.  &  adv.,  ‐er.  Triestig.  Fries: 
trystich.

troan, s. de [tro.ən] ‐en; ‐tsy. Troon. Fries: 
troan.

'troany, s.  de  [tro.əni]  ‐s.  Tronie.  Fries: 
troanje.

troast, s.  de  [tro.əst].  Troost.  ♢  Bij  een 
(syn) ‒ soeke, bij iemand (zijn) troost zoe-
ken. Fries: treast.

troast, adj. [tro.əst]. In:  Een, wat ‒ weze, 
tegen  iemand,  iets  opgewassen  zijn,  ie-
mand, iets aankunnen. Fries: treast.

'troaste, v.  [tro.əstə]  troastte;  troast(en). 
Troosten. Fries: treaste.

'troasteloas, adj.  & adv.,  ‐loazer.  Trooste-
loos. Fries: treasteleas.

'troastpriis, s.  de,  ‐prizen;  ‐prisy.  Troost-
prijs. Fries: treastpriis.

troeba'doer, s. de [trubɑdu.ər] ‐s. Trouba-
dour. Fries: trûbadoer.

troef, s. de [truf] troeven. Troef. ♢ 't Is aar-
moed ‒, het is armoede troef. Fries: troef.

troep, s. de [trup] ‐en; ‐y. Troep. ♢ 'n ‒ sol-
daten; 't is hier 'n groate ‒, bende, zooi. 
Fries: troep.

'troffel, s. de [trofəl] ‐s; ‐tsy. Troffel. Fries: 
troffel.

trôg, s. de [trɔ:x] ‐en;  trochy. Trog. ♢  Soa 
smirg as 'n ‒. Fries: trôch.

troi, s. de [trɔ.i]̯ ‐en; ‐tsy. Trui. Fries: trui.
'troika, s.  de  [trɔik̯ɑ]  [troik̯ɑ]  ‐'s.  Trojka. 
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Fries: trojka.
trom, s.  de [trom] ‐men;  ‐py.  Trom, trom-

mel. ♢ Op 'e ‒ slaan. Fries: tromme.
trom'boaze, s. de [trombo.əzə]. Trombose. 

Fries: tromboaze.
trom'bône, s. de [trombɔ:nə] ‐s. Trombone. 

Fries: tromboane.
trombo'nist, s. de, ‐en. Trombonist. Fries: 

trombonist.
'tromme, v. [tromə]  tromde;  tromd. Trom-

melen. Fries: tromje.
'trommelkoek, s.  de,  ‐en.  Trommelkoek, 

ketelkoek. Fries: trompkoeke. Zie ook: ke-
telkoek.

tromp, s. de [tromp] ‐en; ‐y. Trommel, blik-
ken  doos.  ♢  'n  ‒y  met  koekys. Fries: 
tromp.

trom'pet, s. de [trompεt] ‐ten; ‐sy. Trompet. 
Fries: trompet.

'trompybôl, s. de, ‐en. Casinobrood, witte-
brood,  in  een  blikken  vorm  gebakken. 
Fries: trompkebôle.

'trompykrinte, s.  de,  ‐s.  Krentenbrood, in 
een blikken vorm gebakken.

'tromstok, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Trommelstok. 
Fries: tromstôk.

'trooie, v. [tro.iə̯]  trooide;  trooid.  1 Paaien, 
in een kalme bevredigde stemming bren-
gen.  2 Tevredenstellen. Fries:  troaie.  Zie 
ook: sintrooie.

'tropen, s. plur. [tro:pən]. Tropen. ♢ In 'e ‒ 
leve, in de tropen leven. Fries: tropen.

'tropys, adj.  &  adv.  [tro:pis].  Tropisch. 
Fries: tropysk.

'troppy, s.  't  [trɔpi]  ‐s.  1 Groepje.  ♢  De 
'Spitsroeden' an 'e Ouwe Dyk is 'n aigena-
rig  ‒  huzen. 2 Plok,  toef,  bosje.  ♢  'n  ‒ 
grâs an 'n knyn geve. Fries: tropke.

tros, s. de [trɔs] ‐sen; ‐sy. 1 Tros (bloeiwijze 
met  gesteelde  bloemen  langs  de  bloem-
spil; bundel vruchten, uit deze bloeiwijze 
ontstaan). ♢ 'n ‒ druven, een tros druiven. 
2 Tros,  kabel  uit  drie  of  vier  strengen. 
Fries: tros.

trots, adj.  & adv. [trɔts] ‐er;  ‐t.  Trots,  ho-
vaardig, hoogmoedig. ♢  Soa ‒ as 'n pau. 
Fries: trots.

trot'twaar, s. 't [trɔtwa:r] ‐s. Trottoir. Fries: 
trottoir.

trottwaar'tegel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Trottoirte-
gel. Fries: trottoirtegel.

trou, s. de [trɔ.u̯]. Trouw. Fries: trou.
trou, adj. & adv. [trɔ.u̯] ‐wer; ‐st. Trouw. ♢ 

Een, wat ‒ blive, iemand, iets trouw blij-
ven. Fries: trou.

'trouboeky, s.  't,  ‐s.  Trouwboekje.  Fries: 
trouboekje.

troud, adj. [trɔ.u̯t]. Getrouwd. Fries: troud.
'troudâg, s.  de,  ‐dagen.  Trouwdag.  Fries: 

troudei.
'troujurk, s. de, ‐en. Trouwjurk. Fries: trou-

jurk.
'troukaart, s.  de,  ‐en.  Trouwkaart.  Fries: 

troukaart.
'troupak, s. 't, ‐ken. Trouwpak. Fries: trou-

pak.
'troupresintsy, s.  't,  ‐s.  Huwelijkscadeau. 

Fries: troupresintsje.
'trouring, s.  de,  ‐en.  Trouwring.  Fries: 

trouring.
'trousaal, s.  de,  ‐salen;  ‐tsy.  Trouwzaal. 

Fries: trouseal.
'trouwe, v. [trɔ.u̯ə] troude; troud. Trouwen. 

♢ ‒  sille,  motte, gaan,  moeten trouwen. 
Fries: trouwe.

'trouwens, adv. [trɔ.u̯əⁿs]. Trouwens. Fries: 
trouwens.

trouwe'rij, s.  de,  ‐en.  Trouwerij.  Fries: 
trouwerij.

truk, s. de [trök]; trúk, [trük] ‐s; ‐ky. Truck. 
Fries: trúk.

trúk → truk.
trúk, s. de [trük] ‐s; ‐ky. Truc. Fries: trúk.
'truzele, v. [trü:zələ]  truzelde;  truzeld. Tui-

melen,  vallen.  ♢  Hij  liet  'm  foorover  ‒. 
Fries: truzelje.

tsjips, s. de [tsjɪps]. Chips. Fries: chips.
'túbbe, s. de [tübə] ‐s. Tube. Fries: tube.
tuberku'loaze, s.  de  [tübərkülo.əzə].  Tu-

berculose. Fries: tuberkuloaze.
tucht, s. de [töxt]. Tucht. Fries: tucht.
'tuchthuus, s. 't, ‐húzzen. Tuchthuis. Fries: 

tichthûs.
'tuchtige, v.  [töxtəɣə]  tuchtigde;  tuchtigd. 

Tuchtigen. Fries: tuchtigje.
'tuchtskoal, s. de, ‐en. Tuchtschool. Fries: 

tuchtskoalle.
'tuffe, v. [töfə] tufte;  tuft. Tuffen. ♢ Se tuf-

ten de dyk út. Fries: tuffe.
túg, s. 't [tüx] túchy. 1 Tuig, uitschot, slecht 

goed, slecht volk.  2 Onkruid.  3 Stof, vuil. 
Fries: túch.

túg, s. 't [tüx] ‐gen. Tuig, al het nodige voor 
het  uitrusten  van  een  mast  enz.  Fries: 
túch. Zie ook: tuug.

'túgblik, s. 't, ‐ken; ‐ky. Vuilnisblik, stofblik. 
Fries: túchblik.

'tuge, v. [tü:ɣə] tuugde;  tuugd. Mooi in het 
tuig (doen) lopen (van paard). ♢ Se waren 
na Luwt te ‒n. Fries: tuge.

'túgeamer, s.  de,  ‐s.  Asemmer,  vuilnisem-
mer. Fries: túchamer.

túk, adj. & adv. [tük] ‐ker; ‐st. Handig, be-
dreven,  bekwaam.  ♢  'n  ‒ke  koopman, 



túkkens 427

kaatser; 'n ‒ke fint, een bedreven, secuur, 
ook:  schrander  persoon;  ‒  skiete  kinne 
met 'e flitseboog; ‒  rekene, secuur reke-
nen;  ‒  sien, een scherp  gezicht  hebben. 
Fries: tûk.

'túkkens, s.  de.  1 Handigheid,  bedreven-
heid,  bekwaamheid.  2 Schranderheid, 
scherpte van verstand. Fries: tûkens.

'tukky, s.  't  [töki]  ‐s.  Tukje,  dutje.  Fries: 
tukje.

tul, s. de [töl] [töəl]* ‐len; ‐tsy;  turl, [törl]* 
‐en;  ‐tsy.  1 Melkstoeltje.  2 Naaf van wa-
genwiel. Fries: tuolle.

'tulband, s. de [tölbɑnt] ‐en; ‐sy. Tulband, 
bep. hoofddeksel. Fries: tulbân.

'tulboor, s.  de,  ‐boren.  Lepelboor,  grote 
boor  om gaten te  maken (in gebruik bij 
wagenmakers). Fries: tuolleboar.

tulp, s. de [tölp] ‐en; ‐y. Tulp. Fries: tulp.
'túmmele, v. [tümələ]  túmmelde;  túmmeld. 

Tuimelen. Fries: tommelje.
'túmmelraam, s. 't, ‐ramen; ‐tsy, ‐py. Tui-

melraam. Fries: tommelrút.
tun → teugen.
tún, s. de & 't [tün] ‐nen; ‐tsy. Tuin. ♢  De 

foorste, achterste ‒, de voor‐, achtertuin; 
de ‒ fóór (huus), achter (huus), an 'e sij  
(fan 't huus), de voor‐, achter‐, zijtuin;  't  
‒tsy  in  't  saad  hè, het  tuintje  ingezaaid 
hebben, ook: zijn vrouw bevrucht hebben. 
Fries: tún.

tunan → teugenan.
'túnbank, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Tuinbank.  Fries: 

túnbank.
'túnbou, s. de. Tuinbouw. Fries: túnbou.
'túnechy, s.  't  -[εxi]  ‐s.  Handeg(ge). Fries: 

túneide. Zie ook: hândêg.
tunin → teugenin.
'túnklau, s. de, ‐wen; ‐tsy; 'túnklauwer, ‐s; 

‐tsy. Hark, tuinhark. Fries: túnklau.
túnklauwer → túnklau.
tunkomme → teugenkomme.
túnman, s.  de,  ‐nen,  ‐loi.  Tuinman.  Fries: 

túnman.
tunnander → teugennander.
tunover → teugenover.
'túnplant, s.  de,  ‐en;  ‐sy.  Tuinplant,  plant 

die  in  tuinen  groeit,  wordt  gekweekt. 
Fries: túnplant.

'túnspitte, v.,  túnspitte;  túnspit.  De  tuin 
spitten. Fries: túnspitte.

tunworig → teugenworig.
'ture, v. [tü.ərə] tuurde; tuurd. Turen. Fries: 

tuerje.
ture'luur, s.  de [türəlü.ər]  tureluren;  ‐tsy. 

Tureluur.
turf, s. de [törf] turven; ‐y. Turf. ♢ Lange ‒, 

lichte, lange turf (uit het hoogveen);  har-
de ‒, korte turf, baggelaar; platte ‒, nage-
noeg  vierkante  turf;  gyn  ‒  hoog  weze, 
geen knip voor de neus waard zijn. Fries: 
turf.

'turfbak, s.  de,  ‐ken;  ‐ky.  Turfbak.  Fries: 
turfbak.

'turffuur, s. 't, ‐furen; ‐tsy. Turfvuur. Fries: 
turffjoer.

'turfhok, s. 't, ‐ken. Turfhok. Fries: turfhok.
'turfmot, s.  't  -[mot]. Turfmot. Fries:  turf-

mot.
'turfskip, s.  't,  ‐pen;  ‐py.  Turfschip. Fries: 

turfskip.
'turfskipper, s. de, ‐s. Turfschipper. Fries: 

turfskipper.
'turfsôlder, s.  de,  ‐s.  Turfzolder.  Fries: 

turfsouder.
Turk, s. de [törk] ‐en. Turk. ♢ Soa smirg as 

'n ‒. Fries: Turk.
tur'kwaze, s.  't  [töərkwa:zə].  Turquoise. 

Fries: turkwoize.
turl → tul.
'turve, v.  [törvə]  turfde;  turfd.  Turven. 

Fries: turvje.
'tussen, prep. & adv. [tösən]. Tussen. ♢ ‒ 

St.‐Anne en St.‐Jabik; een d'r ‒ nimme, ie-
mand beetnemen;  at d'r niks ‒ komt, in-
dien er niets gebeurt waardoor het voor-
genomene niet  kan doorgaan. Fries:  tus-
ken.

tussen'deur, adv.  Tussendoor.  Fries:  tus-
kentroch.

'tussendeur, s. de, ‐en. Tussendeur. Fries: 
tuskendoar.

'tussenhuud, s. de. Deklaag van riet tussen 
hêsthuud  en  wintermodder  (van  aardap-
pelhoop). Fries: tuskenhûd.

tussen'înse, s.  de  -[ɪ.ⁿsə]  ‐n.  Kaatsbal  die 
tussen de beide perkspelers terechtkomt. 
Fries: tuskenynse.

'tussenrije, v.,  tussenreed;  tussenreden. 
Heen en weer rijden (met hooi, mest e.d.) 
tussen laden en lossen. Fries: tuskenride.

'tussenrijer, s. de, ‐s. Arbeider die het tus-
senrijen verzorgt. Fries: tuskenrider.

'tussenspel, s. 't, ‐len. Tussenspel. ♢ Klaas 
Kuiken waar ok túk in 't ‒, die verrichtin-
gen bij het kaatsen, die los staan van de 
aktiviteiten van de spelers, die opslaan of 
in het perk staan, bijv. het keren en het te-
rugslaan van de bal. Fries: tuskenspul.

'tussenstik, s.  't,  ‐ken.  Tussenstuk.  Fries: 
tuskenstik.

'tussentiid, s.  de, ‐tiden.  Tussentijd. ♢  In 
(die) ‒, in die tussentijd. Fries: tuskentiid.

tussen'tiids, adj. & adv. Tussentijds. Fries: 
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tuskentiids.
tút, s.  de [tüt]  ‐ten;  ‐sy.  Kus,  zoen. Fries: 

tút.
tút, s. de [tüt] ‐ten; ‐sy. Tuit, schenkinrich-

ting aan pot, kan, ketel. Fries: tute.
'tútlamp, s. de, ‐en; ‐y. Tuitlamp. Fries: tút-

lampe.
tutwa'jere, v. [tütwajɪ.ərə]  tutwajeerde;  tu-

twajeerd. Tutoyeren. Fries: tutoyearje.
tuug, s. 't [tü:x]  tugen. Tuig (al het nodige 

voor het uitrusten van een mast enz.; rie-
men,  koorden  waarmee  trekdieren  ge-
tuigd worden). Fries: túch. Zie ook: túg.

tuur, s.  't  [tü.ər]  turen;  ‐tsy.  Tuier.  ♢  De 
bolle,  de bok,  skaap sitte an 't  ‒. Fries: 
tsjoar. Zie ook: looptuur.

twaalf, num. [twa:l(ə)f]. Twaalf. Fries: tolve.
'twaalfde, num. & s. 't, ‐n. Twaalfde. Fries: 

tolfde.
twaalfte'half, num. Elf en een half. Fries: 

tolfteheal.
twa'let, s. 't [twɑlεt] ‐ten; ‐sy. Toilet. Fries: 

toilet.
twa'letseep, s.  de  [twɑlεt]-.  Toiletzeep. 

Fries: toiletsjippe.
twee, num. & s. de [twe:] ‐ën; ‐tsy. Twee. ♢ 

Foor, na ‒ën, voor, na tweeën; ‒ is 'n paar,  
drie  is  'n  húshouwing, neem maar  twee 
koekjes, enz. Fries: twa.

'tweebak, s. de, ‐ken; ‐ky. Beschuit. Fries: 
twibak.

tweebakken'brij, s. de. Beschuitpap.
tweebakstromp → tweebaktromp.
'tweebakton, s. de, ‐nen. Ton met hoepel-

tjes  eromheen,  waarin  vroeger  beschuit 
werd bewaard.

'tweebaktromp, s.  de;  'tweebakstromp, 
‐en.  Beschuittrommel.  Fries:  twibaks-
tromp.

tweed, adv.  [twe:t].  1 Ten  tweede,  in  de 
tweede plaats. 2 Als tweede. Fries: twads.

'tweede, num.  & s.  't,  ‐n.  Tweede.  Fries: 
twadde.

'tweedehâns, adj.  &  adv.  Tweedehands. 
Fries: twaddehânsk.

'tweedelams, adj.  In:  'n  ‒  skaap, schaap 
dat voor de tweede keer heeft gelammerd.

twee'delig, adj.  Tweedelig.  Fries:  twadie-
lich.

'tweedracht, s. de. Tweedracht. Fries: twa-
dracht.

'tweehânds, adj.  -[hɑ.nts]  -[hɑ.ⁿs]. Zo dun 
dat men het met twee handen moet aan-
vatten (van stuk roggebrood). ♢ 'n ‒ stik 
broad. Fries: twahâns. Zie ook: eenhânds.

'tweeling, s. de, ‐en. Tweeling. ♢ Dat binne 
‒en, dat is een tweeling. Fries: twilling.

'tweelingbroer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Tweeling-
broeder. Fries: twillingbroer.

'tweelingsus, s. de, ‐sen;  'tweelingsuster, 
‐s. Tweelingzuster. Fries: twillingsuster.

tweelingsuster → tweelingsus.
'tweepeerdsêg, s. de, ‐en. Door twee paar-

den getrokken eg. Fries: twahynderseide.
'tweepersoansauto, s.  de,  ‐'s.  Tweeper-

soonsauto. Fries: twapersoansauto.
'tweepersoanskamer, s.  de,  ‐s.  Tweeper-

soonskamer. Fries: twapersoanskeamer.
'tweepersoansledikant, s.  't,  ‐en;  ‐sy. 

Tweepersoonsledikant.  Fries:  twaper-
soansledikant.

'tweepits, adj. Met twee pitten (van kook-
toestel).  ♢  'n  ‒  petroalystel. Fries:  twa-
pits.

'tweepitter, s.  de,  ‐s.  Tweepitsstel.  Fries: 
twapitter.

'tweepônder, s.  de,  ‐s.  Roggebrood  van 
twee pond.

'tweespeen, s. de, ‐spenen. Koe die slechts 
uit twee spenen melk geeft. Zie ook: drie-
speen.

'tweestriid, s.  de.  Tweestrijd.  Fries:  twa-
striid.

'tweetal, s.  't,  ‐len.  Tweetal.  ♢  Op  't  ‒ 
staan, op (het) tweetal staan. Fries:  twa-
tal.

twibele → twivele.
'twiere, v.  [twiərə]  [twi.ərə]  twierde; 

twierd.  Dwarrelen,  wervelen  (van  de 
wind). Fries: twirje.

'twiering, s.  de [twiərɪŋ]  ‐s.  Dwarrelwind, 
wervelwind. Fries: twirre.

twiig, s.  de [twi:x]  twigen;  twychy.  Twijg. 
Fries: twiich.

'twinter, s. de [twɪntər] ‐s. Twenter, tweeja-
rig dier. Fries: twinter.

'twinterbolle, s. de, ‐s. Twenterstier, twee-
jarige stier. Fries: twinterbolle.

'twinterdeef, s. de, ‐deven; ‐defy. Schaap of 
geit van twee jaren. ♢  'n ‒ het een keer 
lamd. Fries: twintertouke.

'twinterrier, s.  de, ‐en. Twentervaars, koe 
die  voor  de  tweede  keer  heeft  gekalfd. 
Fries: twinterrier.

'twintig, num.  [twɪntəx].  Twintig.  Fries: 
tweintich.

'twintigste, num.  &  s.  't,  ‐n.  Twintigste. 
Fries: tweintichste.

'twivel, s.  de  [twi:vəl]  [twivəl]  ‐s.  Twijfel. 
Fries: twivel.

'twivele, v.  [twi:vələ]  [twivələ]  twivelde; 
twiveld; 'twibele, [twi:bələ] twibelde; twi-
beld. Twijfelen. Fries: twivelje.

'twivelig, adj.  &  adv.,  ‐er.  Twijfelend,  tot 
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twijfelen  geneigd,  twijfelmoedig.  ♢  Se 
saaien 't ‒. Fries: twivelich.

U
über'haupt, adv.  [ü:bərhɔu̯pt].  Überhaupt. 

Fries: überhaupt.
U‐izer, s. 't, ‐s. U‐ijzer. Fries: U‐izer.
úl, s. de [ül] ‐len; ‐tsy. Uil. ♢  Soa dronken 

as 'n ‒; hij siet as 'n ‒, gez. van iemand 
met een doordringende blik; wat foor fer-
stand het 'n ‒ nou fan 'e sundeg, wat weet  
'n ‒ nou fan 'e sundeg!, waar praat je van, 
hoe zou jij daar nu verstand van hebben!; 
't binne (der) allegaar ‒len en beren op 'e  
dyk, er zijn onderweg allemaal dingen die 
de aandacht (van een kind) opeisen; maar 
onderweegs waren soafeul ‒len en beren, 
dat ik  't  boadskip foor de maid radikaal  
fergat; 'n  ‒tsy, bepaalde  harde,  stenen 
knikker. Fries: ûle.

'úllebôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Uilenbord, 
driehoekig sluitstuk aan nok van bedrijfs-
gedeelte van boerderij. Fries: ûleboerd.

'úllefel, s.  de  [üləfəl]  ‐len;  ‐tsy.  Ulevel. 
Fries: ulefel.

'úllegat, s. 't,  ‐ten; ‐sy. Uilengat, vlieggat, 
gat  in  uilenbord  waardoor  uilen  in  de 
schuur kunnen komen. Fries: ûlegat.

'úllemale, v.,  úllemaalde;  úllemaald.  (Om 
elkaar heen) draaien, slingeren (van kin-
deren  bij  bepaalde  spelletjes),  (langs  en 
om  elkaar  heen)  rijden,  omrijden  (van 
voertuigen). ♢ In 'e spitsuren ‒ de auto's 
en fytsen maar omnander hine; at 'e kines 
tik‐en‐tik doen ‒ se faak omnander hine.

'úllepan, s. de, ‐nen. Uilenpan, dakpan met 
overdekt luchtgat. Fries: ûlepanne.

'úllewrang, s. de  -[wrɑŋ]. Chronische ont-
steking  aan  de  onderkaak.  Fries:  ûle-
wrang.

ul'tym, adj. [öltim]. Ultiem. Fries: ultym.
ulti'matum, s.  't  [öltima:təm]  ‐s.  Ultima-

tum. Fries: ultimatum.
ultrafio'let, adj.  [öltrɑfio:lεt].  Ultraviolet. 

Fries: ultraviolet.
'underground, s.  de  [öəndərgrɔ.u̯nt].  Un-

derground. Fries: underground.
'uny, s. de [üni] ‐s. Unie. Fries: uny.
uni'form, adj.  [ünifɔrm].  Uniform.  Fries: 

unifoarm.
'uniform, s.  't  [ünifɔrm]  ‐s;  ‐py.  Uniform. 

Fries: unifoarm.
u'nyk, adj. & adv. [ünik] uniker; ‐st. Uniek. 

Fries: unyk.
'unikum, s. 't, ‐s. Unicum. Fries: unikum.
univer'seel, adj.  & adv. [ünifεrse:l]  ‐seler; 

‐st. Universeel. Fries: universeel.
universi'teit, s.  de  [ünifεrsitεit̯]  ‐en.  Uni-

versiteit. Fries: universiteit.
universi'têr, adj.  Universitair.  Fries:  uni-

versitêr.
'upsilon, s. de [öpsilon]. Ypsilon. Fries:  yp-

silon.
ur'gint, adj. [öərgɪnt] ‐er; ‐st. Urgent. Fries: 

urgint.
uri'noir, s. 't [üərinwa:r] ‐s. Urinoir. Fries: 

urinoir.
url, s. de [örl] ‐s. Dol, korte dwarsstok van 

een zeis. Zie ook: tol.
út, adv. [üt]. Uit. ♢ Tun 'e deur ‒, het huis 

uit;  de lamp is ‒; de bâl is ‒, een  perk-
speuler heeft  de bal buiten het perk ge-
speeld, maar niet ver (kaatsen);  de bâl is 
d'r ‒, de opslaner heeft de bal buiten het 
perk  geslagen  (kaatsen);  d'r  ‒!, uitroep 
van  perkspeuler wanneer  de  bal  buiten 
het perk geslagen wordt (kaatsen);  ik hè 
de koeien (d'r) al ‒; hij skaterde 't ‒, lach-
te uitbundig;  de dyk ‒ gaan, tuffe; desel-
de, deuze kant ‒, in dezelfde,  deze rich-
ting;  't  lând ‒, het  land, het veld in;  er-
gens op ‒ wille, iets willen beweren;  er-
gens op ‒ weze, het op iets aanleggen; de 
skoal is ‒; kachel is ‒; drie spul is ‒, met 
drie spel is het afgelopen. Fries: út.

út, prep. [üt]. Uit. ♢ ‒ 'e huus komme, bui-
ten; hij is al ‒ 'e huus, niet meer in het ou-
derlijk huis; ‒  skoal weg; dat is ‒ 'e tiid, 
dat is uit de tijd, verouderd; ‒  te fissen,  
rijen, theedrinken weze, gaan, uit vissen, 
rijden, theedrinken zijn, gaan; ‒  arighyd, 
mâlighyd, voor de aardigheid, uit gekheid. 
Fries: út.

'útademe, v.,  ademde út;  útademd. Uitade-
men. Fries: útazemje.

út'aindlik, adj. & adv.;  út'eandlik. Uitein-
delijk. Fries: úteinlik.

'útbaggere, v.,  baggerde  út;  útbaggerd. 
Uitbaggeren. Fries: útbaggelje.

'útbarste, v.,  burst  út;  útbursten.  Uitbar-
sten. Fries: útbarste.

'útbarsting, s. de, ‐s. Uitbarsting. Fries: út-
barsting.

'útbeelde, v.,  beeldde út;  útbeeld. Uitbeel-
den. Fries: útbyldzje.

'útbeelding, s.  de,  ‐s.  Uitbeelding.  Fries: 
útbylding.

'útbestede, v.,  besteedde  út;  útbesteed. 
Uitbesteden. Fries: útbesteegje.

'útbetale, v.,  betaalde út;  útbetaald. Uitbe-
talen. Fries: útbetelje.

útbetale'rij, s. de. Uitbetaling. Fries: útbe-
telling.
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'útbetaling, s. de, ‐s. Uitbetaling. Fries: út-
betelling.

'útblaze, v.,  bloes út;  útbloezen. Uitblazen. 
Fries: útblaze. Zie ook: útpoeste.

'útblinke, v., blok út; útblonken. Uitblinken. 
Fries: útblinke.

'útblive, v.,  bleef  út;  útbleven.  Uitblijven. 
Fries: útbliuwe.

'útbore, v.,  boorde  út;  útboord.  Uitboren. 
Fries: útboarje.

'útbou, s. de, ‐wen; ‐tsy. Uitbouw. Fries: út-
bou.

'útbousel, s.  't,  ‐s.  Uitbouwsel.  Fries:  út-
bousel.

'útbouwe, v., boude út; útboud. Uitbouwen. 
Fries: útbouwe.

'útbraide, v.,  braidde út;  útbraid.  Uitbrei-
den. Fries: útbreidzje.

'útbraiding, s. de, ‐s. Uitbreiding. Fries: út-
breiding.

'útbreke, v.,  brak út;  útbroken. Uitbreken. 
♢ 't Sweet breekt mij út. Fries: útbrekke.

'útbreker, s.  de,  ‐s.  Uitbreker.  Fries:  út-
brekker.

'útbringe, v.,  brocht út;  útbrocht. Uitbren-
gen. ♢ Hij kon gyn woord ‒. Fries: útbrin-
ge.

'útbroede, v.,  broedde út;  útbroeden.  Uit-
broeden. Fries: útbriede.

'útbuele, v.,  buelde út;  útbueld. Hard weg-
lopen. ♢ ‒ as 'n haas.

'útdage, v. -[da:ɣə] daagde út; útdaagd. Uit-
dagen. Fries: útdaagje.

'útdaging, s. de, ‐s. Uitdaging. Fries: útda-
ging.

'útdele, v.,  deelde  út;  útdeeld.  Uitdelen. 
Fries: útdiele.

'útdeling, s. de, ‐s. Uitdeling. Fries:  útdie-
ling.

'útdiepe, v., diepte út; útdiept. Uitdiepen. ♢ 
'n Sloat ‒. Fries: útdjipje.

'útdinke, v.,  docht út;  útdocht. Uitdenken. 
Fries: úttinke.

'útdoie, v.  -[dɔiə̯]  doide út;  útdoid.  Uitdui-
den. Fries: úttsjutte.

'útdove, v.,  doofde  út;  útdoofd.  Uitdoven. 
Fries: útdôvje.

'útdraaie, v., draaide út; útdraaid. Uitdraai-
en. Fries: útdraaie.

'útdrage, v., droeg út; útdroegen. 1 Uitdra-
gen,  naar  buiten dragen  (van een  dode, 
een  lijk).  2 In:  Toe,  tot  'n  útdroegen(e) 
saak komme, tot een beslissing, oplossing 
komen. Fries: útdrage.

útdrage'rij, s.  de,  ‐en.  Uitdragerij.  Fries: 
útdragerij.

'útdroge, v.,  droogde út;  útdroogd. Uitdro-

gen. Fries: útdroegje.
'útdrukke, v.,  drukte út;  útdrukt. Uitdruk-

ken. ♢  Je in 't Bildts ‒, zich uitdrukken. 
Fries: útdrukke.

'útdrukking, s.  de,  ‐s.  Uitdrukking. Fries: 
útdrukking.

út'druklik, adj. & adv. Uitdrukkelijk. ♢  Ik 
hew 't him ‒ said. Fries: útdruklik.

'útdunne, v.,  dunde út; útdund. Uitdunnen. 
Fries: úttinje.

'úteand, s. 't, ‐en. Uiteinde. Fries: útein.
úteandlik → útaindlik.
'útete, v., úteten. Tot klaarheid, tot een op-

lossing brengen. ♢  Die saak is nag altyd 
niet úteten, die zaak is nog altijd niet tot 
een oplossing gebracht. Fries: útite.

útfal → útfâl.
'útfâl, s. de; 'útfal. Uitval. Fries: útfal.
'útfâle, v.,  fiel  út;  útfâlen.  Uitvallen.  ♢  't 

Licht fiel guster út, ging plotseling uit; de 
jurk, die't se sels maakt had, waar beson-
der mooi ‒n, gelukt,  geslaagd. Fries:  út-
falle.

útfan'huus, adv. Uit logeren. ♢ ‒  komme, 
sille, weze; een ‒ frage, iemand te logeren 
vragen; een ‒ hewwe, iemand logeren, ie-
mand te logeren hebben. Fries: útfanhûs.

útfan'huze, v.,  útfanhuusde;  útfanhuusd. 
Logeren, uit logeren zijn. ♢ Wij hè der 'n 
dagminnig útfanhuusd. Fries: útfanhûzje.

útfan'huzer, s. de, ‐s. Logé. Fries: útfanhû-
zer.

útfanhuze'rij, s.  de,  ‐en.  Het  logeren,  lo-
geerpartij. Fries: útfanhûzerij.

útfan'huzersbêd, s. 't, ‐en; ‐bedsy. Logeer-
bed. Fries: útfanhûzersbêd.

útfan'huzerskamer, s. de, ‐s; ‐tsy. Logeer-
kamer. Fries: útfanhûzerskeamer.

'útfare, v., foer út; útfoeren. Uitvaren (naar 
buiten varen; te keer gaan). Fries: útfarre.

'útfine, v.,  fon  út;  útfonnen.  Uitvinden. 
Fries: útfine.

'útfining, s.  de,  ‐s.  Uitvinding. Fries:  útfi-
ning.

'útflige, v.,  floog  út;  útflogen.  Uitvliegen. 
Fries: útfleane.

'útfloeke, v.,  floekte  út;  útfloekt.  Uitvloe-
ken. Fries: útflokke.

'útflucht, s.  de,  ‐en.  Uitvlucht.  Fries:  út-
flecht.

'útfoer, s. de. Uitvoer. Fries: útfier.
'útfoere, v.,  foerde út;  útfoerd.  Uitvoeren. 

♢  Butter,  kees  ‒; werksemheden  ‒, ten 
uitvoer brengen; 'n revú ‒. Fries: útfiere.

'útfoerig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Uitvoerig. 
Fries: wiidweidich.

'útfoering, s. de, ‐s. Uitvoering. ♢ Naar 'n 
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‒ gaan. Fries: útfiering.
'útfoetere, v.,  foeterde  út;  útfoeterd.  Uit-

foeteren. ♢ De jonge worde bra útfoeterd. 
Fries: útfoeterje.

'útfrete, v.,  frat  út;  útfreten.  Uitvreten. 
Fries: útfrette.

'útgaaf, s. de -[ɡa:f] útgaven; útgafy. Uitga-
ve. ♢  'n Nije ‒ fan 'n boek, druk, editie. 
Fries: útjefte.

'útgaan, v.,  ging út;  útgaan.  1 Uitgaan. ♢ 
Ergens fan ‒, iets tot stelregel hebben; ‒ 
op, als  woordeinde  hebben;  dut  woord 
gaat út op 'n t; de kachel, lamp gaat út; de 
skoal gaat út. 2 Sterven, doodgaan. ♢ Hij 
is  d'r  kalm ‒, is  rustig  gestorven.  Fries: 
útgean.

'útgang, s. de, ‐en. Uitgang. Fries: útgong.
'útgangspunt, s.  't,  ‐en.  Uitgangspunt. 

Fries: útgongspunt.
'útgave, s. de, ‐n. Uitgave. ♢ De ‒n foor de 

húshouwing. Fries: útjefte.
'útgebraid, adj. & adv., ‐er. Uitgebreid, uit-

voerig,  wijdlopig.  ♢  'n  ‒  ondersoek; er-
gens ‒ over prate; ‒  leger onderwiis, uit-
gebreid lager onderwijs.

'útgelaide, s. 't. Uitgeleide (in verbinding). 
♢ Een ‒ doen, iemand uitgeleide doen.

'útgesocht, adj.;  'útsocht. Uitgezocht, uit-
gelezen. ♢ Utgesocht weer; 'n útsocht ge-
selskap. Fries: útsocht.

'útgesproken, adj. & adv.; 'útsproken. Uit-
gesproken, duidelijk, onmiskenbaar. Fries: 
utsprutsen.

'útgestrekt, adj., ‐er; ‐st. Uitgestrekt.
'útgeve, v.,  gâf  út;  útgeven.  Uitgeven.  ♢ 

Geld ‒; 'n  boek  ‒, publiceren.  Fries:  út-
jaan.

'útgever, s.  de,  ‐s.  Uitgever.  Fries:  útjou-
wer.

útgeve'rij, s. de, ‐en. Uitgeverij. Fries:  út-
jouwerij.

'útglije, v.,  glee(d) út;  útgleden. Uitglijden. 
Fries: útglide.

'útgnize, v.,  gnees út;  útgnezen.  Spottend 
uitlachen. Fries: útgnize.

'útgrave, v., groef út; útgroeven. Uitgraven. 
Fries: útgrave.

'útgroeie, v., groeide út; útgroeid. Uitgroei-
en. Fries: útgroeie.

'úthale, v.,  haalde út;  úthaald. Uithalen. ♢ 
As jonges haalden wij  faak aaies  út, na-
men de eieren weg; 'n eksternêst ‒, uitha-
len,  leeghalen;  't  braaien,  'n  sok  ‒, het 
breiwerk, een sok uithalen; grappen, stre-
ken ‒. Fries: úthelje.

'úthangbôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Uithang-
bord. Fries: úthingboerd.

'úthange, v., hong út; úthongen. Uithangen. 
♢ De flâg ‒, de vlag uithangen; de groate 
man ‒, zich  voordoen als  een belangrijk 
persoon. Fries: úthingje.

'úthoek, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Uithoek. Fries:  út-
hoeke.

'úthôle, v.,  hôlde  út;  úthôld.  Uithollen. 
Fries: útholje.

'úthongere, v.,  hongerde  út;  úthongerd. 
Uithongeren. Fries: úthongerje.

'úthouwe, v.,  houde  út;  úthouwen.  1 Uit-
houden, volhouden. ♢  Ik kon 't  der niet  
langer ‒. 2 Staande houden, (blijven) be-
weren. ♢  Ik wil niet graag ‒, dat. Fries: 
úthâlde.

'úthouwe, v.,  houde út;  úthouwen. Uithou-
wen. Fries: úthouwe.

'úthouwingsfermogen, s.  't,  ‐s.  Uithou-
dingsvermogen.  Fries:  úthâldingsfermo-
gen.

'útkamme, v.,  kamde út;  útkamd.  Uitkam-
men.  ♢  't  Haar ‒, zijn  haar uitkammen. 
Fries: útkjimme.

'útkere, v.,  keerde  út;  útkeerd.  Uitkeren. 
Fries: útkeare.

'útkering, s. de, ‐s. Uitkering. Fries: útkea-
ring.

'útkerken, adj.  In:  Ten  ‒  weze, uitgeput 
zijn, ook: versleten zijn. Fries: útkerken.

'útkike, v.,  keek út;  útkeken.  Uitkijken. ♢ 
Je de ogen ‒, zijn ogen uitkijken. Fries: út-
sjen.

'útkykpost, s.  de,  ‐en.  Uitkijkpost.  Fries: 
útkykpost.

'útklede, v., kleedde út; útkleed. Uitkleden. 
♢  Ik kleed mij niet eerder út as at ik op  
bêd gaan, ik geef mijn geld niet uit voor 
mijn dood. Fries: útklaaie.

'útknipe, v.,  kneep  út;  útknepen.  Uitknij-
pen. ♢ 'n Sitroen ‒; hij is stil útknepen, hij 
is ongemerkt heengegaan. Fries: útknipe.

'útknippe, v.,  knipte  út;  útknipt.  Uitknip-
pen. Fries: útknippe.

'útknipsel, s.  't,  ‐s.  Uitknipsel.  Fries:  út-
knipsel.

'útknobbele, v. -[knobələ] knobbelde út; út-
knobbeld. Uitknobbelen. Fries: útknobbel-
je.

'útkomme, v.,  kwam út;  útkommen. Uitko-
men. ♢ Die deur komt út op 'e gang, geeft 
toegang  tot;  foor  je's  mening  ‒  durve, 
voor zijn mening durven uitkomen; de gla-
dioalen waren an 't ‒n toe, stonden op het 
punt om uit te botten;  die moord sil nag 
wel  ‒, de waarheid zal  nog wel  aan het 
licht komen;  de som, deling komt niet út, 
klopt niet;  dat komt mij niet soa goed út, 
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past  mij niet;  wat ‒ late, iets laten uitko-
men (iets  waarneembaar laten zien;  iets 
laten blijken). Fries: útkomme.

'útkomst, s. de, ‐en. Uitkomst. ♢ De ‒ fan 
'n deling. Fries: útkomst.

'útkrame, v.,  kraamde  út;  útkraamd.  Uit-
kramen, verkondigen, vertellen. ♢ D'r wat 
‒, heel  wat  (vooral)  negatiefs  zeggen. 
Fries: útkreamje.

útlaat → útlating.
'útlaat, s. de, ‐laten. Uitlaat. Fries: útlit.
'útlaatgassen, s. plur. Uitlaatgassen. Fries: 

útlitgassen.
'útlache, v.,  lachte  út;  útlacht.  Uitlachen. 

Fries: útlaitsje.
'útlade, v.,  laaddde  út;  útladen.  Uitladen. 

Fries: útlade.
útlaike, v., laikte út; útlaikt. Met de bagger-

beugel uitbaggeren. ♢  't Kanaal ‒. Fries: 
útleikje.

útlandig → útlândig.
'útlândig, adj.;  'útlandig.  Aanlandig,  op-

landig. ♢ 'n ‒e wyn, een zeewind. Zie ook: 
inlândig.

'útlate, v., liet út; útlaten. Uitlaten. ♢ Je er-
gens niet over ‒. Fries: útlitte.

'útlating, s.  de,  ‐s,  ‐laten;  'útlaat, ‐laten. 
Deel van een gebouw, waarvan de muren 
en het afhellend dak lager zijn dan die van 
het  hoofdgebouw  en  gewoonlijk  zonder 
zoldering. ♢  De ‒ staat in 't  lang fan 'e  
skuur.

útlê → útlêge.
'útleefd, adj. Uitgeleefd, afgeleefd, door ou-

derdom door  en  door  verzwakt.  ♢  'n  ‒ 
oudman. Fries: útlibbe.

'útlêg, s. de, ‐en. Uitleg. Fries: útlis.
'útlêge, v.;  'útlê, laai út;  útlaid. Uitleggen. 

♢ 'n Jurk ‒, langer of ruimer maken door 
de zomen kleiner te maken; naden ‒; ik sil  
dij de saak ‒, verklaren, toelichten. Fries: 
útlizze.

'útlekke, v.,  lekte  út;  útlekt.  Uitlekken. 
Fries: útlekke.

'útleve, v., leefde út; útleefd. Uitleven. ♢ Je 
‒, zich uitleven. Fries: útlibje.

'útlevere, v., leverde út; útleefd. Uitleveren. 
Fries: útleverje.

'útlezen, adj. Uitgelezen.
'útliene, v.,  liende  út;  útliend.  Uitlenen. 

Fries: útliene.
'útlinge, v. -[lɪŋə] lingde út; útlingd. Bespa-

ren, uitwinnen. ♢ 'n Dâgminnig útfanhuus 
soa om Korsttyd hine, dat lingt (ôns) arig  
wat brandstof út. Fries: útlangje.

'útlope, v., liep út; útlopen. Uitlopen. ♢ Die 
kiper  loopt  tefeul  út; de bomen lope út, 

botten  uit;  de  foorstelling,  de  útfoering 
waar elf uur ‒n, afgelopen; 't waar twaalf 
uren ‒n.

'útloper, s. de, ‐s. Uitloper.
'útlove, v.,  loofde  út;  útloofd.  Uitloven. 

Fries: útlove.
'útlurke, v., lurkte út; útlurkt. Uitvragen. ♢ 

Ik sil 'm wel 's ‒ hoe't 't nou faitliken sit.
'útmake, v., maakte út; útmaakt. Uitmaken. 

♢ De ferkering ‒; dat maakt goed 21% fan 
'e befolking út, vormt, is;  wat maakt dat 
nou út, dat is  van weinig betekenis;  dat 
mot elk maar bij himsels ‒, besluiten, be-
slissen; een ‒ foor, iemand uitmaken voor. 
Fries: útmeitsje.

út'muntend, adj. & adv. -[möntənt] ‐er; ‐st. 
Uitmuntend.

'útnaaie, v.,  naaide út;  útnaaid. Hard weg-
lopen, vluchten, het hazepad kiezen. ♢ Se 
naaiden hard út. Fries:  útnaaie.  Zie ook: 
fortnaaie.

'útnander, adv. Uitelkaar, uiteen. ♢ ‒ gaan, 
uiteengaan, van elkaar gaan, scheiden; ‒ 
weze, geen verbintenis meer hebben (van 
verloofden, gehuwden); 'n auto ‒ hale, de-
monteren; ‒ fâle, flige, lope, raffele, skeu-
re, spatte, springe, uiteenvallen, ‐vliegen, 
‐lopen,  ‐rafelen,  ‐scheuren,  ‐spatten, 
‐springen. Fries: útinoar.

'útnoadige, v.  -[no.ədəɣə]  noadigde út;  út-
noadigd. Utnodigen. Fries: útnoadigje.

'útnoadiging, s. de, ‐s. Uitnodiging. Fries: 
útnoadiging.

'útnoadingspertij, s.  de,  ‐en.  Kaatspartij, 
waarbij  de spelers zijn uitgenodigd door 
de  organiserende  vereniging.  Fries:  út-
noadigingspartij.

'útoefene, v., oefende út; útoefend. Uitoefe-
nen. Fries: útoefenje.

'útoefening, s.  de,  ‐s.  Uitoefening.  Fries: 
útoefening.

'útpakke, v., pakte út; útpakt. Uitpakken. ♢ 
't Sil mij 's benije hoe't 't ‒ sil, zal aflopen. 
Fries: útpakke.

'útparte, v.,  partte  út;  útpart.  Uitdelen. 
Fries: útparte.

'útpike, v.  -[pikə]  pykte  út;  útpykt.  Hard 
weglopen, wegvluchten, er vandoor gaan. 
Fries: útpykje.

'útpluze, v., pluusde, ploas út; útpluusd, út-
ploazen. Uitpluizen. ♢ 'n Saak ‒, haarfijn 
naspeuren. Fries: útplúzje.

'útpoeste, v.  -[pustə]  poestte  út;  útpoest. 
Uitblazen.  ♢  Ik  mot  eventsys  ‒, adem 
scheppen, uitrusten. Fries: útpûste.

'útprakkesere, v., prakkeseerde út; útprak-
keseerd.  Uitdenken,  bedenken. Fries:  út-
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prakkesearje.
'útprate, v.,  praatte út;  útpraat. Uitpraten. 

♢  Een niet ‒ late, iemand niet laten uit-
praten, in de rede vallen;  hij raakte niet 
útpraat, hij raakte niet uitgepraat; wij bin-
ne útpraat, wij hebben elkaar niets meer 
te zeggen. Fries: útprate.

'útpuele, v.  -[pü.ələ]  puelde  út;  útpueld; 
'útpúlle, -[pülə]  púlde út;  útpúld. Uitpui-
len. ♢ Fan lilkens puele de ogen him út 't  
hoofd, puilen zijn ogen uit. Fries: útpûlje.

útpúlle → útpuele.
'útput, adj. Uitgeput. Fries: útput.
'útputte, v.,  putte  út;  útput.  Uitputten. 

Fries: útputte.
'útraffele, v., raffelde út; útraffeld. Uitrafe-

len. ♢ 'n Braidne troi kin men ‒, uithalen. 
Fries: útraffelje.

'útraike, v.  -[rɑik̯ə]  -[rɔik̯ə]* raikte  út;  út-
raikt.  Uitreiken. ♢  De prizen worden út-
raikt  deur de foorsitter  fan 'e kaatsfere-
ning. Fries: útrikke.

'útraiking, s. de, ‐s. Uitreiking. Fries: útrik-
king.

'útraze, v.,  raasde út;  útraasd. Uitrazen. ♢ 
Een ‒ late, iemand laten uitrazen. Fries: 
útraze.

'útregene, v.,  regende út;  útregend. Uitre-
genen. ♢  't Folk is útregend, door regen 
gedwongen  het  werk  te  staken.  Fries: 
útreine.

'útrichte, v.,  richtte út;  útricht. Uitrichten, 
uitvoeren. Fries: útrjochtsje.

'útrije, v., reed út; útreden. Uitrijden. ♢ Hij 
het  de elfstedentocht útreden, ten einde 
gereden. Fries: útride.

útris → útrusting.
'útroeie, v.,  roeide  út;  útroeid.  Uitroeien. 

Fries: útroegje.
'útroep, s. de, ‐en. Uitroep. Fries: útrop.
'útroepe, v.,  riep  út;  útropen.  Uitroepen. 

Fries: útroppe.
'útroke, v.,  rookte  út;  útrookt.  Uitroken 

(door rook verdrijven; met rook ontsmet-
ten). Fries: útrikje.

'útruste, v.,  rustte  út;  útrust.  Uitrusten, 
rusten tot  men niet  meer  moe is.  Fries: 
útrêste.

'útruste, v., rustte út; útrust. Uitrusten, van 
het nodige voorzien. Fries: útrisse.

'útrusting, s. de, ‐s; 'útris, [ütrɪs] ‐sen. Uit-
rusting (het uitrusten; al het nodige voor 
een gevecht, tocht,  reis, verblijf enz.).  ♢ 
Dat is 'n hele útris, het kost veel moeite 
om  weg  te  komen,  weg  te  gaan.  Fries: 
útris.

'útsaaie, v.,  saaide  út;  útsaaid.  Uitzaaien. 

Fries: útsiedzje.
'útset, s. de, ‐ten. Uitzet. Fries: útset.
'útsette, v.,  sette út;  útset.  1 Uitzetten. ♢ 

De irpels ‒, poten, in de grond zetten; die 
eksporteur het 'n prot kratten met setters  
klaar staan, dat die kin weer 'n mooi soad 
morgens ‒, bepoten.  2 Zich ontwikkelen, 
zichtbaar  worden.  ♢  De mazels,  pokken 
sette út. Fries: útsette.

'útsy, s. 't, ‐s. Uitje. ♢ 't Jaarlikse ‒. Fries: 
útsje.

'útsicht, s. 't, ‐en. Uitzicht. ♢  Fan 'e hoge 
seedyk ôf het men 'n mooi ‒ op 't Bildt. 
Fries: útsicht.

'útsien, v.,  sâg  út;  útsien.  Uitzien.  ♢  ‒ 
na(ar), uitzien naar; de kamer siet út op 'e  
tún, biedt  uitzicht  op;  hij  siet  d'r  goed,  
min út, hij ziet er goed, slecht uit. Fries: 
útsjen.

'útsinde, v., sond út; útsonden. Uitzenden.
'útsinding, s.  de,  ‐s.  Uitzending.  ♢  'n 

Rechtstreekse ‒ foor de tillevizy.
'útskaaie, v., skaaide út; útskaaid. Uitschei-

den, eindigen, ophouden. Fries: útskiede.
'útskelle, v., skol út; útskollen. Uitschelden. 

Fries: útskelle.
'útskere, v., skoor út; útskoren. Uitscheren. 

♢ De nek ‒. Fries: útskeare.
'útskeure, v.,  skeurde  út;  útskeurd.  Uit-

scheuren. ♢ Je de bússen ‒ fan 't lachen, 
zich  op  zichtbare  wijze  kostelijk  verma-
ken. Fries: útskuorre.

'útskiete, v.,  skoat út;  útskoaten. Uitschie-
ten.  ♢  De wyn skiet  út, loopt plotseling 
rond (vooral van het zuiden door het wes-
ten  naar  het  noorden  en  oosten).  Fries: 
útsjitte.

útskreauwe → útskruwe.
'útskrive, v., skreef út; útskreven. Uitschrij-

ven. ♢ Rekens ‒. Fries: útskriuwe.
'útskruwe(W), v.,  skruwde  út;  útskruwd; 

'útskreauwe*  (O), skreaude  út;  út-
skreaud. Uitschreeuwen. ♢ 't ‒ fan 'e pyn, 
het  uitschreeuwen  van  pijn.  Fries:  út-
skreauwe.

'útskudde, v.,  skudde  út;  'tskudden.  Uit-
schudden. Fries: útskodzje.

'útskure, v., skuurde út; útskuurd. Uitschu-
ren. Fries: útskuorje.

'útslaan, v., sloeg út; ýtsloegen. Uitslaan. ♢ 
De bâl ‒, terugslaan vanuit het kaatsperk; 
de bâl is best útsloegen. Fries: útslaan.

'útslag, s. de, ‐en. Uitslag. Fries: útslach.
'útslape, v.,  sliep  út;  útslapen.  Uitslapen. 

Fries: útsliepe.
'útslapen, adj., ‐er. Uitgeslapen, schrander, 

slim, bijdehand. Fries: útsliept.
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'útsloate, v.,  sloat  út;  útsloaten.  Sloten. 
Fries: útslatte.

'útslove  (je), v.  -[slo:və]  sloofde  út;  út-
sloofd. Zich uitsloven. Fries: útsloovje.

'útslútte, v.,  sloat út;  útsloaten. Uitsluiten. 
♢  Dat  is  útsloaten, dat  is  uitgesloten. 
Fries: útslute.

út'slúttend, adj. & adv. Uitsluitend. Fries: 
útslutend.

út'slútting, s. de, ‐s. Uitsluiting. Fries:  út-
sluting.

'útsmite, v.,  smeet  út;  útsmeten.  Uitsmij-
ten. ♢ Een tun de deur ‒, iemand de deur 
uitsmijten. Fries: útsmite.

'útsnije, v.,  sneed út;  útsneden. Uitsnijden. 
Fries: útsnije.

útsocht → útgesocht.
'útsoeke, v.,  socht  út;  útsocht.  Uitzoeken. 

Fries: útsykje.
útsoeke'rij, s. de. Het uitzoeken. Fries: út-

sikerij.
'útsonderd, prep. 
'útsonderd, conj. Uitgezonderd.
'útsondere, v., sonderde út; útsonderd. Uit-

zonderen. Fries: útsûnderje.
'útsondering, s. de, ‐s. Uitzondering. Fries: 

útsûndering.
út'sonderlik, adj. & adv., ‐er. Uitzonderlijk. 

Fries: útsûnderlik.
'útspanning, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Uitspanning, 

pleisterplaats. Fries: útspanning.
'útspare, v.,  spaarde út;  útspaard.  Uitspa-

ren. ♢ Tiid, geld ‒. Fries: útsparje.
'útspoele, v., spoelde út; útspoeld. Uitspoe-

len. ♢  'n Dwail  op 'e stoep ‒. Fries:  út-
spiele.

'útspraak, s. de, ‐spraken. Uitspraak. ♢ De 
‒ is de ândere weeks, rechtelijk oordeel, 
vonnis, beslissing. Fries: útspraak.

'útspraide, v.,  spraidde  út;  útspraid.  Uit-
spreiden. Fries: útspriede.

'útspreke, v.,  sprak út;  útsproken. Uitspre-
ken. ♢ 'n Rede ‒; je's bewondering, ferba-
zing, foldoening ‒, zijn bewondering, ver-
bazing,  voldoening  uitspreken.  Fries: 
útsprekke.

útsproken → útgesproken.
'útstaan, v., ston út; útstaan. Uitstaan. ♢ Ik 

kin die man niet ‒, verdragen. Fries:  út-
stean.

'útstalle, v.,  stalde  út;  útstald.  Uitstallen. 
Fries: útstalle.

'útstalling, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Uitstalling. 
Fries: útstalling.

'útstappe, v., stapte út; útstapt. Uitstappen. 
Fries: útstappe.

'útstappy, s. 't, ‐s. Uitstapje. Fries:  útstap-

ke.
'útsteke, v.,  stak út;  útstoken.  1 Uitsteken. 

2 Van huis gaan, vertrekken. ♢  Doe't  ik 
fanoffen  útstak,  waar  't  prachtig  weer. 
Fries: útstekke.

út'stekend, adj. Uitstekend, vooruit‐ of om-
hoogspringend. Fries: útstekkend.

'útstekend, adj.  &  adv.  Uitstekend,  voor-
treffelijk.

'útstel, s. 't, ‐len.  1 Uitstel, opschorting.  2 
Voorstel,  voorslag.  ♢  'n  ‒  indiene, een 
voorstel indienen. Fries: útstel.

'útstelle, v., stelde út; útsteld. 1 Uitstellen, 
opschorten.  2 Voorstellen,  een  voorstel, 
voorslag doen. Fries: útstelle.

'útstippele, v., stippelde út; útstippeld. Uit-
stippelen. Fries: útstippelje.

'útstorte, v.,  stortte út;  útstort. Uitstorten. 
Fries: útstoarte.

'útstorve, v., sturf út; útsturven. Uitsterven. 
Fries: útstjerre.

'útstrale, v.,  straalde út;  útstraald. Uitstra-
len. Fries: útstrielje.

'útstrekke, v., strekte út; útstrekt. Uitstrek-
ken. ♢  De landerijen strekke hur út tot, 
strekken zich uit tot. Fries: útstrekke.

'útstrike, v.,  strook út;  útstroken.  Uitstrij-
ken. Fries: útstrike.

'útstrooie, v.,  strooide  út;  útstrooid.  Uit-
strooien. Fries: útstruie.

'útsture, v.,  stuurde út;  útstuurd.  1 Uitstu-
ren.  2 Uitzenden, door middel van radio-
golven verspreiden. Fries: útstjoere.

'útsturing, s. de, ‐s. Uitzending. Fries:  út-
stjoering.

'útsuge, v.,  soog út;  útsogen. Uitzuigen. ♢ 
Die koopman suugt 'e loi út. Fries: útsûge.

'útsuger, s. de, ‐s. Uitzuiger. ♢ Die boer is 
âns niks as 'n ‒. Fries: útsûger.

'útsúnnige, v., súnnigde út; útsúnnigd. Uit-
zuinigen. Fries: útsunigje.

'útswete, v.,  sweette út;  útsweten. Uitzwe-
ten. ♢  De ferkouwenhyd ‒; je ‒, een ge-
vatte kou uitzweten. Fries: útswitte.

'úttekene, v.,  tekende út;  útteken. Uitteke-
nen. Fries: úttekenje.

úttelle, v.,  telde út;  útteld. Uittellen. Fries: 
úttelle.

útter'aard, adv. Uiteraard. Fries: uteraard.
'úttere, v. [ütərə]  útterde;  útterd. Uiten. ♢ 

Je ‒, zich uiten; hij kin 'm niet soa goed in 
't Hollands ‒. Fries: uterje.

'úttere, v.  [ütərə]  útterde;  útterd.  Uitvou-
wen. Fries: útteare.

'úttere, v. [ütɪ.ərə] teerde út; útteerd. Uitte-
ren. Fries: úttarre.

'úttering, s. de, ‐s. Uiting. Fries: utering.
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'útteringswize, s.  de,  ‐n.  Uitingswijze. 
Fries: uteringswize.

'útterlik, s. 't, ‐en. Uiterlijk. Fries: uterlik.
'útterlik, adj. & adv. Uiterlijk. Fries:  uter-

lik.
'útterlikhyd, s.  de,  ‐heden.  Uiterlijkheid. 

Fries: uterlikheid.
útter'mate, adv. Uitermate.
'útterst, adj. & adv. Uiterst. ♢ Je's ‒e best 

doen, zijn uiterste best doen. Fries: uterst.
'útterste, s. 't, ‐n. Uiterste. ♢ Fan 't ene ‒ 

in 't andere fâle. Fries: uterste.
'úttrekke, v.,  trok  út;  úttrokken.  Uittrek-

ken. ♢ De jas, skoenen ‒. Fries: útlûke.
'útwaaie, v.,  woei út;  útwoeien. Uitwaaien. 

♢  De keers, oalylamp is útwoeien. Fries: 
útwaaie.

'útwaide, v.,  waidde út;  útwaid. Uitweiden. 
Fries: útweidzje.

'útwas, s. de, ‐sen. Uitwas. Fries: útwaaks.
'útwasse, v.,  wos út;  útwossen. Uitwassen. 

Fries: útwaskje.
'útwege, v.,  woog út;  útwogen.  Uitwegen. 

Fries: útwage.
'útwerke, v.,  werkte  út;  útwerkt.  Uitwer-

ken. Fries: útwurkje.
'útwerking, s. de, ‐s. Uitwerking. Fries: út-

wurking.
'útwike, v.,  week  út;  úweken.  Uitwijken. 

Fries: útwike.
út'windig, adj.  &  adv.  Uitwendig.  Fries: 

útwindich.
'útwinne, v., won út; útwonnen. Uitwinnen, 

uitsparen. ♢ Dat het ôns 'n mooi hutsy tiid 
útwonnen. Fries: útwinne.

'útwinner, s.  de,  ‐s.  1 Uitwinning,  bespa-
ring.  2 Buitenkansje,  voordeeltje.  ♢  Dat 
waar 'n hele ‒. Fries: útwinner.

'útwissele, v.,  wisselde  út;  útwisseld.  Uit-
wisselen. Fries: útwikselje.

'útwisseling, s. de, ‐s. Uitwisseling. Fries: 
útwikseling.

útwize, v.,  wees  út;  útwezen.  Uitwijzen. 
Fries: útwize.

út'wryks, adj.  & adv.  -[wriks]  ‐er;  ‐t.  Bui-
tenissig,  afwijkend,  vreemd.  Fries:  út-
wrydsk.

uur, s.  't  [ü.ər]  uren;  ‐tsy [ü.ətsi].  Uier. ♢ 
Op 't ‒ sette, staan late, staan, één keer 
niet  melken,  gemolken  zijn;  'n  ‒  make, 
een vol, gezwollen uier krijgen (als de tijd 
van kalven nadert). Fries: oer.

uur, s.  't  [ü.ər]  uren;  ‐tsy [ü.ətsi].  Uur.  ♢ 
Om 't ‒, om het uur; hij ferdient 'n tientsy 
in 't ‒, per uur; om ‒ nach tiid dinke, hele-
maal geen haast hebben;  hij  weet fan ‒ 
nach tiid, hij geeft geen acht op de tijd; de 

uren  maakt  hewwe, genoeg  hebben  ge-
daan,  gez.  van  oudere  mensen  die  wat 
minder  hard  willen  gaan  werken.  Fries: 
oere.

'uurbetrappe, v.,  uurbetrapte;  uurbetrapt. 
Op  spenen,  tepels  trappen  (bij  koeien). 
Fries: oerbetraapje. Zie ook: speenbetrap-
pe.

'uurdienst, s.  de,  ‐en.  Uurdienst.  Fries: 
oeretsjinst.

'uurloan, s.  't,  ‐en.  Uurloon.  Fries:  oere-
lean.

uurs, adv.  [ü.əs].  Per uur.  ♢  Hij  het  ‒ 'n 
goed loan. Fries: oers.

'uurwerk, s.  't,  ‐en;  ‐y.  Uurwerk.  ♢  D'r 
draait  'n  núvver  ‒  in  dat  oudmîns, die 
oude vrouw heeft een wonderlijk karakter, 
denkt eigenaardig;  doe't ôns pake Hotze 
95 waar, waar 't ‒ ôflopen, was hij afge-
leefd. Fries: oerwurk.

W
waag, adv. [wa:x]. In: ‒ en wiid, wagenwijd. 

♢ De achterdeuren staan ‒ en wiid open. 
Fries: waach.

'waagstik, s.  't,  ‐en.  Waagstuk.  Fries: 
weachstik.

waai, s. de [wɑ.i]̯. Wei, hui. Fries: waai.
'waaie, s. de [wɑ:iə̯] ‐s; ‐chy. Wei(de), wei-

land. ♢ 'n witte ‒, stuk land, waar vlas op 
gestaan heeft en waar nu witte klaver (als 
ondervrucht gezaaid) op groeit; De klaine, 
middelste, feerste ‒, aanduiding van een 
bepaald stuk grasland. Fries: weide.

'waaie, v. [wɑ:iə̯] woei; woeien. Waaien. ♢ 't 
Waait dat 't rookt, dat 't stinkt, dat 't 'n  
aard  het,  't  waait  'n  (halve)  storm, het 
waait erg hard; de nagels ‒ je fan 'e klau-
wen, (ruw)  gez.  wanneer  het  erg  hard 
waait; waait de wyn út die hoek, waait de 
wind uit die hoek, staan de zaken zo; der 
sil wat ‒, het zal er waaien, het zal er on-
stuimig toegaan, er zal een strenge beris-
ping gegeven worden. Fries: waaie.

'waaier, s. de, ‐s; ‐tsy. Waaier. Fries: waaier.
'waaiersôlder, s.  de;  'waaisôlder, ‐s.  Zol-

der in graanmolen, waar de wind toegang 
heeft. ♢ Op 'e ‒ staat de wyn.

'waaieskeure, v.,  waaieskeurde;  waaie-
skeurd. Grasland scheuren.

'waaiskuttel, s. de, ‐s. Schotel om wei uit 
te scheppen. Fries: waaiskûtel.

waaisôlder → waaiersôlder.
'waakhônd, s. de, ‐honnen; ‐hondsy. Waak-

hond.
waaks, adj. [wa:ks] ‐er; ‐t.  1 Waaks, waak-
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zaam. ♢  Die hônd is  goed ‒. 2 Spoedig 
wakker  wordend.  ♢  Och  soa  ‒  weze. 
Fries: waaks.

'waaksens, s. de. 1 Waaksheid. 2 Het spoe-
dig ontwaken. ♢ ‒ is wel 's maklik, maar 
ok wel lastig. Fries: waaksens.

waan, s. de [wa:n] wanen. Waan. ♢ In 'e ‒, 
in de waan; een in 'e ‒ late, iemand in de 
waan laten. Fries: waan.

waan, s. de [wa:n] wanen. Wankant, scheve 
zijde van een plank. ♢ D'r sit 'n ‒(tsy) an  
die plank. Fries: waan.

'waanhout, s. 't. Wanhout. ♢ ‒ wort saagd 
út 'e búttenste kanten fan 'n boom.

'waansin, s. de. Waanzin. Fries: waansin.
waan'sinnig, adj. & adv., ‐er.  Waanzinnig. 

Fries: waansinnich.
waar, s.  de  [wa:r].  Waar,  koopmansgoed. 

Fries: waar.
waar, adj. [wa:r]. Waar. ♢ Echt ‒; de ware, 

de ware. Fries: wier.
waar, interj. [war] [wa:r]. Niet waar?, is het 

niet? ♢ Mooi weer, ‒?; 'k hè 't dij ommers 
al weet‐hoe‐faak said, ‒? Fries:  wier. Zie 
ook: nietwaar.

waar'achtig, adj., adv. & interj. [warɑxtəx]; 
'wrachtig, adv. & interj. [wrɑxtəx]. Waar-
achtig. ♢ Dat is ‒ waar; ‒!, soa is 't; wis 
en ‒. Fries: wrachtich.

waard, adj. [wa:rt]. In: Waarde …, (als aan-
schrijfvorm), waarde …. Fries: weard.

waarde → weerde.
waardefol → weerdefol.
waar'dere, v.  [wa:dɪ.ərə]  waardeerde; 

waardeerd. Waarderen. Fries: wurdearje.
waar'dering, s.  de,  ‐s.  Waardering.  Fries: 

wurdearring.
'waarhyd, s. de [wa:rhid] [warhid] ‐heden. 

Waarheid. Fries: wierheid.
'waarlik, adv.;  'waarliken. Waarlijk. ♢ Dat 

sou ik waarlik hest fergeten hewwe; waar-
liken, jou hewwe gelyk. Fries: wierlik.

waarliken → waarlik.
'waarmake, v.,  maakte  waar;  waarmaakt. 

Waarmaken. ♢ Hij mot syn woorden eerst  
maar 's ‒; jesels ‒, zich waarmaken. Fries: 
wiermeitsje.

'waarnimme, v.,  nam waar;  waarnommen. 
Waarnemen. ♢ 'n Eklips ‒; syn trekken ‒, 
van  de  gelegenheid  gebruik  maken,  zijn 
slag slaan;  'n ‒nd burgemeester, tijdelijk. 
Fries: waarnimme.

'waarnimmer, s. de, ‐s. Waarnemer. Fries: 
waarnimmer.

'waarnimming, s.  de,  ‐s.  Waarneming. 
Fries: waarnimming.

'waarsêge, v.,  waarsaai;  waarsaid.  Waar-

zeggen. Fries: wiersizze.
waarsêge'rij, s.  de,  ‐en.  Waarzeggerij. 

Fries: wiersizzerij.
waar'skynlik, adj.  &  adv.  Waarschijnlijk. 

Fries: wierskynlik.
'waarskouwe, v. [war]- [wa:r]- waarskoude; 

waarskoud.  Waarschuwen.  Fries:  war-
skôgje.

'waarskouwing, s.  de,  ‐s.  Waarschuwing. 
Fries: warskôging.

waas, s. 't [wa:s]. Waas. Fries: waas.
'wably, interj.  -[bli];  'wablyf, -[blif];  'wa-

blyft, -[blift];  'watbly, -[bli];  'watblyf, 
-[blif];  'watblyft, -[blift]. Wablief, wat be-
lieft U. ♢ ‒, menheer?

wablyf → wably.
wablyft → wably.
wacht, s.  de  [wɑxt]  ‐en.  Wacht.  ♢  Op  ‒ 

staan; de ‒ houwe; een fan 'e ‒ rage, ie-
mand storen, verdrijven; wat in 'e ‒ slepe, 
iets in de wacht slepen; een de ‒ ansêge, 
iemand de wacht aanzeggen. Fries: wacht.

'wachte, v. [wɑxtə]  wachtte;  wacht.  Wach-
ten.  ♢  Op  een,  wat  ‒, op  iemand,  iets 
wachten; je ‒ foor, zich wachten voor; d'r 
staat jou niks goeds te ‒n. Fries: wachtsje.

'wachter, s. de, ‐s. Wachter. Fries: wachter.
'wachtkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Wachtkamer. 

Fries: wachtkeamer.
'wachtlope, v.,  wachtliep;  wachtlopen. 

Wachtlopen.
'wachtpost, s.  de,  ‐en.  Wachtpost.  Fries: 

wachtpost.
'Wadden, s.  plur.  [wɑdən].  In:  De  ‒, de 

Wadden. Fries: Waad.
'Waddensee, eigennaam.  Waddenzee. 

Fries: Waadsee.
'wâde, v. [wɑ.də] wâdde; wâden. 1 (Met ze-

kere moeite) over natte, vochtige, moeilijk 
begaanbare ondergrond lopen. ♢ Deur de 
snee, drek, 'n plas ‒. 2 Met vuile voeten 
de vloer bevuilen. ♢ Dou most niet soa ‒; 
at  't  bútten  nat  is,  dan  wâdt  't  soa. 3 
Schoppen, trappen. Fries: wâdzje.

'wafel, s.  de [wa:fəl]  ‐s;  ‐tsy.  Wafel. Fries: 
waffel.

'waffel, s. de [wɑfəl] ‐s. Waffel, mond. ♢ De 
‒ overal in slaan, veel praats hebben, zich 
overal mee bemoeien. Fries: waffel.

wafol → weerdefol.
'wage, v.  [wa:ɣə]  waagde;  waagd.  Wagen. 

Fries: weagje.
'wagen, s.  de  [wa:ɣən]  ‐s;  ‐tsy.  Wagen. 

Fries: wein.
'wagenfol, s. 't, ‐len. Wagenvol. ♢ 'n ‒ hooi. 

Fries: weinfol.
'wagenhok, s.  't,  ‐ken.  Wagenhok.  Fries: 
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weinhok.
'wagenhuus, s.  't,  ‐húzzen.  Wagenhuis. 

Fries: weinhûs.
'wagenloege, v.,  wagenloegde;  wa-

genloegd. Veldgewas, hooi enz. op de wa-
gen laden. Fries: weidloegje.

'wagenloeger, s.  de,  ‐s.  Arbeider  die  het 
graan, de peulvruchten, het hooi enz. op 
de wagen optast. Fries: weidloeger.

'wagenmaker, s.  de  [wa:ɣən]- *[wa:]-;  ‐s. 
Wagenmaker. Fries: weinmakker.

wagenmake'rij, s.  de,  ‐en.  Wagenmakerij. 
Fries: weinmakkerij.

'wagenraamt, s.  't,  ‐en.  Groot, los houten 
raamwerk op hooiwagen. Fries: weinramt.

'wagenspoor, s.  't,  ‐sporen.  Wagenspoor. 
Fries: weinspoar.

'wagenwiid, adv.  Wagenwijd.  ♢  De skuur-
deuren stonnen ‒ open. Fries: wagewiid.

'waide, v. [wɑid̯ə] waidde;  waid. Weiden. ♢ 
't  Peerd  waidt  in  'e  kûnstwaaie. Fries: 
weidzje.

'waidesleep, s. de [wɑid̯ə]- ‐slepen. Weide-
sleep. Fries: weidesleep.

'waigere, v.  [wɑiɣ̯ərə]  waigerde;  waigerd. 
Weigeren. Fries: wegerje.

'waigering, s. de, ‐s. Weigering. Fries:  we-
gering.

wail*, s.  de  [wɑil̯]  ‐en;  ‐tsy;  warl, [wɑrl] 
[wɑⁱl]  ‐s;  ‐tsy.  Wervel,  draaibare grendel 
als sluitmiddel. ♢ 'n ‒tsy op 'n kninehok. 
Fries: waarle.

'wainig, num., adj. & adv. [wɑin̯əx]. Weinig. 
♢ ‒ mînsen; hij weet d'r maar ‒ fan ôf; 't 
het ‒ sin; d'r wort maar ‒ meer fist.

wait, s. de [wɑit̯] ‐en. Tarwe. ♢ De ‒en sta-
ne  d'r  fan  't  jaar  goed  foor; Stienze  ‒, 
maïs. Fries: weet.

'waitaar, s. de, ‐aren; ‐tsy. Tarweaar. Fries: 
weetier.

'waitengoed, s. 't. Figuren van tarwemeel, 
die  vroeger  in  de  sinterklaastijd  werden 
gebakken.

'waitenmeel, s.  't.  Tarwemeel.  Fries:  we-
tenmoal.

'waitfrucht, s.  de,  ‐en.  Vrucht,  opbrengst 
van tarwe. Fries: weetfrucht.

'waitjage, v.,  waitjoeg;  waitjoegen.  Tarwe 
dorsen (met paarden). Fries: weetjeie.

'waitkorl, s. de, ‐n; ‐tsy. Graankorrel. Fries: 
weetkerl.

'waitmeel, s.  't.  Tarwemeel.  Fries:  weet-
moal.

'waitminne, v.,  waitminde;  waitminde.  De 
tarwe binnenhalen. Fries: weetmenne.

'waitsteen, s. de, ‐stenen. Molensteen van 
zachte zandsteen waarmee op de  pelsôl-

der het boeregoed werd gemalen.
'wake, v. [wa:kə]  waakte;  waakt. Waken. ♢ 

Die hônd waakt op 't  hiem; bij  een die't  
bra syk is, mot waakt worre. Fries: wekje.

'wakker, adj.  [wɑkər]  ‐der;  ‐st.  Wakker. 
Fries: wekker.

'wakker, adv. [wɑkər]. 1 Bijzonder, terdege, 
in hoge mate,  zeer,  erg. ♢ ‒  groats,  ge-
haimsinnig,  skoan; hij  het  ‒  syn  best  
deen. 2 Ongeveer. ♢ ‒  gelyk. Fries:  wak-
ker.

wâl, s. de [wɑ.l] ‐en; ‐tsy. Wal. ♢ Een syn ‒ 
ophouwe, het  voor  iemand  opnemen; 
weer bij de ‒ op komme, klauwe, er weer 
bovenop komen;  de ‒ keert  't  skip, men 
kan (financieel) niet verder gaan dan de 
omstandigheden toelaten;  de kop in 'e ‒ 
steke, koppig tegenstreven, het vertikken; 
met de hele ‒ útfâle, ronduit zeggen wat 
men meent of denkt;  'n ‒tsy, akker langs 
de slootkant. Fries: wâl.

wâlbeskoeiïng → wâlbeskooiïng.
'wâlbeskooiïng, s. de  -[bəsko.iɪ̯ŋ] ‐s;  'wâl-

beskoeiïng, ‐s.  Walbeschoeiing.  Fries: 
wâlbeskoaiïng.

'walfis, s. de [wɑl]- ‐sen; ‐sy. Walvis. Fries: 
walfisk.

'walfisfaart, s. de. Walvisvaart. Fries:  wal-
fiskfeart.

'walfistraan, s. de. Walvistraan. Fries: wal-
fisktraan.

'walge, v. [wɑlɣə]  walgde;  walgd.  Walgen. 
♢ Ik walg fan dat fette spek. Fries: walgje.

'walglik, adj. [wɑlxlək] ‐er. Walgelijk. Fries: 
walchlik.

'walrus, s.  de  -[rös]  ‐sen.  Walrus.  Fries: 
walrus.

wals, s. de [wɑls] ‐en. Wals (pletrol, machi-
ne met pletrollen). Fries: wals.

wals, s. de [wɑls] ‐en; ‐y. Wals (dans in drie-
kwartsmaat, muziek bij deze dans). Fries: 
wals.

'walse, v. [wɑlsə] walste; walst. Walsen, een 
wals dansen. Fries: walse.

'walse, v. [wɑlsə] walste; walst. Walsen, met 
een wals pletten of de gewenste vorm ge-
ven. Fries: walse.

'wâlsnijer, s.  de, ‐s. Zeis of mes waarmee 
men  de  slootkanten  vlak  afsnijdt.  Fries: 
wâlsnijer. Zie ook: snijsain.

'wâltsyskiters, s. plur. Bijnaam voor de be-
woners van de Oude‐Bildtdijk.

wan, s. de [wɑn] ‐nen. Wan, inz. platte bie-
zen mand, die naast  de wanmolen stond 
voor  het  opvangen  van  het  lichte  kool-
zaad. Fries: wanne.

'wanbegryp, s. 't. Wanbegrip. Fries: wanbe-
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wand, s. de [wɑnt] ‐en; ‐sy. Wand. ♢ In 'e ‒ 

slape, achter in de bedstede slapen;  die 
loi  hewwe  niks  an  'e  ‒, die  lui  hebben 
geen enkele wandversiering. Fries: wand.

'wandelwagentsy, s. 't, ‐s. Wandelwagentje.
'wane, v. [wa:nə] waande; waand. Wanen. ♢ 

Je ‒, zich wanen. Fries: wane.
wang, s. de [wɑŋ] ‐en; wânchy. Wang. Fries: 

wang.
'wanhoop, s. de. Wanhoop. Fries: wanhope.
wan'hopig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Wanhopig. 

Fries: wanhopich.
'wankant, adj. [wɑn]-. Aan de ene kant van 

de uier meer melk gevend dan aan de an-
dere. ♢ 'n ‒e koe. Fries: wankant.

'wânluus, s. de [wɑ.ⁿ]- ‐luzen; ‐lússy. Wand-
luis. Fries: wanlús.

wan'neer, adv.  [wɑnɪ.ər].  Wanneer.  ♢  ‒ 
komt‐y? Fries: wannear.

wan'neer, conj.  [wɑnɪ.ər].  Wanneer.  ♢  Ik 
weet nag krekt ‒ 't begonnen is; bij ('t) ‒ 
't môrn mooi weer is, gaan wij met fekân-
sy, indien, ingeval;  bij 't ‒ wij bij jim wa-
ren,  is  d'r  gâns  feranderd, sinds.  Fries: 
wannear't.

wan'neer’t, conj.  [wɑnɪ.ət].  Wanneer.  ♢ ‒ 
de train ankomt weet ik niet. Fries:  wan-
near't.

'wanorder, s. de. Wanorde.
want, conj. [wɑnt]. Want. ♢ Ik blyf thús ‒ 't  

regent. Fries: want.
'wantoestand, s.  de,  ‐en.  Wantoestand. 

Fries: wantastân.
wan'trouwend, adj.  &  adv.,  ‐er.  Wantrou-

wend. Fries: wantrouwich.
'wantsy, s. 't [wɑntsi]. Pak slaag. ♢ De on-

deugense jonge het 'n (best) ‒ op 'e húd,  
op  'e  bealg  kregen  fan  syn  hait. Fries: 
wan.

'wapen, s. 't [wa:pən] ‐s; ‐tsy. Wapen. ♢ 't ‒ 
fan 't Bildt, blazoen. Fries: wapen.

'wapend, adj. Gewapend. Fries: wapend.
'wappere, v. [wɑpərə]  wapperde;  wapperd. 

Wapperen. Fries: wapperje.
war, s. de [wɑr]. War (alleen in verbinding). 

♢ In 'e ‒, in de war, in verwarring; ik bin 
in 'e ‒. Fries: war.

'warenhuus, s.  't,  ‐húzzen.  Warenhuis. 
Fries: warehûs.

'waring, s.  de  [wa:rɪŋ]  ‐s.  Waring,  gang-
boord (op schip). Fries: warring.

warl → wail.
wart, s. de [wɑrt] ‐en; ‐sy; wrat, [wrɑt] ‐ten; 

‐sy. Wrat. Fries: wart.
was, s. de [wɑs]. Was. ♢  De skiven fan 'n 

graanmoln  worre  wossen  met  ‒; fan 

stront gyn ‒ kauwe kinne, van niets niet 
iets  kunnen maken, van iets slechts niet 
iets goeds kunnen maken. Fries: waaks.

'wasbak, s. de, ‐ken. Wasbak. Fries:  wask-
bak.

'wasgoed, s. 't. Wasgoed. Fries: waskguod.
'washandsy, s.  't,  ‐s.  Washandje.  Fries: 

waskhantsje.
'washok, s.  't,  ‐ken.  Washok.  Fries:  wask-

hok. Zie ook: werkplak.
'wasketel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Wasketel.  Fries: 

wasktsjettel.
waskoem → waskom.
'waskom, s. de; 'waskoem, ‐men. Waskom. 

Fries: waskkom.
'wasmesine, s.  de,  ‐s.  Wasmachine. Fries: 

waskmasine.
'waspot, s.  de,  ‐ten;  ‐sy.  Wasketel.  Fries: 

waskpôt.
'wasse, v. [wɑsə]  wos [wos];  wossen. Was-

sen, in lengte groeien. ♢ Die jonge is súv-
ver út 'e kracht wossen, te snel langer ge-
worden;  best wossen hewwe, flink groter 
geworden zijn; die irpels binne mooi wos-
sen, hebben mooie spruiten. Fries:  waak-
se.

'wasse, v. [wɑsə]  wos [wos];  wossen. Was-
sen,  reinigen  met  water  en  zeep.  Fries: 
waskje.

'wassen, s. 't. De was. Fries: waskjen.
'wassen, adj. Wassen, van was. Fries: waak-

sen.
'wasstel, s. 't, ‐len; ‐tsy. Wasstel.
'wastafel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Wastafel.  Fries: 

wasktafel.
'wastôbe, s.  de,  ‐s;  ‐tobbechy.  Wastobbe. 

Fries: wasktobbe.
'waswater, s. 't. Waswater. Fries:  waskwet-

ter.
wat, num. [wɑt]. Wat. ♢ ‒ appels, geld; wij 

motte ‒ anmake; heel ‒, heel wat;  heel ‒ 
sinten. Fries: wat.

wat, pron. [wɑt].  Wat.  ♢ ‒  is  d'r?; ‒  foor 
('n), wat voor (een); ‒ foor ferstand het hij  
d'r nou fan; dat is krekt ‒ ik hè mot; alles 
‒ hij  sait,  is niet waar; ‒  bij  't  eand hè, 
iets. Fries: wat.

wat, adv. [wɑt]. Wat. ♢  Hij is ‒ loi; ‒  is 't 
fandaag mooi weer! Fries: wat.

wat, interj. [wɑt]. Wat. ♢ ‒! komt hij niet! 
Fries: wat.

watbly → wably.
watblyf → wably.
watblyft → wably.
'water, s. 't [wa:tər]. Water. ♢  Tussen wyn 

en ‒, tussen water en wind, juist aan de 
waterlijn, dan weer boven, dan weer on-
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der water; an 't ‒ oppereerd weze, aan de 
prostaat  geopereerd  zijn;  faker  met  't  ‒ 
foor de dokter weest hewwe, iets al meer 
bij  de  hand  hebben  gehad;  't  ‒  (even) 
kwyt  motte, even  moeten  wateren,  uri-
neren; tussen wyn en ‒ binne de seepalen 
't eerst ferrot; de saak maar krekt boven ‒ 
houwe  kinne, maar  net  gaande  kunnen 
houden;  om  priis  en  premy  gingen  de 
Beetgumers  rejaal  onder  ‒  deur, gingen 
eronderdoor; 't ‒ loopt der (in 'e huus) ok  
niet altyd een kant út, zij  zijn niet altijd 
eensgezind; ‒  na de see drage, water in 
de zee dragen; hoog ‒, hoog water, vloed; 
leeg ‒, laag water, eb;  't an 't ‒ hewwe, 
aan de prostaat lijden. Fries: wetter.

'waterbak, s.  de,  ‐ken.  Waterbak.  Fries: 
wetterbak.

'waterbôl, s.  de,  ‐en.  Waterbrood.  Fries: 
wetterbôle.

'waterdicht, adj. Waterdicht. ♢ ‒  dek, wa-
terdicht dekkleed. Fries: wetterticht.

'waterdiefy, s.  't,  ‐s.  Schrijvertje,  draaike-
vertje. Fries:  wetterdief. Zie ook:  skriver-
tsy.

'watere, v. [wa:tərə] waterde; waterd. Wate-
ren,  urineren,  zijn  water  lozen  (alleen 
voor mannen). Fries: wetterje.

'waterfâl, s.  de,  ‐en;  ‐tsy.  Waterval. Fries: 
wetterfal.

'waterfeugel, s.  de,  ‐s.  Watervogel.  Fries: 
wetterfûgel.

'waterfyts, s. de, ‐en. Waterfiets. Fries: wet-
terfyts.

'waterflakte, s.  de, ‐n. Watervlakte. Fries: 
wetterflakte.

'waterflygtúg, s.  't,  ‐tugen;  ‐túchy.  Water-
vliegtuig. Fries: wetterfleantúch.

'waterfloed, s. de. Watervloed. Fries:  wet-
terfloed.

'watergolf, s. de, ‐golven. Watergolf. Fries: 
wettergolf.

'watergolve, v.,  watergolfde;  watergolfd. 
Watergolven. ♢ De kapper wast en water-
golft 't haar. Fries: wettergolvje.

'waterhoas, s.  de,  ‐hoazen;  ‐y.  Waterhoos. 
♢ 'n ‒ sit boven 'e see. Fries: wetterhoas.

'waterig, adj., ‐er; ‐st. Waterig. ♢ De sop is 
wat ‒; de son is ‒, de zon schijnt door een 
regenlucht  heen,  met  weinig  kracht. 
Fries: wetterich.

'waterkoud, adj.  Waterkoud.  ♢  't  Is  fan-
daag ‒. Fries: wetterkâld.

'waterkrúk, s. de, ‐ken; ‐ky. Waterkruik. ♢ 
'n  ‒ worde froeger  deur de timmerman,  
erbaaier ensf. wel metnommen na 't werk. 
Fries: wetterkrûk.

'waterlaiding, s. de, ‐s. Waterleiding. Fries: 
wetterlieding.

'waterland, s. 't. Waterland. Fries:  wetter-
lân.

'waterlely, s. de, ‐s. Waterlelie. Fries:  wet-
terleelje.

'waterloif* (W), s. de, ‐loiven. Waterstoep. 
Zie ook: waterstoep.

'waterlossing, s. de, ‐s. Waterlossing, ope-
ning in de zeewering van kwelders om het 
water  bij  vloed  en eb in  en uit  te  laten 
stromen (ter bevordering van de aanslib-
bing).  ♢  De pôl  in de Westhoek had bij  
ouds 'n dichte en 'n opene ‒. Fries:  wet-
terlossing.

'watermoln, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Watermolen. 
Fries: wettermole.

'waterpas, s.  de,  ‐sen.  Waterpas.  Fries: 
wetterpas.

'waterpas, adj. & adv. Waterpas. ♢ De floer 
lait ‒. Fries: wetterpas.

'waterplantsy, s. 't, ‐s. Vlijtig Liesje. Fries: 
wetterplantsje.

'waterpoeier, s. de. Waterchocola(de). ♢ 'n 
Koppy ‒. Fries: wetterpoeier.

'waterpokken, s. plur. Waterpokken. Fries: 
wetterpokken.

'waterrot, s. de, ‐ten. Waterrat. ♢ Trille as 
'n ‒; 't is 'n echte ‒, goed zwemmer. Fries: 
wetterrôt.

'waterskap, s. 't  -[skɑp] ‐pen. Waterschap. 
Fries: wetterskip.

'waterskapsbestuur, s.  't,  ‐besturen.  Wa-
terschapsbestuur.  Fries:  wetterskipsbe-
stjoer.

'waterskapslasten, s.  plur.  Waterschaps-
lasten. Fries: wetterskipslêsten.

'watersnip, s. de, ‐pen; ‐py;  'watersnippy, 
s. 't, ‐s. Watersnip. Fries: wettersnip.

watersnippy → watersnip.
'watersnoad, s. de, ‐en. Watersnood. Fries: 

wettersneed.
'waterspigel, s.  de.  Waterspiegel.  Fries: 

wetterspegel.
'waterstaat, s.  de.  Waterstaat.  Fries:  wet-

tersteat.
'waterstand, s. de, ‐en. Waterstand. Fries: 

wetterstân.
'waterstoep, s.  de,  ‐en.  Waterstoep.  Zie 

ook: waterloif.
'waterstof, s. de. Waterstof. Fries:  wetter-

stof.
'waterstraal, s.  de,  ‐stralen;  ‐tsy.  Water-

straal. Fries: wetterstriel.
'watersucht, s. de. Waterzucht. Fries:  wet-

tersucht.
'watertippe, v.,  watertipte;  watertipt.  Kis-
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kassen,  keilen,  een  plat  steentje  (sail-
steentsy)  over  het  water  doen  scheren. 
Zie ook: saile.

'watertop, s. de, ‐pen; ‐py. Soort van rútsy-
springer, maar dan met bovenin een kuil-
tje.

'waterwulp, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Regenwulp. 
Fries: wetterwylp.

'watfoor, pron. Wat voor, welk. Fries:  wat-
foar.

'watsy, s. 't [wɑtsi] ‐s. Watje, propje watten. 
Fries: watsje.

'watte, interj. [wɑtə]. Wat. ♢ ‒?, wat belief 
je, wat zeg je?; ‒! Dat is dochs niet waar?; 
dan motte wij 't maar doen, ‒?, niet waar, 
is het niet? Fries: watte.

wat'tere, v. [wɑtɪ.ərə] watteerde; watteerd. 
Watteren. Fries: wattearje.

websait, s. de [wεpsait̯] ‐s. Website. Fries: 
website.

'wedde, v. [wεdə] wedde; wed. Wedden. ♢ ‒ 
om, wedden om. Fries: wedzje.

'weddenskap, s.  de,  ‐pen;  ‐py.  Wedden-
schap. Fries: weddenskip.

'wede, s.  de [we:də];  'wedewe, [we:dəwə] 
‐s.  1 Weduwe. 2 Half doorgebrande dove-
kool. ♢ 'n Levendige, levende ‒, een onbe-
storven weduwe. Fries: widdo.

'wedefrou, s.  de,  ‐frôly.  Weduwe.  Fries: 
widdofrou.

weder'waardigheden, s.  plur.  [we:dər]-. 
Wederwaardigheden. Fries:  wederwarich-
heden.

wedewe → wede.
'wedstriid, s.  de  [wɛtstri:t]  ‐striden.  Wed-

strijd. Fries: wedstriid.
wee, s. de [we:] ‐ën. Wee. ♢ De ‒ën binne al  

begonnen; de frou lait in 'e ‒ën, heeft ba-
rensweeën. Fries: wee.

wee, adj. [we:]. Wee. ♢ ‒  worre, wee wor-
den. Fries: wee.

wee, interj.  [we:].  Wee.  ♢  O ‒  !, o  wee! 
Fries: wee.

'weedner, s.  de  [we:dnər]  ‐s.  Weduwnaar. 
Fries: widner.

'weefsel, s.  't  [we:fsəl]  ‐s.  Weefsel.  Fries: 
weefsel.

weeg, s. de [we:x]. Weg. ♢ In 'e ‒ weze, ver-
drieten, hinderen;  't  het  mij  niet  in 'e ‒  
weest, ik heb het niet gezien (van iets dat 
zoek is); út 'e ‒, uit de weg, ook: verscho-
len, ook: te bed, ook: aan kant, afgedaan; 
út 'e ‒ gaan, naar bed gaan; út 'e ‒ sette, 
als bezigheid hebben, uitrichten, verrich-
ten; gâns út 'e ‒ sette kinne, veel kunnen 
presteren. Fries: wei. Zie ook: weg.

'weegskaal, s.  de,  ‐skalen;  ‐tsy.  Weeg-

schaal. Fries: weachskealje.
week, s.  de [we:k]  weken;  weky.  Week. ♢ 

Fan 'e ‒, deze week;  nije ‒, de ândere ‒
(s), volgende week;  bij de ‒, bij de week; 
deur de ‒, door de week;  de ‒s, (in) de 
week; die ‒s, (in) die week. Fries: wike.

week, adj. [we:k]  weker; ‐st. Week. ♢  'n ‒ 
hart hewwe, gevoelig zijn. Fries: weak.

weekblâd → weekblad.
'weekblad, s.  't,  ‐blâden;  'weekblâd, ‐en. 

Weekblad. ♢ De Bildtse Post is 'n ‒. Fries: 
wykblêd.

'weekbriefy, s. 't, ‐s. Weekbriefje, wekelijks 
in te vullen briefje van de WW. Fries: wyk-
briefke.

'weekeand, s. 't,  ‐en. Weekend. Fries:  wy-
kein.

'weekgeld, s. 't. Weekgeld. Fries: wykjild.
'weekliks, adj.  &  adv.;  'wekeliks.  Weke-

lijks. ♢ De ‒e werksemheden; hij het ‒ 'n 
inkommen fan € 300,‐. Fries: wykliks.

'weekloan, s. 't, ‐en. Weekloon. ♢ Bij ouds 
danen de erbaaiers hur ‒ dat se saterdegs  
fan 'e boer beurden wel in 'e tebaksdoas. 
Fries: wyklean.

'weekmet, s.  de,  ‐ten.  Weekmarkt.  Fries: 
wykmerk.

'weekminnig, s. 't. (Alleen met lidwoord 'n) 
enkele weken. ♢  'n ‒ leden. Fries:  wike-
mannich.

weeks, adv.  Wekelijks.  ♢  Hij  ferdient  ‒ € 
90,‐. Fries: wyks.

'weelde, s. de [we:ldə]. Weelde. ♢ Dat doet 
'm de ‒ ok al niet, dat doet hij niet voor 
zijn plezier; d'r binne altyd goent die't de 
‒ niet ferdrage kinne, die niet opgewassen 
zijn tegen de voorspoed. Fries: wielde.

'weelderig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Weelderig. 
Fries: wielderich.

'weemoed, s.  de.  Weemoed.  Fries:  wee-
moed.

wee'moedig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Weemoe-
dig. Fries: weemoedich.

weer, s.  't  [we:r]  ‐tsy.  Weer,  weder.  ♢  'n 
mooie dâ(g) ‒, een dag met mooi weer; d'r 
ston my 'n ‒ op!, er zwaaide wat!;  foor ‒ 
en wyn lê, aan weer en wind blootgesteld 
zijn en daardoor lijden;  in 't ‒ sien, naar 
de  lucht  kijken  om te  weten  welk  weer 
men  zal  krijgen;  even  naar  buiten  gaan 
om te wateren; mooi ‒, maar gyn hirrings, 
mooi weer, maar er hoeft nog niet te wor-
den gevist (op haring); 't ‒ is soa min dat  
je gyn kat bútten jage souwen, het is erg 
slecht  weer;  mooi  ‒  speule, mooi  weer 
spelen,  vriendelijk,  onderdanig wezen;  't 
is gyn ‒, het is heel slecht weer; 't is mooi, 
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best, min ‒ op 'e fruchten, voor de land-
bouwgewassen;  (met een) in dik  ‒ rake, 
ruzie (met iemand) krijgen, (met iemand) 
in moeilijkheden komen; ‒ as sij, bijzonder 
zacht weer; ‒ as spek, rustig, mooi weer; 
at 't gyn weer is, wat is 't dan?, antwoord: 
'n ram (woordspeling);  best,  goed, mooi,  
min ‒. Fries: waar.

weer, s. de [we:r] weren; ‐tsy. Weer (gesne-
den ram). Fries: wear.

weer, adv. [we:r]. Weer. ♢ Al ‒ an, al maar  
‒ (an), hyltyd (maar) ‒ (an), steeds maar 
weer. Fries: wer.

'weeran, adv. Steeds weer. ♢ Al ‒, altiten ‒. 
Fries: weroan.

'weerber, adj.  [wɪ.ərbər]  ‐der;  ‐st.  IJverig, 
arbeidzaam. Fries: warber.

'weerberens, s. de. IJver, vlijt, arbeidzaam-
heid. Fries: warberens.

'weerbericht, s. 't, ‐en. Weerbericht. Fries: 
waarberjocht.

'weerde, s.  de [wɪ.ədə];  'waarde, [wa:də]. 
Waarde. Fries: wearde.

'weerdefol, adj.;  'waardefol, 'wafol, ‐ler; 
‐st. Waardevol. Fries: weardefol.

weerg, adj.  [wɪ.ərx];  'werig, [wɪ.ərəx]; 
wirg, [wɪrx];  'wirrig, [wɪrəx]. Waard, van 
waarde. ♢  Dat is gyn sint ‒, dat is geen 
cent, niets waard;  't is de moeite niet ‒, 
het is de moeite niet waard; die ouwe fyts 
is niks meer ‒. Fries: wurdich.

'weerga, s. de [wɪ.ərɡa:]. 1 Weerga. ♢ Son-
der ‒, zonder weerga.  2 Drommel, duivel 
(in verbindingen). ♢ Om de ‒ niet, om de 
weerga niet. Fries: wjergea.

'weergaas, adj. & adv. -[ɡa:s]. Weergaas. ♢ 
Die weergase jonge!; 't  het  guster ‒ re-
gend; ‒ gau, lekker, mooi. Fries: wjergeas.

'weergeve, v.,  gâf weer;  weergeven. Weer-
geven.  ♢  't  Ontstaan  fan  't  Bildt  wort  
prachtig  ‒n  deur  't  gemeentewapen. 
Fries: werjaan.

'weerglâs, s. 't, ‐glazen; ‐glassy. Weerglas, 
barometer. ♢  't ‒ staat op storm bij him, 
aan  zijn  gezicht  is  te  zien  dat  hij  heel 
slecht gehumeurd is. Fries: waarglês.

weer'houwe, v.,  weerhoude;  weerhouwen. 
Weerhouden. ♢ Een ergens fan ‒, iemand 
ergens van weerhouden. Fries: wjerhâlde.

'weerkatten, s.  plur. In:  De ‒ flige, gaan,  
lope, trillen van de lucht door de warmte, 
van de zon (boven de bouwlanden en de 
zeedijk). Fries: waarkatten.

'weerkauwe*, v.,  weerkaude;  weerkaud. 
Herkauwen.  Fries:  wjerkôgje.  Zie  ook: 
herkauwe.

'weerkauwer*, s. de, ‐s. Herkauwer. Fries: 

wjerkôger. Zie ook: herkauwer.
'weerklank, s.  de.  Weerklank.  ♢  ‒  fine, 

weerklank vinden. Fries: wjerklank.
weer'klinke, v.,  weerklonk;  weerklonken. 

Weerklinken. Fries: wjerklinke.
weer'lêge, v.,  weerlaai;  weerlaid. Weerleg-

gen. Fries: wjerlizze.
'weerlicht, s.  't  &  de  [wɪlɪxt].  Weerlicht 

(bliksem, hemelvuur; drommel). ♢  As de 
‒, als de weerlicht, zeer snel. Fries: wjer-
ljocht. Zie ook: weerlig.

'weerlichte, v.,  weerlichtte;  weerlicht. 
Weerlichten. Fries: wjerljochtsje.

'weerlig*, s. de [wɪ.əlɪx]. Weerlicht. ♢  Wat 
‒!, wat weerlicht!;  om de ‒ niet, om de 
dooie dood niet, beslist niet;  gyn ‒, geen 
duivel, niets; ik hew de ‒ fan dat spul, ge-
noeg. Fries: wearlich. Zie ook: weerlicht.

'weerloas, adj.,  ‐loazer.  Weerloos.  Fries: 
warleas.

'weerpyn, s. de. Weerpijn. Fries: wjerpine.
'weerpraatsy, s.  't,  ‐s.  Weerpraatje.  Fries: 

waarpraatsje.
'weersien, v.,  sâg  weer;  weersien.  Weer-

zien.  ♢  't  ‒  waar  ontroerend, het  weer-
zien. Fries: wersjen.

'weersyk, adj.  Weerziek.  ♢  Die boer  is  ‒. 
Fries: waarsiik.

'weerskanten, s. plur. Weerskanten. ♢ Fan, 
an  ‒, van,  aan  weerskanten.  Fries: 
wjerskanten.

'weersomstandigheden, s. plur. Weersom-
standigheden.  Fries:  waarsomstannichhe-
den.

weer'spigele, v.,  weerspigelde;  weerspi-
geld. Weerspiegelen. Fries: wjerspegelje.

weer'spigeling, s.  de,  ‐s.  Weerspiegeling. 
Fries: wjerspegeling.

'weerssijen, s.  plur.  Weerszijden. ♢  An ‒, 
aan weerszijden. Fries: wjerssiden.

weer'staan, v.,  weerston; weerstaan. Weer-
staan. Fries: wjerstean.

'weerstand, s.  de,  ‐en.  Weerstand.  Fries: 
wjerstân.

'weerstandsfermogen, s.  't.  Weerstands-
vermogen. Fries: wjerstânsfermogen.

'weerteken, s. 't, ‐s. Weerteken, teken, ver-
schijnsel  dat  de  weersgesteldheid  voor-
spelt. Fries: waarteken.

wees, s.  de  [we:s]  wezen;  wesy.  Wees. 
Fries: wees.

'weeshuus, s. 't, ‐húzzen. Weeshuis. Fries: 
weeshûs.

'weeskynd, s. 't, ‐kines. Weeskind.
'weethoe, adv. Zeer, erg, buitengewoon. ♢ 

‒ duur, laat, min, oud. Fries: withoe.
'weethoefaak, adv.;  'weethoefaaks.  Heel 
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vaak. Fries: withoefaak.
weethoefaaks → weethoefaak.
'weetwer, adv. Verspreid, overal heen. ♢ Sij 

waren al ‒. Fries: witwêr.
weg, s.  de  [wεx]  wegen [we:ɣən];  wechy. 

Weg.  ♢  Je's  wegen  gaan, zijns  weegs 
gaan;  de ‒ wiist (him) fansels, de weg is 
gemakkelijk te vinden; deur de ‒ fan, door 
(middel van);  je's aigen wegen gaan, zijn 
eigen weg gaan, zijn eigen inzicht volgen; 
't  kin  gyn  wegen  út, het  gaat  helemaal 
mis, het kan (zo) niet; 't is de wiste ‒, het 
is de zekerste weg, het is het beste;  't Is 
de wiiste ‒, het is het verstandigst;  die ‒ 
mot 't út, die kant moet het uit;  de ‒ lait 
fóór dij, het is duidelijk wat je moet doen; 
dat leert, wiist ôns de ‒, dat leert ons de 
ondervinding; dat wiist de ‒ fansels, dat is 
gemakkelijk te vinden, op te lossen, ook: 
dat zal  de tijd wel  leren. Fries:  wei.  Zie 
ook: weeg.

weg, adv. [wεx].  1 Weg (definitief), zoek. ♢ 
Myn boek is ‒; ‒ weze!, maak dat je weg-
komt!  2 (Ergens)  vandaan.  ♢  Harlingen 
komme 'n soad kaatsers ‒. 3 Tijdaandui-
ding. ♢ (Al) pratende ‒, al pratend.  4 In: 
Der om ‒ gaan eraan toegaan; gebeuren. 
♢ 't Gaat d'r haidens om weg, het gaat er 
ruw, woest oerhet gaat er ruw, woest toe. 
Fries: wei. Zie ook: fort.

‐weg, suff.  -[wεx].  1 Achter  adv.  om wijze 
van handelen of optreden aan te duiden. 
♢ Gewoanweg, rejaalweg. 2 Suff. achter v. 
in tegenwoordig deelwoordsvorm. ♢  Pra-
tendeweg, lopendeweg. Fries: ‐wei.

'wegblive, v.,  bleef  weg;  wegbleven.  Weg-
blijven. Fries: weibliuwe.

'wegbringe, v.,  brocht  weg;  wegbrocht. 
Verliezen. Fries: weibringe.

'wegdek, s. 't, ‐ken. Wegdek. Fries: weidek.
'wegdooie, v.,  dooide weg;  wegdooid. Weg-

dooien. ♢  't Het fannacht dooid: de snee  
is súvver gehelendal wegdooid. Fries: wei-
teie.

'wege, v. [we:ɣə]  woog [wo:x];  wogen. We-
gen. ♢ Hij weegt hest 200 pônd; d'r in ‒, 
heel  wat  wegen,  flink  zwaar  zijn.  Fries: 
weage.

'weggooie, v.,  gooide weg;  weggooid. Weg-
gooien. ♢ Dat is weggooid geld, nutteloos 
uitgegeven geld. Fries: weiteie.

'wegkape, v.  -[ka:pə]  kaapte  weg;  weg-
kaapt. Wegkapen. Fries: weikape.

'wegkomme, v.,  kwam weg;  wegkommen. 
Wegkomen. ♢  St.‐Jabik most om priis‐en‐
premy 'n (heel) eand ‒, een grote achter-
stand inlopen. Fries: weikomme.

'wegkrúppe, v.,  kroop  weg;  wegkropen. 
Wegkruipen. Fries: weikrûpe.

'weglate, v.,  liet weg;  weglaten. Weglaten. 
Fries: weilitte.

'weglatingsteken, s.  't,  ‐s.  Weglatingste-
ken. Fries: weilitteken.

'weglêge, v., laai weg; weglaid. Wegleggen. 
Fries: weilizze.

'wegmake, v.,  maakte  weg;  wegmaakt. 
Wegmaken.  ♢  Anske  het  't  speulgoed 
wegmaakt, zoekgemaakt;  een  ‒, iemand 
wegmaken, onder narcose brengen. Fries: 
weimeitsje.

'wegmoffele, v.  -[mofələ]  moffelde  weg; 
wegmoffeld.  Wegmoffelen. Fries:  weimof-
felje.

'wegmôle, v.,  môlde weg;  wegmôld.  Zoek-
maken, verliezen. Fries: weimale.

'wegnimme, v.,  nam  weg;  wegnommen. 
Wegnemen, teniet doen. ♢  Dat nimt niet 
weg  dat  …, dat  neemt  niet  weg  dat  …. 
Fries: weinimme.

'wegrage, v.,  raagde weg;  wegraagd. Weg-
jagen, verdrijven. Fries: weireagje.

'wegrake, v., riek weg; wegraakt. 1 Weg ra-
ken, verloren gaan, zoek raken. 2 Sterven. 
Fries: weireitsje.

'wegsakke, v., sakte weg; wegsakt. Wegzak-
ken. Fries: weisakje.

'wegslaan, v., sloeg weg; wegsloegen. Weg-
slaan. ♢  'n Bâl ‒; ergens niet bij weg te 
slaan  weze, ergens  niet  bij  weg  zijn  te 
slaan. Fries: weislaan.

'wegsmite, v.,  smeet  weg;  wegsmeten. 
Wegsmijten,  weggooien.  ♢  Smyt  dijsels 
niet  weg, spreek niet  te laag van jezelf; 
die't himsels wegsmyt, wort deur 'n ânder  
niet opkregen. Fries: weismite.

'wegweze, v., waar weg; wegweest. Wegwe-
zen  (maken  dat  men  wegkomt;  er  niet 
zijn). ♢ Jonges, ‒!, maak dat je wegkomt!

'wegwiis, adj. Wegwijs. ♢  Een ‒ make, ie-
mand wegwijs maken. Fries: weiwiis.

'wegworre, v., worde weg; wegworren. Ver-
dwijnen. ♢ Ik sag 'm in donker ‒n; ‒!, weg 
wezen,  gez.  tegen  kinderen  als  ze  iets 
hebben uitgehaald. Fries: weiwurde.

wek, s. 't [wεk] ‐ken; ‐ky. Wak. Fries: wek.
'weke, v.  [we:kə]  weekte;  weekt.  Weken. 

Fries: weakje.
weke'bôl, s. de. Spijs van in melk geweekt 

en opgewarmd wittebrood. Fries: weakke-
bôle.

wekeliks → weekliks.
'wekfles, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Weckfles.  Fries: 

wekflesse.
'wekke, v.  [wεkə]  wekte;  wekt.  Wecken. 
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Fries: wekke.
'wekker, s.  de  [wεkər]  ‐s;  ‐tsy.  Wekker. 

Fries: wekker.
'wekketel, s. de, ‐s. Weckketel. Fries:  wek-

tsjettel.
wel, s. 't [wεl]. Wel. ♢ 't ‒ en wee, het wel 

en wee. Fries: wol.
wel, adj.  & adv. [wεl].  Wel.  ♢  Doe't‐y  ôns 

goed en ‒ foorbij waar, begon‐y te skellen; 
at‐y lilk is, is‐y niet soa ‒, niet handelbaar. 
Fries: wol.

'weldaad, s.  de,  ‐daden.  Weldaad.  Fries: 
woldied.

wel'dadig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Weldadig. ♢ 
De stilte doet je ‒ an, aangenaam. Fries: 
woldiedich.

wel'dinkend, adj. Weldenkend. Fries:  wol-
tinkend.

'welfaart, s. de. Welvaart. Fries: wolfeart.
'welgesteld, adj.  Welgesteld.  Fries:  wol-

steld.
'welhyt, adj. Zo heet, dat metalen zich laten 

aaneenwellen.
'welig, adj. [we:ləx] ‐er; ‐st. Verwelkt, uitge-

droogd.  ♢  ‒e  eerappels,  rapen,  wuttels. 
Fries: wilich.

'weligens, s.  de.  Het  verwelkt‐,  uitge-
droogd‐zijn  (van  groenten).  ♢  De  ‒  fan 
wuttels, appels. Fries: wiligens.

welk, pron. [wεlk]. Welk. Fries: welk.
'welkom, s. 't. Welkom. ♢  Een 't ‒ toeroe-

pe, iemand het welkom toeroepen. Fries: 
wolkom.

'welkom, adj.  & interj.  Welkom. ♢  Een ‒ 
hite, iemand welkom heten; ‒  thús!, wel-
kom thuis! Fries: wolkom.

'wellat, s. de, ‐ten; ‐sy. Wellatje, latje onder 
de wel  van een traptrede gespijkerd om 
het stootbord te steunen. Fries: wellatte.

'welle, v. [wεlə] welde; weld. Wellen, aan el-
kaar smeden (van twee stukken metaal). 
Fries: welle.

wel'nou, interj. Welnu. ♢ ‒, dan doene wij 
't. Fries: wolno.

'welstand, s. de. Welstand. Fries: wolstân.
'welwezen, s. 't. Welzijn. ♢ Bij ‒ en gesond-

hyd  wil  ik  in  Froubuurt  op  't  kerkhof. 
Fries: wolwêzen.

wer, adv. [wεr]. Waar. ♢ ‒ is dyn fyts? Fries: 
wêr.

wêr, adv.,  (met  klemtoon) [wε:r]  [wε:rə]; 
'wêre, [wε:rə]. Waar. ♢ En wêr ging al die 
drokte om?; der lait de bâl. Wêre? Fries: 
wêr.

wer'an, adv. Waaraan. Fries: wêroan.
wer'bij, adv. Waarbij. Fries: wêrby.
wer'deur, adv. Waardoor. Fries: wêrtroch.

wêre → wêr.
'were, v.  [wɪ.ərə]  weerde;  weerd.  Weren, 

gunstig (weer) zijn voor. ♢  't Weert mooi 
op 'e sipels; 't wil niet ‒, het wordt maar 
geen mooi weer. Fries: wierje.

'wereld, s. de [wɪ.ərəld] ‐en; ‐sy. Wereld. ♢ 
Op 'e ‒ komme, ter wereld komen; 'n man 
fan 'e ‒, een man van de wereld, iemand 
met  goede  manieren,  een  beschaafd  ie-
mand,  ook:  een man die voor de genoe-
gens der wereld leeft, zonder zich met het 
religieuze in te laten; soa is de ‒, zo gaat 
het in de wereld, zo is het leven; hoe in 'e,  
op 'e ‒!, hoe ter wereld!;  de ‒ over sien, 
het veld;  midden in 'e ‒, afgelegen, een-
zaam in het vrije veld; 't is de hele ‒ niet, 
het  is  de  hele  wereld  niet,  het  is  geen 
groot verlies, bezwaar; de ‒ lait him koud,  
(gâns) egaal, het laat hem allemaal koud, 
onverschillig,  hij  trekt  zich  nergens  wat 
van aan;  de ‒ op 'e nek nimme, hewwe, 
erg zwaartillend zijn;  niet meer wete dat 
men  in  'e  ‒  is, buiten  kennis  zijn;  niet 
wete in wat ‒ men is, zich erg prettig voe-
len (na minder aangename omstandighe-
den);  op  deuze  ‒  wort  niks  weg,  't  lait  
tydlik op 'n ânder plak, gez. wanneer ie-
mand iets niet kan vinden;  de omkeerde, 
ferkeerde ‒, de verkeerde wereld. Fries: 
wrâld.

'wereldberoemd, adj.  Wereldberoemd. 
Fries: wrâldferneamd.

'werelddeel, s. 't, ‐delen. Werelddeel. Fries: 
wrâlddiel.

'wereldfreemd, adj.  Wereldvreemd.  Fries: 
wrâldfrjemd.

'wereldling, s.  de,  ‐en.  Wereldling.  Fries: 
wrâldling.

'wereldnijs, s.  't.  Wereldnieuws.  Fries: 
wrâldnijs.

'wereldoorlog, s.  de,  ‐gen;  oorlochy.  We-
reldoorlog. Fries: wrâldoarloch.

'werelds, adj., ‐er. Werelds. Fries: wrâldsk.
'wereldsee, s.  de,  ‐ën.  Wereldzee.  Fries: 

wrâldsee.
'wereldstad, s.  de,  ‐stâden,  ‐steden.  We-

reldstad. Fries: wrâldstêd.
wer'fan, adv. Waarvan. Fries: wêrfan.
wer'foor, adv. Waarvoor. Fries: wêrfoar.
werig → weerg.
wer'in, adv. Waarin. Fries: wêryn.
werk, s.  't  [wεrk]  ‐en;  ‐y.  Werk.  ♢  Mooi, 

swaar ‒; an 't ‒ gaan; ergens gyn ‒ fan 
hewwe, iets  zonder  moeite,  inspanning 
doen; ergens feul ‒ fan make, ergens veel 
tijd, moeite, zorg aan besteden; te ‒ gaan; 
in syn ‒ gaan, in zijn werk gaan;  dat is 
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gyn ‒, geen manier van doen; de moln in 
‒ sette, laten werken. Fries: wurk.

'werkbank, s. de, ‐en; ‐y. Werkbank. ♢ De ‒ 
fan 'n bakker. Fries: wurkbank.

'werkdâg, s.  de,  ‐dagen.  Werkdag.  Fries: 
wurkdei.

'werke, v.  [wεrkə]  werkte;  werkt.  Werken. 
Fries: wurkje.

'werkeloas, adj.;  'werkloas.  Werkloos. 
Fries: wurkleas.

werkeloashyd → werkeloazens.
werke'loaze, s.  de;  werk'loaze, ‐n. 

Werk(e)loze. Fries: wurkleaze.
werke'loazens, s.  de;  werke'loashyd, 

werk'loashyd, werk'loazens.  Werkloos-
heid. Fries: wurkleazens.

'werker, s.  de,  ‐s.  Werker.  ♢  Harde  ‒s. 
Fries: wurker.

'werkferskaffing, s. de. Werkverschaffing. 
Fries: wurkferskaffing.

'werkfolk, s. 't. Werkvolk. Fries: wurkfolk.
'werkgever, s.  de,  ‐s.  Werkgever.  Fries: 

wurkjouwer.
'werking, s. de, ‐s. Werking. ♢ In ‒ weze, in 

werking zijn. Fries: wurking.
'werkkleren, s.  plur.  Werkkleren.  Fries: 

wurkersklean.
'werklik, adj. & adv. [wεrklək]. Werkelijk. ♢ 

't Is ‒ waar. Fries: werklik.
'werklikhyd, s.  de,  ‐heden.  Werkelijkheid. 

Fries: werklikheid.
'werklist, s.  de,  ‐en.  Agenda,  programma, 

rooster. Fries: wurklist.
werkloas → werkeloas.
werkloashyd → werkeloazens.
werkloaze → werkeloaze.
werkloazens → werkeloazens.
'werkman, s.  de,  ‐loi.  Werkman.  Fries: 

wurkman.
'werknimmer, s. de, ‐s. Werknemer. Fries: 

wurknimmer.
'werkpeerd, s. 't, ‐en; ‐sy. Werkpaard.
'werkplaats, s. de, ‐en. Werkplaats. ♢ De ‒ 

fan 'n timmerman. Fries: wurkpleats.
'werkplak, s. 't, ‐ken. Plaats waar gewassen 

en  geboend  wordt.  Fries:  wurkplak.  Zie 
ook: washok.

'werkrúmte, s.  de,  ‐s.  Werkruimte.  Fries: 
wurkromte.

werks, adj. Werkzaam, arbeidzaam, tot wer-
ken gedreven. ♢ Ik bin niet soa ‒, niet bij-
zonder naarstig.

'werksem, adj., ‐er. Werkzaam, arbeidzaam. 
♢  Hij  is  ‒  in  'e  landbou, werkend,  in 
dienst. Fries: wurksum.

'werksemhyd, s. de, ‐heden.  1 Werkzaam-
heid,  arbeidzaamheid.  2 (In  meervoud) 

werkzaamheden,  wat  verricht  wordt  of 
moet worden, bezigheid, arbeid. ♢ Eerap-
pelsoeke,  flasplokke  en  al  die  ândere 
werksemheden. Fries: wurksumheid.

'werkster, s. de, ‐s. Werkster. Fries:  wurk-
ster.

'werkstik, s. 't, ‐ken; ‐ky. Werkstuk. Fries: 
wurkstik.

'werktekening, s.  de,  ‐s,  ‐en.  Werkteke-
ning. Fries: wurktekening.

'werktiid, s.  de,  ‐tiden.  Werktijd.  Fries: 
wurktiid.

'werktúg, s.  't;  'werktuug, ‐tugen.  Werk-
tuig. Fries: wurktúch.

werktúg'kundige, s. de, ‐n. Werktuigkundi-
ge. Fries: wurktúchkundige.

werktuug → werktúg.
'werkuur, s. 't, ‐uren. Werkuur. Fries: wurk-

oere.
'werkweek, s. de, ‐weken. Werkweek. Fries: 

wurkwike.
werkwoord, s. 't, ‐en. Werkwoord.
werm → wêrm.
wêrm, adj. & adv. [wε:rm];  werm, [wεrm] 

‐er; ‐st. Warm. ♢ ‒ eten, middageten; 'n ‒ 
maal; 't pâd wel ‒ houwe kinne, geregeld 
en vaak komen; hij sit d'r ‒ bij, hij is wel-
gesteld, rijk. Fries: waarm.

'wermbaitel, s.  de,  ‐s.  Warmbeitel.  Fries: 
waarmbeitel.

wermbult → wêrmbult.
'wêrmbult, s.  de,  ‐en;  ‐sy;  'wermbult, ‐n; 

‐sy;  'wermtebult, ‐n;  ‐sy;  'wêrmtebult, 
‐n; ‐sy. Hittepuist. Fries: waarmbult.

werme → wêrme.
'wêrme, v. [wε:rmə] wêrmde; wêrmd; 'wer-

me, [wεrmə]  wermde;  wermd.  Warmen. 
Fries: waarmje.

wermens → wêrmens.
'wêrmens, s. de; 'wermens. Warmte. Fries: 

waarmens.
wermte → wêrmte.
'wêrmte, s. de;  'wermte. Warmte. ♢  De ‒ 

wel,  niet  houwe  kinne, wel,  niet  warm 
kunnen blijven (van personen en dieren); 
de ‒ wel, niet beskreppe kinne, wel, geen 
kans zien door lichamelijke arbeid warm 
te worden. Fries: waarmte.

wermtebult → wêrmbult.
wêrmtebult → wêrmbult.
wermwaterflasrotterij →  wermwaterrotte-

rij.
wermwaterrotte'rij, s.  de;  wermwater-

flasrotte'rij, ‐en. Roterij voor vlas m.b.v. 
warm  water.  ♢  De  ‒  de  Vogel. Fries: 
waarmwetterrotterij.

wer'na, adv. Waarna. Fries: wêrnei.
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wer'om, adv. [wərom]. Waarom. ♢  Werom 
het‐y dat daan? Fries: wêrom.

wer'om, adv.  [wərom].  Weerom,  terug.  ♢ 
Hij waar in 'n feeg weer ‒; hewwe jou ‒ 
fan € 20,‐?; d'r is gyn een, ik gaan mar 
weer ‒. Fries: werom. Zie ook: tebek.

'wêrom, adv., (met klemtoon). Waarom. ♢ ‒ 
niet 'n sânchy in ôns taal? Fries: wêrom.

wer'ombringe, v.,  brocht  werom;  werom-
brocht.  Terugbrengen.  Fries:  werombrin-
ge.

wer'omdinke, v.,  docht  werom;  werom-
docht. Terugdenken. Fries: weromtinke.

wer'omdoen, v.,  daan werom;  weromdeen. 
Terugdoen. Fries: weromdwaan.

wer'omfare, v.,  foer werom;  weromfoeren. 
Terugvaren. Fries: weromfarre.

wer'omfine, v.,  fon  werom;  weromfoeren. 
Terugvinden. Fries: weromfine.

wer'omgaan, v.,  ging werom;  weromgaan. 
Teruggaan. Fries: weromgean.

wer'omkere, v.,  keerde  werom;  werom-
keerd. Terugkeren. Fries: weromkeare.

wer'omkinne, v.,  kon  werom;  weromkin-
nen. Herkennen, terugkennen. ♢  Se kon-
nen  ôns nag werom na goed fyftig  jaar. 
Fries: weromkenne.

wer'omkomme, v.,  kwam werom;  werom-
kommen. Terugkomen. Fries:  weromkom-
me.

wer'omkrije, v.,  kreeg  werom;  weromkre-
gen. Terugkrijgen. Fries: weromkrije.

wer'omrais, s. de. Terugreis. Fries: werom-
reis.

wer'omsien, v., sâg werom; weromsien. Te-
rugzien. Fries: weromsjen.

wer'omslaan, v.,  sloeg werom;  weromsloe-
gen. Terugslaan. ♢ De bâl ‒, de bal terug-
slaan, terugkaatsen. Fries: weromslaan.

wer'omstap, s.  de.  Teruggang,  terugweg 
(meest in verbinding). ♢ De ‒ nimme, zich 
(lopende) op de terugweg begeven. Fries: 
weromstap.

wer'omstoit, s. de. Weeromstuit. ♢  Fan 'e 
‒, van de weeromstuit. Fries: weromstuit.

wer'onder, adv.  Waaronder.  Fries:  wêrûn-
der.

wer'op, adv. Waarop. Fries: wêrop.
wer'over, adv. Waarover. Fries: wêroer.
wer'soa, adv.  Waarzo,  waar  ergens.  ♢  ‒ 

weune jim nou? Fries: wêrsa.
wer’t, adv. [wεⁱt]. Waar. ♢ Ik weet niet, ‒ hij  

is. Fries: wêr't.
wer'út, adv. Waaruit. Fries: wêrút.
wesp, s.  de  [wεsp]  ‐en;  ‐y.  Wesp.  Fries: 

waps. Zie ook: meeps.
west, s.  't  [wεst].  West.  ♢ ‒  an, naar het 

westen; hij weunt om ‒, in het westen van 
de gemeente. Fries: west.

west, adv.  [wεst].  West.  ♢  De  wyn  is  ‒. 
Fries: west.

'westen, s.  't.  Westen.  ♢  Bútten  ‒  weze, 
buiten westen zijn. Fries: westen.

Wester'bierumer, s. de  -[bi.ərəmər] ‐s. In: 
Tekeergaan, floeke as 'n ‒, een woesteling 
zijn.

'westerlingte, s.  de.  Westerlengte.  Fries: 
westerlingte.

'westers, adj., ‐er. 1 Westers. 2 Zich aan de 
westzijde bevindend. ♢ 't ‒e raam. Fries: 
westersk.

'westerstorm, s.  de,  ‐s;  ‐py,  ‐tsy.  Wester-
storm. Fries: westerstoarm.

'westewyn, s. de, ‐winen; ‐tsy. Westenwind. 
Fries: westewyn.

'Westhoek, eigennaam. Westhoek, westelijk 
deel  van  de  Oude‐Bildtdijk.  Fries:  West-
hoeke.

'Westhoekster, adj. & s. de,  ‐s.  1 Zich in 
(de)  Westhoek bevindend,  uit  (de)  West-
hoek  afkomstig.  ♢  De ‒  bokkens  waren 
over heel Frysland bekind. 2 Bewoner van 
(de) Westhoek. Fries: Westhoekster.

'westlik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Westelijk. 
Fries: westlik.

wet, s. de [wεt] ‐ten; ‐sy. Wet. Fries: wet.
'wete, v.  [we:tə]  wist(e) [wɪst(ə)];  weten. 

Weten. ♢ Dou weetst (spr. weest) dat toch 
wel?; te ‒n doen, doen, laten weten, be-
richten;  ergens niet meer fan ‒, zich iets 
niet meer herinneren;  ergens niks fan ‒, 
ergens niet mee op de hoogte zijn, ergens 
niets om geven, ook: ergens geen hinder 
van hebben; fan niks ‒ wille, nergens van 
willen weten, zich ergens niet aansprake-
lijk voor achten, ook: niet gelovig zijn; 't ‒ 
wille, het  willen  weten,  de  baas  willen 
zijn, ook: eigenwijs, betweterig zijn, ook: 
koest  zijn,  zich  gewonnen  geven;  soks 
weet wat, daar is heel wat om te doen, dat 
betekent wat;  te  ‒n, te weten,  namelijk. 
Fries: witte.

'wetenskap, s. de, ‐pen. Wetenschap. Fries: 
wittenskip.

weten'skaplik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Weten-
schappelijk. Fries: wittenskiplik.

'wetenskapsman, s. de, ‐loi. Wetenschaps-
man. Fries: wittenskipsman.

'wetgever, s.  de,  ‐s.  Wetgever.  Fries:  wet-
jouwer.

'wethouwer, s.  de,  ‐s.  Wethouder.  Fries: 
wethâlder.

'wetlik, adj. & adv. Wettelijk. ♢ 'n ‒e bepa-
ling. Fries: wetlik.
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weun'achtig, adj. Woonachtig. ♢ Hij is ‒ in 
Luwt.

'weune, v.  [wö.ü̯nə]  weunde;  weund.  Wo-
nen. ♢  Ergens foor húshouster ‒, ergens 
als huishoudster wonen, dienen; je ergens 
na ‒n sette, ergens gaan wonen, zich er-
gens  vestigen;  kom,  ik  bin,  sit  hier  al,  
maar ik weun hier niet!, gez. als men er-
gens op visite is en weer aanstalten maakt 
om op te stappen. Fries: wenje.

'weunfertrek, s. 't, ‐en. Woonvertrek. Fries: 
wenfertrek.

'weungedeelte, s.  't,  ‐s.  Woongedeelte. 
Fries: wendiel.

'weunhuus, s.  't,  ‐húzzen;  ‐hússy.  Woon-
huis. Fries: wenhûs.

'weuning, s.  de,  ‐s;  ‐inky.  Woning.  Fries: 
wenning.

'weuningbou, s.  de.  Woningbouw.  Fries: 
wenningbou.

'weunkamer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Woonkamer. 
Fries: wenkeamer.

'weunplak, s.  't,  ‐ken.  Woonplaats.  Fries: 
wenplak.

'weunwagen, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Woonwagen. 
Fries: wenwein.

'weve, v.  [we:və]  weefde;  weefd.  Weven. 
Fries: weevje.

'weversblâd, s. 't. Weegbree. Fries: wevers-
blêd.

'weze, v.  [we:zə]  waar [wa:r];  weest.  Zijn, 
wezen. ♢  't ‒, hem zijn (bij kinderspelle-
tjes); 't sil, mot ‒, het zal, moet gebeuren, 
het  is  zover;  sil  't  hest  ‒?, komt  het  er 
haast van, is het haast zover?; as 't waar ‒ 
mocht, dat, mocht het zijn, dat; as 't ware, 
als  het  ware,  bij  vergelijking,  zogezegd; 
wat (niet) ‒ wille, iets (niet) willen weten, 
erkennen;  een  (stil)  ‒  late, iemand  met 
rust laten, niet storen;  wat ‒ late, iets la-
ten rusten, laten zwemmen, ook: iets met 
rust  laten,  niet  storen;  d'r  wel  ‒  durre, 
niet bleu, niet verlegen zijn, zich wel dur-
ven presenteren;  hij kin d'r wel (arig) ‒, 
hij kan het (vrij) goed doen;  ergens wel,  
niet ‒ mâge, ergens graag, niet graag zijn; 
met een ‒, verkering met iemand hebben; 
dat  mâg  soa  wel  ‒, dat  is  maar  zo  zo. 
Fries: wêze.

'wezeling, s. de [we:zəlɪŋ] ‐en; ‐inky. Wezel. 
♢ Soa bang as 'n ‒. Fries: wezeling.

'wezen, s. 't [we:zən] ‐s; ‐tsy. Wezen. ♢ In ‒ 
snap ik d'r niks fan, feitelijk. Fries: wêzen.

'wezenlik, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Wezenlijk. 
Fries: wêzentlik.

wy → wij.
'wibele, v. [wibələ] wibelde; wibeld. Wiebe-

len. Fries: wibbelje.
'wibelig, adj.  &  adv.,  ‐er;  ‐st.  Wiebelend, 

wankel, onvast. Fries: wibbelich.
'wichelroede, s. de [wɪxəl]- ‐s. Wichelroede. 

Fries: wichelroede.
wicht, s. 't [wɪxt] ‐en; wichy. Gewicht (voor-

werp van bepaalde zwaarte om mee te we-
gen of om bepaalde lichamen in beweging 
te brengen). ♢  De ‒en fan 'n klok. Fries: 
wicht.

'wichterboom, s. de [wɪxtər]- ‐bomen; ‐py, 
‐tsy. Kroosje. Fries: wichterbeam.

'widens, s. de. Wijdte. Fries: widens.
wie, pron. [wiə]. Wie. ♢ ‒  het nou gelyk? 

Fries: wa.
'wiede, v. [wi.ədə] wiedde; wieden. Wieden. 

Fries: wjudde.
'wiederskoppel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Ploeg wie-

ders. Fries: wjudderskeppel.
wiel, s. 't [wiəl] ‐en; ‐tsy. Wiel. Fries: wiele.
'wielput, s.  de,  ‐ten.  Wielput,  gat  in  de 

grond bij  smederij,  om het wiel  er  in te 
plaatsen  bij  het  omleggen  van  de  wiel-
band.

'wieltsyploeg, s. de, ‐en. Wielploeg.
wier, s. 't [wi.ər]. Wier, zeegras. Fries: wier.
Wier, eigennaam [wi.ər]. Wier (dorp in Me-

naldumadeel). ♢ Soa dun as ‒, erg dun of 
mager. Fries: Wier.

'wiere, v.  [wi.ərə]  wierde;  wierd.  Luchten, 
aan de frisse lucht blootstellen. ♢ 't Is sok 
mooi weer, ik sil 'n bêd ‒; bij 't húshime-
len hange wij 't kledegoed op 't rak om te  
‒n. Fries: wierje.

'Wierster, adj.  & s.  de [wi.əstər]  ‐s.  In:  ‒ 
katten, bijnaam  voor  de  inwoners  van 
Wier. Fries: Wierster.

wie’t, pron. [wiət]. Wie. ♢ ‒ dat waar, weet 
ik niet. Fries: wa't.

wif, adj. & adv. [wɪf]  ‐fer; ‐st. Onvast (van 
slaap). ♢ ‒ slape. Fries: wif.

'wifele, v. [wifələ] wifelde; wifeld. Weifelen. 
Fries: wifelje.

'wige, v.  [wi:ɣə]  wiigde;  wiigd.  Wiegen. 
Fries: widzje.

wiid, adj. & adv. [wi:t]  wider; ‐st [wi:(t)st]. 
Wijd.  ♢  Die  man  spoort  ‒, loopt  wijd-
beens. Fries: wiid.

'wiidte, s. de, ‐s. Wijdte. Fries: wiidte.
'wiidút, adj. & adv. Wijduit. Fries: wiidút.
wiid'waidig, adj. & adv., ‐er; ‐st.  1 Uitvoe-

rig,  breedvoerig,  uitgebreid.  ♢  Hij  deen 
syn standpunt ‒ út 'e doeken. 2 Wijdlopig, 
breedsprakig. ♢ ‒ fertelle. Fries: wiidwei-
dich.

'wiidwerk, s. 't. Gedeelte van een fuik dat 
begon na de fijf masken en eindigde bij de 
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splismask  (naar de wijdte van de mazen: 
70  mm).  Fries:  wiidwurk.  Zie  ook:  nau-
werk.

wiif, s. 't [wi:f] wiven; wify. 1 Wijf, (inz. min-
achtend  voor:)  vrouw.  2 Echtgenote.  3 
(Als  verkleinwoord)  wijfje  (vrouwelijk 
dier). Fries: wiif.

wiig, s. de [wi:x] wigen; wychy. Wieg. Fries: 
widze.

wiins, adj. [wi:ⁿs]. Scheef, scheefgetrokken 
(van gordijnen enz.). ♢  De kleden hange 
wat ‒ foor de rútten; die deur is ‒. Fries: 
wynsk.

'wiinsel, s.  't  [wi:ⁿsəl]  ‐s;  ‐tsy.  Windsel. 
Fries: wynsel.

wiis, adj.  &  adv.  [wi:s]  wizer;  ‐t.  1 Wijs, 
(veel wetend, veel inzicht hebbend; kennis 
hebbend). ♢ Dou bist niet ‒; ergens gyn ‒ 
út worre kinne, uit iets niet wijs kunnen 
worden,  iets  niet  kunnen ontcijferen,  le-
zen.  2 Verwaand,  een te hoge dunk van 
zichzelf  hebbend.  ♢  Soa ‒ as skyt in  'e  
skoenen, erg groots, zeer trots, hoogmoe-
dig.  3 Blij, (ermee) ingenomen. ♢ Ergens 
‒ met weze. Fries: wiis.

'wiisfinger, s. de, ‐s; ‐tsy. Wijsvinger. Fries: 
wiisfinger.

'wiisgeer, s.  de  -[ɡɪ.ər];  'wysgeer, -[ɡɪ.ər] 
‐geren. Wijsgeer. Fries: wiisgear.

wiisgerig → wysgerig.
'wiisgouwe, v.,  wiisgoude;  wiisgoud.  Met 

open mond naar iemand kijken en hem de 
woorden van de lippen lezen (van kinde-
ren). ♢ Staan te ‒n. Zie ook: gouwe.

'wiishyd, s. de;  'wyshyd, ‐heden. Wijsheid. 
Fries: wiisheid.

wiisneus → wysneus.
'wiisprate, v.,  wiispraatte;  wiispraat.  Wijs 

praten,  praten  alsof  men  de  wijsheid  in 
pacht heeft. ♢ Hou dij stil te ‒n, dou hest 
d'r gyn ferstând fan. Fries: wiisprate.

wij, pron. [wεi]̯; wy, [wi]. Wij. ♢ ‒ prate wel 
's weer. Fries: wy.

'wije, v. [wεiə̯] wijde; wijd. Wijden. ♢ (Je) ‒ 
an, (zich) wijden aan; an dat onderwerp is  
destiids 'n artikel wijd. Fries: wije.

'wijing, s. de [wεiɪ̯ŋ] ‐s. Wijding. Fries: wij-
ing.

wij'sels, pron.;  wy'sels. Wij zelf. Fries:  wy-
sels.

wyk, s. de [wik]  wiken;  wiky.  1 Wiek (vleu-
gel, molenwiek). ♢ De wiken fan 'n moln; 
in 'e ‒ skoaten weze, in zijn wiek gescho-
ten zijn, gekrenkt, op zijn teentjes getrapt 
zijn.  2 Eén van de beide zijstukken  van 
een haringnet. Fries:  wjok. Zie ook:  fleu-
gel.

wyk, s.  de [wik]  wiken;  wiky.  Wijk.  Fries: 
wyk.

wyk, s.  de [wik].  Vlucht (alleen in verbin-
ding). ♢ De ‒ nimme, speule, de wijk ne-
men, vluchten. Fries: wyk.

'wike, v. [wikə] week [we:k]; weken. Wijken. 
♢ ‒ foor, wijken voor. Fries: wike.

'wikel, s. de [wikəl] ‐s; ‐tsy. Valk. ♢ Blauwe 
‒, boomvalk;  rooie,  roade  ‒, torenvalk. 
Fries: wikel.

'wikke, v. [wɪkə] wikte; wikt. Wikken, op de 
hand wegen (alleen in verbinding). ♢ Wat 
‒ en wege, iets wikken en wegen.

'wikkel, s. de [wɪkəl] ‐s; ‐tsy. Wikkel. Fries: 
wikkel.

'wikkele, v.,  wikkelde;  wikkeld.  Wikkelen. 
Fries: wikkelje.

'wikkerdewik, adv.  Op het kantje af.  ♢  't  
Het nag eventsys ‒ weest of 't ging niet  
deur. Fries: wikkerdewik.

'wykstok, s. de, ‐ken; ‐ky. Stok van ± 10 cm 
dikte,  die  als  uitgangpunt  gold  voor  het 
uitzetten van een fuik.

wil, s. de [wɪl]. Plezier. ♢ At 't winter is hè 
de kines och soa'n ‒; hij kon syn ‒ wel op, 
hij kon zijn plezier wel op. Fries: wille.

wild, adj. & adv. [wɪlt] ‐er; ‐st. Wild. Fries: 
wyld.

'wilde, s. de, ‐n. Wilde. Fries: wylde.
'wildeboel, s. de. Bende, wanordelijke boel. 

Fries: wyldeboel.
'wildekat, s.  de,  ‐ten.  Wild meisje.  ♢  Die 

Maartsy is 'n ‒. Fries: wyldekat.
'wildstand, s.  de.  Wildstand.  Fries:  wyld-

stân.
'wilens, adv. [wiləⁿs]. Onderwijl,  ondertus-

sen. ♢ ‒  ging ik om boadskip. Fries:  wi-
lens.

wilg, s.  de  [wɪlx]  ‐en;  wilchy.  Wilg.  Fries: 
wylch.

'wilgeboom, s.  de,  ‐bomen;  ‐tsy,  ‐py.  Wil-
genboom. Fries: wylgebeam.

'wilgehaag, s. de, ‐hagen; ‐haachy. Wilgen-
haag. Fries: wylgehage.

'wilgekatsy, s. 't, ‐s. Wilgekatje. Fries: wyl-
gekatsje.

'wilgeroasy, s.  't,  ‐s.  Wilgeroosje.  Fries: 
wylgeroaske.

Wil'helmus, s.  't  [wɪlhεlməs].  In:  Een kin 
him 't ‒ wel deur de kaken blaze, gez. van 
een erg mager persoon. Fries: Wilhelmus.

'wille, v. [wɪlə] wou [wɔ.u̯]; willen. Willen. ♢ 
Dou wilst (spr. wist) dat wel doen?; hew-
we ‒, verkieslijk,  raadzaam achten,  ook: 
waarschijnlijk  achten;  ik  wil  hè,  dat, ik 
ben van mening, dat; 't soa niet hè ‒, het 
maar niet kunnen geloven;  die't niet âns 
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wil, die't niet âns sil, wie het met alle ge-
weld wil,  die moet zijn gang maar gaan. 
Fries: wolle.

'willekeur, s.  de.  Willekeur.  Fries:  wille-
keur.

wille'keurig, adj. & adv., ‐er; ‐st. Willekeu-
rig. Fries: willekeurich.

'willig, adj.  [wɪləx].  Willig,  tochtig.  ♢  Dat 
peerd is ‒. Fries: willich.

'wilskracht, s.  de. Wilskracht. Fries:  wils-
krêft.

wylst, conj.  [wilst].  Terwijl.  ♢  Ik  ging  op 
stap ‒ ôns mim mij  achteran sâg. Fries: 
wylst.

'wilster, s. de [wɪlstər] ‐s; ‐tsy. Goudplevier. 
Fries: wilster. Zie ook: plevier.

'wimper, s.  de  [wɪmpər]  ‐s;  ‐tsy.  Wimper. 
Fries: wimper.

wyn, s.  de  [win]  winen.  Wanmolen.  ♢  't  
Koalsaad  ging  froeger  over  de  ‒. Fries: 
wine.

wyn, s.  de  [win]  winen;  ‐tsy.  Wijn.  Fries: 
wyn.

wyn, s. de [win] winen; ‐tsy. Wind. ♢ 'n Bol-
le,  losse,  stive  ‒; de  ‒  krimpt, de  wind 
krimpt, draait tegen de zon in;  de ‒ fâlt,  
gaat lêgen, de wind gaat liggen, het wordt 
stil(ler);  de ‒ haalt an, het begint harder 
te waaien;  de ‒ kon der wel jongen hew-
we, gez.  wanneer de wind (meestal  oos-
tenwind)  lange  tijd  uit  dezelfde  richting 
waait;  de  ‒  is  frijgesel, de  wind  waait 
steeds (op één dag of gedurende een kor-
te  periode)  uit  verschillende  richtingen; 
de ‒ is  frijgesel,  maar  ik  bin  met  Fetsy  
troud en Fetsy is 'n sletsy; foor de ‒ is elk  
'n hardrijer; niet fan 'e ‒ leve kinne, niet 
van niets kunnen leven; de ‒ in 'e rûg hè, 
voor  de  wind  hebben;  met  alle  winen 
waaie, met alle winden waaien; de ‒ in 'e 
sailen krije, voorspoed krijgen;  de ‒ fan 
foren  krije, de  wind  van  voren  krijgen; 
een de ‒ fan foaren geve, iemand terecht-
wijzen,  op  zijn  nummer  zetten;  de  ‒  is 
over 't lând, de wind waait uit het zuiden, 
er waait een landwind; de ‒ is bútten, de 
wind waait uit het noorden, er waait een 
zeewind; de ‒ wordt hoger, de wind wordt 
hoger, noordelijker. Fries: wyn.

'wynaai, s. 't, ‐es, ‐en; ‐aitsy. Windei. ♢ Dat 
handeltsy in oud izer lait 'm gyn ‒es, geeft 
hem veel voordeel. Fries: wynaai.

'wynbôrd, s.  't,  ‐en;  ‐bordsy.  Windbord. ♢ 
'n Molnwyk het fier ‒en. Fries: wynboerd.

'wynbuks, s.  de  -[böks]  ‐en.  Windbuks. 
Fries: wynbuks.

'wyndeur, s. de, ‐en; ‐tsy. Deur buitenshuis 

dwars op de ingang staande, om de wind 
te breken. Fries: wyndoar.

'wyndrig, adj., ‐er. Winderig. ♢ 't Is ‒ fan-
daag. Fries: wynderich.

'wine, v.  [winə]  won [won];  wonnen.  Win-
den. ♢ Geren op 'n pipy ‒; je d'r foor weg 
‒, 't gat d'rút ‒, zich aan iets onttrekken, 
iets  niet  (meer)  willen  doen,  zich  niet 
(meer) inlaten met iets waartoe men ge-
houden is. Fries: wine. Zie ook: skeure.

'wine, v. [winə] wynde; wynd. Wannen (met 
de wanmolen). ♢ De man die't 't koalsaad 
over de wyn doet, is an 't ‒n. Fries: wynje.

'wynfang, s. de, ‐en. Windvang. Fries: wyn-
fang.

'wynfeer, s. de, ‐feren. Windveer (vederach-
tige wolk; wigvormig latje aan de boven-
dorpel van het onderraam en aan de on-
derdorpel van het bovenraam, ter voorko-
ming van tocht). ♢  D'r sitte wynferen an 
'e  lucht,  dat  d'r  komt harde  wyn. Fries: 
wynfear.

'wynflaag, s.  de,  ‐flagen;  ‐flaachy.  Wind-
vlaag. Fries: wynfleach.

'wyngbrau, s.  de  [wiŋbrɔ.u̯]  ‐wen;  ‐tsy. 
Wenkbrauw. Fries: wynbrau.

'wynhoas, s.  de,  ‐hoazen;  ‐y.  Windhoos. 
Fries: wynhoas.

'wynhônd, s.  de,  ‐honnen;  ‐hondsy.  Haze-
wind. Fries: wynhûn. Zie ook: hazewyn.

'winig, adj.,  ‐er.  Winderig,  met  vrij  veel 
wind. ♢ Foor de ‒e deur komme, onvrien-
delijk  worden ontvangen of  een onvrien-
delijke  weigering  ontvangen.  Fries:  wi-
nich.

wink, s.  de [wɪŋk]  ‐en;  ‐y.  Wenk. ♢  De ‒ 
geve, teken;  gyn ‒ in 'e ogen krije, geen 
oog dichtdoen, niet kunnen slapen;  ik hè 
de  hele  nacht  gyn  ‒  in  'e  ogen  had  en  
doe't  ik  fanoffen  wakker  worde,  waar  't  
nag niks beter, (hum.) ik heb slecht gesla-
pen. Fries: wink.

'winke, v.  [wɪŋkə]  wonk [woŋk];  wonken. 
Wenken. Fries: winke.

'winkel, s. de [wɪŋkəl] ‐s; ‐tsy. Winkel. ♢ De 
‒  fan  ôns  pake  waar  syn  broadwinning. 
Fries: winkel.

'winkele, v.,  winkelde;  winkeld.  Winkelen. 
♢ De frôly waren an 't ‒n. Fries: winkelje.

'winkelfet, s.  't.  Buitenlands  rundvet  te 
koop in winkels. Fries: winkelfet.

'winkelgoed, s.  't.  Winkelgoed,  winkelwa-
ren. Fries: winkelguod.

'winkelhaak, s.  de, ‐haken;  ‐haky. Winkel-
haak. Fries: winkelheak.

'winkelhaakplaats, s. de, ‐en. Winkelhaak-
boerderij, boerderij waarvan het woonge-
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deelte haaks op het bedrijfsgedeelte staat. 
♢ De Bildtse ‒. Fries: winkelheakpleats.

'winkelhaakspul, s.  't,  ‐len.  Winkelhaak-
boerderij, boerderij waarvan het woonge-
deelte haaks op het bedrijfsgedeelte staat.

'winkelknecht, s. de, ‐en. Winkelknecht.
'winkelmaid, s. de, ‐en. Winkelmeisje.
'winkelman, s. de, ‐loi. Winkelier (inz. krui-

denier). Fries: winkelman.
'winkelnering, s.  de.  Winkelnering. Fries: 

winkelnearing.
'winkelsrút, s.  't,  ‐ten;  ‐sy.  Winkelruit. 

Fries: winkelsrút.
'winkeltsyspeule, v.,  winkeltsyspeulde; 

winkeltsyspeuld. Winkeltje spelen (kinder-
spel).

'winkelwaar, s. de. Winkelwaar. Fries: win-
kelwaar.

'winkelwerk, s.  't.  Timmerwerk dat  in  de 
timmerwinkel  verricht  wordt.  Fries:  win-
kelwurk.

'wynkracht, s. de. Windkracht. Fries:  wyn-
krêft.

'wynmetor, s.  de [wimətɔr] ‐s;  ‐tsy.  Wind-
motor. Fries: wynmotor.

'wynmoln, s. de, ‐s; ‐tsy. Windmolen. Fries: 
wynmole.

'winne, v. [wɪnə]  won [won];  wonnen. Win-
nen. ♢  Jan hat arig wonnen met 't knik-
ken; der falt wat te ‒n, verdienen. Fries: 
winne.

'winne, v., won; wonnen. Wennen. ♢ Een na 
je's hând ‒, iemand (bijv. in het werk) ge-
heel aan zich wennen, zodat hij doet zoals 
men dat graag ziet;  ergens an, toe ‒, er-
gens aan wennen. Fries: wenne.

'winner, s. de, ‐s. Winnaar. Fries: winner.
'wynois, s.  de,  ‐oizen.  Windrand,  onderste 

rand van dakpannen op rieten dak. Fries: 
wynoes.

'wynpeul, s. de, ‐en. Windpeluw, zware balk 
voor in de kap tot ondersteuning van de 
molenas. Fries: wynpeul.

'wynpoest, s. de, ‐en. Windvlaag, rukwind. 
Fries: wynpûst.

'wynroas, s. de, ‐roazen; ‐y. Windroos, kom-
pasroos. Fries: wynroas.

wîns, s. de [wɪ.ⁿs] ‐en. Wens. ♢ De ‒ útspre-
ke; na ‒ slage, naar wens. Fries: winsk.

'wînse, v. [wɪ.ⁿsə] wînste; wînst. Wensen. ♢ 
Pake  syn  onthoud  laat  gâns  te  ‒n  over, 
laat veel te wensen over. Fries: winskje.

'wînslik, adj.,  ‐er;  ‐st.  Wenselijk.  Fries: 
winsklik.

wînst, s. de [wɪ.ⁿst] ‐en. Winst. ♢  Sille wij  
knikke? Ja, maar niet út ‒, je kunt geen 
knikkers winnen. Fries: winst.

'wynstreek, s. de, ‐streken. 1 Windstreek. 2 
Windstreep,  streepvormige  wolk.  ♢  D'r 
sitte wynstreken an 'e lucht,  wij  konnen  
wel 's harde wyn krije. Fries: wynstreek.

'wintelploeg, s.  de,  ‐en.  Keerploeg. Fries: 
wintelploege.

'winter, s.  de  [wɪntər]  ‐s;  ‐tsy.  Winter.  ♢ 
Fan 't, fan 'e ‒, van de winter, deze winter; 
bij 't ‒, in de winter, 's winters; de ‒s, in, 
gedurende de winter; die ‒s, in die winter; 
d'r is, sit ‒ an 'e lucht, de lucht staat na ‒, 
de lucht  voorspelt  winter;  de eerappels, 
de  foerbiten  sitte  ônder  de  ‒, onder  de 
wintermodder. Fries: winter.

'winterappel, s. de, ‐s. Winterappel. Fries: 
winterappel.

'winteraven, s.  de,  ‐s,  ‐en.  Winteravond. 
Fries: winterjûn.

winter'avens, adv. Gedurende winteravon-
den. ♢ ‒ kin 't thús bra gesellig weze.

winterbrand → winterbranding.
'winterbranding, s.  de;  'winterbrand, 

'winterbrandstof.  Winterbrand,  brand-
stof voor de winter. Fries: winterbrânje.

winterbrandstof → winterbranding.
winter'dâg, adv.;  winter'dâgs, 's Winters, 

in de winter. Fries: winterdei.
'winterdâg, s. de, ‐dagen. Winterdag. Fries: 

winterdei.
winterdâgs → winterdâg.
'wintere, v.  [wɪntərə]  winterde;  winterd. 

Winteren.  ♢  't  Kon  wel  's  wat  ‒  wille. 
Fries: winterje.

'wintereten, s. 't.  1 Winterkost.  2 Winter-
voorraad voor de consumptie (inz. aardap-
pelen). ♢  Wij hewwe roadstar foor ‒; hè 
jim 't ‒ al in 'e kelder! Fries: winteriten.

'winterfast, adj.  Winterhard.  ♢  ‒e  wait. 
Fries: winterfêst.

'winterfermaak, s.  't,  ‐fermaken.  Winter-
vermaak.

'winterfeur, s. de. Wintervoor. ♢ Op ‒ lêge, 
ploege, in de herfst geploegd en niet inge-
zaaid zijn (van land). Fries:  winterfuorge. 
Zie ook: winterrust.

'winterfoeten, s. plur. Wintervoeten. Fries: 
winterfuotten.

'winterfoorraad, s. de, ‐raden. Wintervoor-
raad. Fries: winterfoarried.

'winterfrucht, s.  de,  ‐en.  Wintervrucht. 
Fries: winterfrucht.

'wintergarst, s. de, ‐en. Wintergerst. Fries: 
wintergarst.

'wintergast, s.  de,  ‐en.  Wintergast.  ♢  De 
‒en komme ok weer, gez. wanneer er gan-
zen bij naderende winter uit het noorden 
komen. Fries: wintergast.
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'wintergoed, s.  't.  Wintergoed,  winterkle-
ding. Fries: winterguod.

'wintergraan, s.  't.  Wintergraan.  Fries: 
wintergraan.

'winterhannen, s.  plur.  Winterhanden. 
Fries: winterhannen.

'winterhaver, s.  de.  Winterhaver.  Fries: 
winterhjouwer.

'winterhuud, s.  de,  ‐huden.  Deklaag  van 
twee  steek  modder  boven op  de  tussen-
huud (van een aardappelhoop). Fries: win-
terhûd.  Zie  ook:  winterlaag,  wintermod-
der, winterpak, wintersteek.

'winterig, adj.,  ‐er;  ‐st.  Winterachtig,  vor-
stig. ♢ 't Is wat ‒. Fries: winterich.

'winterirpel, s.  de,  ‐s.  Winteraardappel. 
Fries: winterierappel.

'winterjas, s.  de,  ‐sen.  Winterjas.  Fries: 
winterjas.

'winterjurk, s.  de,  ‐en.  Winterjurk.  Fries: 
winterjurk.

'winterkleren, s.  plur.  Winterkleding. 
Fries: winterklean.

'winterkoaninky, s.  't,  ‐s.  Winterkoninkje. 
Fries: winterkeninkje. Zie ook: dúmtsy.

'winterkoud, adj. In: 't Is ‒, de atmosfeer is 
droog en koud.

'winterlaag, s.  de,  ‐lagen.  Deklaag  van 
twee  steek  modder  boven op  de  tussen-
huud (van een aardappelhoop). Fries: win-
terlaach. Zie ook: winterhuud, wintermod-
der, winterpak, wintersteek.

'winterlucht, s. de, ‐en. Winterlucht (vries-
lucht; hemel zoals hij zich 's winters ver-
toont).  ♢  De ‒ kin soa pittig  en gesond  
weze.

'wintermaand, s.  de,  ‐en.  Wintermaand 
(december;  elke  maand  in  de  winter). 
Fries: wintermoanne.

'wintermantel, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Winterman-
tel. Fries: wintermantel.

'wintermodder, s.  de.  Deklaag  van  twee 
steek  modder  boven  op  de  tussenhuud 
(van  een  aardappelhoop).  Fries:  winter-
modder. Zie ook:  winterhuud, winterlaag, 
winterpak, wintersteek.

'winternacht, s.  de,  ‐en.  Winternacht. 
Fries: winternacht.

'winteroffen, s. de, ‐s, ‐en. Wintermorgen.
'winteropslag, s.  de.  Winteropslag.  Fries: 

winteropslach.
'winterpail, s. 't. Winterpeil. Fries:  winter-

peil.
'winterpak, s.  't,  ‐ken;  ‐ky.  Deklaag  van 

twee  steek  modder  boven op  de  tussen-
laag (van een aardappelhoop). Fries:  win-
terpak.  Zie ook:  winterhuud,  winterlaag, 

wintermodder, wintersteek.
'winterraap, s.  de,  ‐rapen;  ‐rapy.  Winter-

raap, in de herfst volgroeide raap. Fries: 
winterraap.

'winterraapsaad, s. 't. Raapzaad dat in de 
herfst is gezaaid. Fries: winterraapsied.

'winterrôge, s.  de;  'winterrogge.  Winter-
rogge. Fries: winterrogge.

winterrogge → winterrôge.
'winterrust, s. de. Winterrust. ♢ Op ‒ lêge, 

ploege, in de herfst geploegd en niet inge-
zaaid zijn (van land). Fries: winterrêst. Zie 
ook: winterfeur.

'winters, adj. Winters. ♢ Snee over 't lând 
geeft drekt 'n ‒ gesicht. Fries: wintersk.

'winters, adv. 's Winters, in de winter. ♢ ‒ 
binne de avens lang. Fries: winters.

'wintersaad, s. 't, ‐saden. Winterzaad, in de 
herfst gezaaid zaad. Fries: wintersied.

'wintersaaiïng, s. de, ‐s. Veldvruchten die 
in  de  herfst  zijn  gezaaid.  Fries:  winter-
siedding.

'winterskoft, s.  't,  ‐en.  Winterseizoen. 
Fries: winterskoft.

'winterslaap, s.  de.  Winterslaap.  Fries: 
wintersliep.

'wintersteek, s.  de.  Deklaag  van  twee 
steek  modder  boven  op  de  tussenhuud 
(van een aardappelhoop). Zie ook: winter-
huud,  winterlaag,  wintermodder,  winter-
pak.

'wintertiid, s. de, ‐tiden. Wintertijd. Fries: 
wintertiid.

'winterwait, s. de, ‐en. Wintertarwe. Fries: 
winterweet.

'winterweer, s.  't.  Winterweer.  Fries:  win-
terwaar.

'winterwerk, s. 't. Winterwerk. Fries:  win-
terwurk.

'winterwuttel, s.  de,  ‐s.  Winterwortel. 
Fries: winterwoartel.

'wynwizer, s. de, ‐s. Windwijzer. Fries: wyn-
wizer.

wip, s. de [wɪp] ‐pen; ‐py. Wip, sprong, snel-
le beweging. ♢ In 'n ‒, in, met een wip; hij 
waar in 'n ‒ werom. Fries: wip.

wip, s.  de  [wɪp]  ‐pen;  ‐py.  Wip,  wipplank. 
Fries: wip.

'wiphoep, s. de, ‐en; ‐y. Derde hoepel van 
fuik. Fries: wiphoep.

'wipneus, s.  de,  ‐neuzen;  ‐y.  Wipneus. 
Fries: wipnoas.

'wippe, v. [wɪpə] wipte;  wipt. Wippen. ♢ 'n 
Fúk ‒, een fuik  lichten;  tegaar,  foor‐  en 
achterman, mosten se dan de fúk ‒. Fries: 
wippe.

'wipplank, s. de, ‐en. Wipplank. Fries: wip-
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planke.
'wipploeg, s. de, ‐en. Kipploeg. Fries:  wip-

ploege. Zie ook: kipploeg.
'wipsteertsy, s.  't,  ‐s.  Kwikstaart.  Fries: 

wipsturt.
wirg → weerg.
wirrig → weerg.
wis, adj., adv. & interj. [wɪs] ‐ser; ‐t. Wis, ze-

ker, stellig, precies, secuur. ♢ Soa ‒ as de 
bank; (ja)  ‒  wel!; nea,  ‒  niet!; ja,  ‒  en 
werachtig!; dat is 'n ding dat ‒ is; ergens 
(niet) ‒ fan weze, ergens (niet) zeker van 
zijn,  ergens  (niet)  van  overtuigd  zijn;  't  
‒se  foor  't  onwisse  nimme, het  zekere 
voor het onzekere nemen; 't ‒se foor 't on-
wisse,  saai  de  man en  hij  bon  'n  dooie  
hônd de bek dicht; 'n ‒se opslag; hij is ‒ 
fan himsels, hij is zelfverzekerd; ja ‒ (al)!; 
‒! Fries: wis.

wi'sânsy*, s. de [wisɑ.ⁿsi] ‐s. Gewoonte, ge-
bruik, manier van doen. ♢  Elkeneen het 
syn aigen ‒ op dut gebied. Fries: wizânsje.

wysels → wijsels.
wysgeer → wiisgeer.
wys'gerig, adj. & adv.;  wiis'gerig. Wijsge-

rig. Fries: wiisgearich.
wyshyd → wiishyd.
'wisy, s. 't [wisi] ‐s. Wijsje, melodietje, lied-

je. Fries: wyske.
'wiskunde, s. de. Wiskunde. Fries:  wiskun-

de.
'wiskundig, adj.  & adv.  Wiskundig.  Fries: 

wiskundich.
wis'kundige, s.  de,  ‐n.  Wiskundige. Fries: 

wiskundige.
'wyslik, adv.  [wislək]  ‐er;  ‐st.  Wijselijk.  ♢ 

Hij houde him ‒ stil. Fries: wyslik.
'wysmake, v. [wis]- maakte wiis; wysmaakt. 

Wijsmaken. ♢ Een wat ‒, iemand iets wijs-
maken. Fries: wiismeitsje.

'wysneus, s.  de;  'wiisneus, ‐neuzen;  ‐y. 
Wijsneus. Fries: wiisnoas.

'wissel, s. de [wɪsəl] ‐s; ‐tsy. Wissel. Fries: 
wiksel.

'wissele, v. [wɪsələ]  wisselde;  wisseld. Wis-
selen. ♢ 'n Euro ‒. Fries: wikselje.

'wisselgeld, s. 't. Wisselgeld. ♢ Wel ‒ hew-
we, snedig,  gevat  zijn,  steeds  een  ant-
woord beschikbaar hebben. Fries:  wiksel-
jild.

'wisseling, s. de, ‐s. Wisseling. Fries:  wik-
seling.

'wisselpriis, s.  de,  ‐prizen;  ‐prisy.  Wissel-
prijs. Fries: wikselpriis.

'wisselwerking, s.  de,  ‐s.  Wisselwerking. 
Fries: wikselwurking.

'wissens, s. de. Zekerheid. Fries: wissens.

'wisser, s.  de [wɪsər]  ‐s.  Gereedschap van 
de smid om het gloeien van het vuur te-
gen te gaan (vaak in de vorm van een klei-
ne bezem, ijzeren staaf). Fries: wisker.

'wissewassy, s. 't [wɪsəwɑsi] ‐s. Wissewasje. 
♢ Men kin niet foor elk ‒ 'n fakman kom-
me late. Fries: wysjewasje.

'wissighyd, s.  de. Zekerheid. ♢  Foor alle, 
de ‒. Fries: wissichheid.

'wysworre, v.,  worde wiis;  wysworren.  Be-
speuren, bemerken met een der zintuigen, 
inz.  de  ogen.  ♢  D'r  niks  út  ‒  kinne, er 
niets  van  begrijpen,  het  een  verwarde 
zaak vinden. Fries: wiiswurde.

wit, s.  't  [wɪt]  ‐ten.  Wit.  ♢  't  ‒ fan 't  aai. 
Fries: wyt.

wit, adj. [wɪt] ‐ter; ‐st. Wit. ♢  Soa ‒ as 'n 
doek, as kryt, as snee, as súp. Fries: wyt.

'witbloeiflas, s.  't. Witbloei, witbloem, wit 
bloeiende vlassoort. Fries: wytbloeiflaaks.

'wite, v. [witə] weet [we:t]; weten. Wijten. ♢ 
't Ongeluk waar te ‒n an onfersichtigens. 
Fries: wite.

'witfis, s.  de,  ‐sen;  ‐sy.  Witvis.  Fries:  wyt-
fisk.

'witgoed, s.  't.  Wittebroodprodukten,  wat 
van bloem is gebakken. Fries: wytguod.

'withyt, adj. Witheet.
'witkalk, s. de. Witkalk. Fries: wytkalk.
'witte, v. [wɪtə]  witte;  wit. Witten, met wit-

kalk  bestrijken.  ♢  De  muren  ‒. Fries: 
wytsje.

'witterskalk, s.  de. Witkalk.  Fries:  witers-
kalk.

'witterskwast, s.  de,  ‐en;  ‐kwassy.  Wit-
kwast. Fries: witerskwast.

'wize, s.  de  [wi:zə]  ‐n.  Wijze,  wijs  man. 
Fries: wize.

'wize, s. de [wi:zə] ‐s, ‐n. Wijs, wijze. ♢ Op 
'n ândere, deselde ‒; bij ‒ fan spreken, bij 
wijze  van  spreken;  fan  'e  ‒  rake,  weze, 
van de wijs raken, zijn. Fries: wize.

'wize, v. [wi:zə] wees [we:s]; wezen. Wijzen. 
♢  Een 't  pâd  ‒, iemand de weg wijzen; 
een ergens op ‒, iemand ergens op wijzen. 
Fries: wize.

'wizige, v. [wi:zəɣə]  wizigde;  wizigd. Wijzi-
gen. Fries: wizigje.

'wiziging, s.  de,  ‐s.  Wijziging.  Fries:  wizi-
ging.

'woele, v. [wu.ələ]  woelde;  woeld.  Woelen. 
♢ Op bêd lêge te ‒n en te draaien; 'n lap-
py om 'e finger ‒, losjes winden;  sij  kin 
him om hur finger ‒, zij kan hem om de 
vinger winden. Fries: woele.

'woensdeg, s.  de  [wu.əⁿzdəx]  ‐en,  ‐s. 
Woensdag. Fries: woansdei.
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woensdeg'aven, s. de, ‐s, ‐en;  woensdeg-
'avend, ‐en.  Woensdagavond.  Fries: 
woansdeitejûn.

woensdegavend → woensdegaven.
woensdeg'nacht, s.  de,  ‐en.  Woensdag-

nacht. Fries: woansdeitenacht.
woensdeg'offen, s. de, ‐s, ‐en;  woensdeg-

'offend, ‐en. Woensdagmorgen.
woensdegoffend → woensdegoffen.
woensdegover'dâ, s.  de;  woensdeg-

over'dâg, ‐dâgen.  Woensdagmiddag. 
Fries: woansdei‐oerdei.

woensdegoverdâg → woensdegoverdâ.
'woensdegs, adj.  &  adv.  [wu.əⁿzdəs]. 

Woensdags. Fries: woansdeis.
woensdegs'avens, adv.  Woensdagsavonds. 

Fries: woansdeitejûns.
woensdegs'nachts, adv. Woensdagsnachts. 

Fries: woansdeitenachts.
woensdegs'offens, adv.  Woensdagsmor-

gens.
woensdegsover'dâgs, adv. Woensdagsmid-

dags. Fries: woansdei‐oerdeis.
woest, adj. & adv. [wust] ‐er. Woest. Fries: 

woest.
woes'tyn, s.  de,  ‐tinen.  Woestijn.  Fries: 

woestyn.
woit, s.  de  [wɔit]  ‐en.  Leplam,  lepveulen, 

lepgeit, dier dat zonder de moeder groot-
gebracht wordt. Fries: wouter.

'woiteprik, s. de, ‐ken; ‐ky. Stokje, aan één 
kant met zeemleer omwonden, dat men in 
de melk doopte en waaraan men de  woit 
laat sabbelen.

wol, s. de [wol]. Wol. Fries: wol.
wolf, s.  de [wolf]  wolven;  ‐y.  Wolf. ♢  Ete, 

honger hewwe as 'n ‒, eten, honger heb-
ben als een wolf. Fries: wolf.

wolfsdak → wolvedak.
wolk, s. de [wolk] ‐en; ‐ky. Wolk. ♢ Elke ‒ 

het  'n  sulverne  rând, iedere  tegenslag 
heeft zijn gunstige kant. Fries: wolk.

'wolkammer, s.  de,  ‐s.  Wolkammer.  Fries: 
wolkjimmer.

'wolkbreuk, s.  de,  ‐en.  Wolkbreuk.  Fries: 
wolkbrek.

'wolkebank, s.  de,  ‐en;  ‐y.  Wolkenbank. 
Fries: wolkebank.

'wollen, adj.  Wollen.  ♢  ‒e  sokken; hij  is 
krekt 'n ‒e lap, gez. van een persoon die 
alles goed vindt, van een goedzak. Fries: 
wollen.

'wolvedak, s. 't; 'wolfsdak, ‐ken; ‐ky. Wolfs-
dak. Fries: wolvedak.

wond, s.  de  [wont]  ‐en;  ‐sy.  Wond.  Fries: 
wûne.

'wonder, s. 't [wondər] ‐s. Wonder. ♢ De ne-

tuur is 'n groat ‒; ('t is niks) gyn ‒, het be-
hoeft niemand te bevreemden; ‒ boven ‒, 
wonder boven wonder. Fries: wûnder.

'wonder, adj. & adv. [wondər]. Wonder. ♢ 'n 
‒ gefal, wonderlijk, vreemd; 't is ‒, het is 
wonderlijk,  vreemd,  eigenaardig.  Fries: 
wûnder.

wonder'baarlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Won-
derbaarlijk. Fries: wûnderbaarlik.

'wonderlik, adj. & adv., ‐er; ‐st. Wonderlijk. 
♢ 'n ‒e saak; ‒ mooi. Fries: wûnderlik.

'wondermîns, s.  de,  ‐en.  Wondermens. 
Fries: wûnderminske.

'wondermooi, adj.  & adv. Wondermooi.  ♢ 
‒e skilderijen. Fries: wûndermoai.

'wonderoaly, s. de. Wonderolie. Fries: wûn-
deroalje.

'wonnen, adj.  Gewend,  gewoon.  ♢  Wat ‒ 
weze, iets gewend zijn. Fries: wend.

woord, s.  't  [wo.ət]  ‐en;  ‐sy.  Woord.  ♢  'n 
Freemd, lang, slim ‒; 't  ‒ foere,  an 't  ‒ 
weze, spreken,  inz.  in  een  vergadering; 
een 't ‒ geve, gelegenheid geven tot spre-
ken;  een  te  ‒  staan, iemand  te  woord 
staan; op 't ‒ beraden weze, 't ‒, je's ‒sy 
wel  doen  kinne,  niet  om  ‒en  ferlegen 
weze, adrem zijn;  bij  je's  ‒  staan, doen 
wat  men  beloofd  heeft;  wat  onder  ‒en 
bringe, iets  onder  woorden  brengen;  er-
gens  gyn  ‒en  foor  hewwe, ergens  geen 
woorden  voor  hebben;  met  andere  ‒en, 
met  andere  woorden;  'n  paar  ‒en  sêge, 
een  korte  toespraak  houden;  met  deuze 
‒en, dit zeggende; hij kon gyn ‒ útbringe, 
hij kon geen woord zeggen;  in een ‒, in 
één woord; 't hoge ‒ most d'rút, het hoge 
woord moest eruit. Fries: wurd.

'woordeboek, s.  't,  ‐en;  ‐y.  Woordenboek. 
Fries: wurdboek.

'woordelist, s. de, ‐en; ‐lissy. Woordenlijst. 
Fries: wurdlist.

'woordfoorraad, s.  de.  Woordvoorraad. 
Fries: wurdfoarried.

'woordlik, adj.  &  adv.  Woordelijk.  Fries: 
wurdlik.

'woordspeuling, s.  de,  ‐s.  Woordspeling. 
Fries: wurdspiling.

worp, s. de [wɔrp] ‐en; ‐y. Worp. ♢ 'n Mooie 
worp bij 't dobbelen. Fries: wurp.

'worre, v. [wɔrə] worde; worren. Worden. ♢ 
't Sil ‒, het zal, gaat gebeuren, het is zo-
ver; 't mot maar ‒, het moet maar gebeu-
ren;  't kin ‒, het kan beginnen, een aan-
vang nemen; wort 't ok wat?, komt er nog 
wat van?; kin 't wat ‒?, gaat het?; dat kin 
niks ‒, daar kan niets van komen, dat lukt 
niet;  't  wort  'm niet, het  wordt niets,  er 
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komt niets van, het loopt mis; dat wort 'm, 
dat wordt een hele toer, dat wordt lastig, 
ook:  dat is fijn,  dat  is een mooi  vooruit-
zicht; wat, niks met een, wat ‒ kinne, iets, 
niets met iemand, iets kunnen beginnen. 
Fries: wurde.

woud, s.  't  [wɔ.u̯t]  ‐en.  Woud,  bos.  ♢  De 
Wouden, de (Friese) Wouden, Woudstreek. 
Fries: wâld.

'woudboanen, s.  plur.  Woudbonen,  (gele 
bonen van de zandgrond in de Friese Wou-
den. Fries: wâldbeantsjes.

woudfolk → woudsyfolk.
'woudman, s. de, ‐loi; ‐tsy. Bewoner fan de 

Friese Wouden. Fries: wâldman.
'woudsând, s. 't.  Zand uit de Friese Wou-

den. Fries: wâldsân.
'woudsy, s.  't,  ‐s.  Bewoner  van  de  Friese 

Wouden. Fries: wâldsjer.
'woudsyfolk, s.  't;  'woudfolk.  Volk,  bewo-

ners van de Friese Wouden. Fries:  wâld-
folk.

wraak, s.  de [wra:k].  Wraak.  ♢ ‒  nimme. 
Fries: wraak.

wrachtig → waarachtig.
wraid*, s.  de [wrɑit̯]  ‐en;  ‐sy.  Uitspruitsel, 

uitloper (vooral van granen). Fries: wreid.
wrak, s.  't  [wrɑk]  ‐ken;  ‐ky.  Wrak.  Fries: 

wrak.
wrak, adj. [wrɑk] ‐ker; ‐st. 1 Wrak. ♢ 'n ‒ke 

solder; 't spul wort al arig ‒, gez. van  't 
bunt van bijv. een geit, die bijna gaat lam-
men.  2 In: ‒ke klanten, onsolide, financi-
eel niet gezond, betrouwbaar. ♢ ‒ke klan-
ten, onsolide klanten, wanbetalers. Fries: 
wrak.

'wrakhout, s.  't.  Wrakhout.  Fries:  wrak-
hout.

'wraksele, v.  [wrɑksələ]  wrakselde;  wrak-
seld.  1 Worstelen. 2 Stoeien. Fries: wrak-
selje.

'wrame, v.  [wra:mə]  wraamde;  wraamd. 
Zwoegen,  hard  werken.  ♢  Wrotte  en  ‒, 
ploeteren en zwoegen. Fries: wrame.

wrat → wart.
'wredig, adj. [wre:dəx] ‐e grônd. Zwaar te 

bewerken grond. Fries: wreed.
wreed, adj.  &  adv.  [wre:d]  wreder;  ‐st 

[wre:st]. Wreed. ♢ 'n ‒ man; ‒ lând, wre-
de grônd, zwaar te bewerken land, grond. 
Fries: wreed.

'wreedaard, s.  de,  ‐s.  Wreedaard.  Fries: 
wreedaard.

'wreedhyd, s. de, ‐heden. Wreedheid. Fries: 
wreedheid.

'wreke, v.  [wre:kə]  wreekte;  wreekt.  Wre-
ken. ♢ Je ‒, zich wreken. Fries: wreke.

wryfpaal → wriifpaal.
wryfwas → wriifwas.
'wriifpaal, s.  de;  'wryfpaal, ‐palen.  Wrijf-

paal. Fries: wriuwpeal.
'wriifwas, s. de;  'wryfwas. Wrijfwas. Fries: 

wriuwwaaks. Zie ook: wriversgoed.
'wrikke, v. [wrɪkə]  wrikte;  wrikt.  Wrikken. 

♢ Ergens an ‒. Fries: wrikke.
'wrimele, v.  [wrimələ]  wrimelde;  wrimeld. 

Wriemelen,  krielen,  krioelen.  Fries:  wri-
melje.

wring*, s. de [wrɪŋ]. Wring, draaibaar land-
hek. Fries: wringe. Zie ook: hekken.

'wringer, s.  de,  ‐s;  ‐tsy.  Wringer.  Fries: 
wringer.

'wrive, v.  [wrivə]  wreef [wre:f];  wreven. 
Wrijven. Fries: wriuwe.

'wriversgoed, s.  't.  1 Wrijfwas.  2 Zalf om 
mee in  te  wrijven.  Fries:  wriuwersguod. 
Zie ook: wriifwas.

wrok, s. de [wrɔk]. Wrok. Fries: wrok.
'wrokke, v.  [wrɔkə]  wrokte;  wrokt.  Wrok-

ken, haat, wrok koesteren. Fries: wrokje.
wrot → wroteand.
'wroteand, s.  't  [wrot]- ‐en;  wrot, s.  de, 

‐ten.  Worteleinde,  einde  van  een  gewas 
(inz. riet) naar de wortel toe. Fries: wrot-
ein.

'wrotte, v. [wrotə] wrotte; wrotten. 1 Wroe-
ten. ♢ Baas Ouwe had âns 'n goeie saak,  
maar syn buurman het 'm d'r súvver ge-
heel út ‒n deur syn legere prizen, hem lis-
tig en oneerlijk verdrongen.  2 Ploeteren, 
zwoegen,  sloven,  zwaar  werk  verrichten 
(inz. veldarbeid). ♢ Hij het de hele dâg op 
'e bou wrotten; ‒ en wrame, ploeteren en 
zwoegen. Fries: wrotte.

'wuive, v.  [wɔ̈.iv̯ə]  wuifde;  wuifd.  Wuiven. 
Fries: wiuwe.

wulp, s. de [wölp] ‐en; ‐y. Wulp. Fries: wylp.
'wulpebek, s. de, ‐ken. Soort hoosvat (lan-

ger  en  smaller  dan  een  oasbak).  Fries: 
wylpebek.

'wulster, s.  de  [wölstər]  ‐s.  Goudplevier. 
Fries: wilster.

'wulsterfange, v.,  wulsterfong;  wulsterfon-
gen. Goudplevieren vangen met valnetten. 
Fries: wilsterfange.

wûrds, s. de [wö.ds] wûrdzen. Zweel, regel 
van  enige  zwaden  bijeengeharkt  hooi. 
Fries: wurdze.

'wûrdsdraaie, v.,  wûrdsdraaide;  wûrds-
draaid.  Met  de  sijanfoerherk bijeen  har-
ken. Fries: wurdzedraaie.

wurm, s. de [wöərm] ‐s; ‐py. Worm. Fries: 
wjirm.

'wurmkoeky, s.  't,  ‐s.  Wormkoekje.  ♢  At 
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een  wurms  bij  'm  het,  krijt‐y  wel  's  ‒s. 
Fries: wjirmkoekje.

'wussele, v.  [wösələ]  wusselde;  wusseld. 
Worstelen.  ♢  In  'e  wyn  op  ‒, tegen  de 
wind worstelen. Fries: woarstelje. Zie ook: 
wraksele.

wust, s. de [wöst] ‐en;  wussy. Worst. Fries: 
woarst.

'wuttel, s.  de [wötəl] ‐s; ‐tsy. Wortel. ♢  't 
Komt an 'e ‒, jon, gez. als het erg hard re-
gent. Fries: woartel.

'wuttelkop, s. de, ‐pen. Bovenste gedeelte 
van een peen. ♢ Froubuurtster ‒pen, bij-
naam voor de inwoners van Vrouwenparo-
chie. Fries: woartelkop.

'wuttelkruud, s. 't. Wortelloof. Fries: woar-
telkrûd.


