
Harlingers dialect
Harlingers wordt gesproken in Harlingen. Dit woordenboek Harlingers bevat 14 gezegden, 23 woorden en
1 opmerkingen.

14 gezegden
∙  als  je  zitten  wilt  ga  je  maar  naar  Leeuwarden  (de  gevangenis)    -   ast  sitte  wust  gaast  maar  naar
leuwarden
∙ ben je bedonderd  -  bist besodemieterd
∙ Ben je gek  -  Dou komst zeker út Franeker
∙ dat gaat langzaam  -  da gaat as dikke stront deur un nauwe trechter
∙ ga naar je oude moeder  -  gaan naar dien ouwe moer
∙  je  moet  je  stil  houden,   zal  ik  je  in  de  zuiderhaven  gooien   -   must  dien  vreet  houwe,  sik  die  in  de
sûderhaven dondere
∙ je moet niet zo zeuren  -  must niet se sjantere
∙ jij moet niet zo jokke  -  dou must niet su liege
∙ niet van de stoep af gaan  -  niet vanne gellestientsjes ofkomme
∙ Nu ben ik er zat van.  -  nou hew i mien nocht
∙ op de stoep blijven  -  niet vanne gelestientsjes ofgaan
∙ Piekeraar  -  Dou bist oek un Piekeneur !
∙ superblij en trots  -  ik bin su bliêd as un hôn met zeven lullen
∙ veel werk in de haven (7 dagen) en nog niets te eten  -  hij snapt alle zeuven boten inne week en nog
gien vreten op tafel

23 woorden
∙ angsthaas  -  skiethuus
∙ broekzak  -  busse
∙ dijkwortel  -  diekwutel
∙ een in harlingen geboren persoon  -  ouwe seun (in) 
∙ gezeur  -  gasjanter
∙ hebben  -  hewwe
∙ hoofdpijn  -  pienehases
∙ ik ben vind het nu genoeg basta  -  ien nou bin ik het zat der met ut
∙ ik kan mijn hoofd er niet bijhouden  -  ik kan mien hases dur niet bij houwe.
∙ lichaam  -  bêlug
∙ mond  -  vreet
∙ netjes  -  krees
∙ opschieten  -  opskiete, awesere
∙ plassen  -  miegen
∙ spatten met water bijv. met handen wassen  -  dou must niet su snietere
∙ spelen  -  speulen
∙ stiekemweg  -  kwiêns-kwâns
∙ straks,  aanstonds  -  asen
∙ treuzelen  -  flinterknippe
∙ vrouw  -  wief
∙ wat een pech  -  wat un meleur
∙ weg of vandaan  -  waar komme jou fut
∙ zeur  -  sjanter



1 opmerkingen
∙ Het Harlingers wordt gesproken in de stad Harlingen.  Het wordt tegenwoordig nog altijd veel  gebruikt
door de echte Harlingers.

Dit  woordenboek  'Harlingers'  is  samengesteld  door  bezoekers  van  www.mijnwoordenboek.nl.  Heeft  u  zelf  ook
woorden of ziet u fouten? U kunt die dan zelf toevoegen en verbeteren op de website, of laten toevoegen door een
handige kennis.


