
 

 

D  

-d-  

= tussen-d-  

De letter d wordt na de woorden wè en dè als 

tussenletter gebruikt als het volgwoord met 

een klinker begint: 

Màòkt mèèn wè-d-úít! (38) = Dat maakt mij 

wat uit! 

Wè màòkt dè-d-úít? (141) = Wat maakt dat 

uit? 

Dè-d-is’t! = Dat is het! 

‘d, d’  

(lidw vóór een woord beginnend met een 

klinker) 

1. [‘d] = het 

‘d Aachterhúís. = ’t Achterhuis.  

2. [d’] = de 

d’Irste mis (’47) = lett: De eerste mis. = De 

vroegmis. 

Wij moeten daor de helft van hebben en gullie 

d’aander helft. (’47) = Wij moeten daar de 

helft van hebben en jullie de andere helft. 

Dè zèn d’óóns. = Dat zijn de onze. 

daacht -> deenken  

‘d aachterhuis -> aachterhuis 

daamp  

(zn) m. (d’n, 'nen) 

[daamp - daampe] [daːmp] 

= damp 

Kólendaamp. = Koolmonoxidevergiftiging. 

Ze waren van de kólendaamp van d'r èègen 

gegaon. = Ze waren in coma door kool-

monoxidevergifteging. 

d'aander -> aander 

daank  

(zn) m. (d’n, 'nen) 

[daank] [daːŋk]  

= dank  

Harteleken daank, war! = Hartelijk dank! 

Daank lief Hirke 

Daank lief Vrouwke 

Daank lief engeltje zoet 

die ons … bewaoren doet. 

Dank lief Heertje 

Dank lief Vrouwtje 

Dank lief engeltje zoet 

die ons ... bewaren doet. 

daanken  

(ww) 

[daanke - dankte - gedankt]  

[daːŋkə - daŋktə - ɣədaŋkt] 

= danken 

Dè hedde àòn hum te daanken. = Dat heb je 

aan hem te danken. 

Hedde gij al gedankt? = Heb jij al een dank-

zegging gebeden? 

daankewel  

(tsw) 

[daankewel] [daːŋkəwɛl] 

= dank u wel, dank je wel 

daansen  

(ww) 

[daanse - daanste - gedaanse/*gedaanst] 

[daːnsə]  

= dansen  

Dan waarde àòn ’t daansen op d’n daansvloer. 

(270) = Dan was je aan het dansen op de dans-

vloer.  

Bè jullie de kókesmatten kepot gedaansen! 

(380) = Bij jullie de kokosmatten kapot ge-

danst. 

daarm -> dèèrm  

 
Zit m’n daske goed? (coll. KdL) 

daas  

(zn) m. (d’n, 'nen)  


