
 

 

I  

idder -> irder  

idiaol 

(bn)  

[idiaol] [idiɔːl] 

= ideaal 

Kek, en dè is al nie idiaol, hè? (HIB H’11) = Kijk, 

en dat is al niet ideaal, hè? 

idioot 

(zn) m. (d’n, ‘nen) 

[idióót - idióte - idiótje]  

[idioːt - idijoːtə - idijʊtɕə ] 

= idioot 

iek  

(tsw) 

[íék] [iːk] 

= uitroep van afkeer, ba 

iel 

(bn) 

[íéL] (410) [iːɭ]  

= iel 

’n ÍéL plaantje. = Een iel plantje. 

‘nen Íéle maast. = Een iele spar of den. 

‘nen Íélen bóòm. = Een iele boom. 

Wè is ze toch íéL, war? = Wat is ze toch iel, hè? 

syn: schriel 

ielekes  

(bw) 

[ielekes] (p) [iləkəs]  

= lett: ieltjes 

= heel iel, breekbaar  

Ze was nog mèr ielekes. = Ze was nog maar 

broos. 

syn: schrielekes 

† iemes 

(vnw) 

†[iemes] [iməs] 

= iemand  

‘ne Neie mister kwaam, iemes van nog gên 

dartig. (AvZ) = ’n Nieuwe meester kwam, ie-

mand van nog geen dertig. 

ietje  

(zn) onz. ('t) 

[ietje bè bietje] (M) [itɕə bɛ bitɕə] 

= beetje bij beetje 

iets  

(onbep. vnw) 

[iets] [its] 

= iets 

Regent 't? Iets of wè. = Regent het? Een beetje. 

ietske, ietskes  

(bw) 

[ietske, ietskes] [itskə, itskəs] 

= ietsje 

Wè vèènde van m'n klompen? Ze zèn ietskes te 

gróòt. (67) = Wat vind je van mijn klompen? Ze 

zijn ietsje te groot. 

Maag ’t ietskes meer zèèn? = Mag het ietsje 

meer zijn?  

’t Gàò wel ietskes bèèter. (V279) = ’t Gaat wel 

ietsjes beter. 

† ieveraans  

(bw) 

†[ieveraans] (63) [ivəraːns] 

= ergens 

Gij had ieveraans nergens nie àòn gedocht. 

(JV) = lett:: Jij had ergens nergens niet aan 

gedacht. = Jij had nergens aan gedacht. 

NB Dit is eenzelfde zinsconstructie als  

Óit nóit nie. = lett: Ooit nooit niet. = Nooit. 

syn: †ergeraans, †everaans 

ijsco  

(zn) m. (den, 'nen) 

[ijsco] [ɛjskow] 

= ijsje.  

Doe mèèn mar ‘nen héle gróòte-n-ijsco. = Doe 

mij maar een heel groot ijsje. 

‘nen IJscoboer. = ’n IJsverkoper. 

ikke  

(pers. vnw.) 


