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NOORD.NEDERLAND

NOORD-NEDERLAND.

Het tegenwoordige Koninkrijk der Nederlanden wordt in
't Zuiden, evenals in 't Noorden, steeds Holland en zijn bewoners Hollanders geheeten. Ook de Noord-Brabanders,
Zeeuwen, Groningers, Limburgers, Drenten, enz. zijn, volgens
het heerschend spraakgebruik, Hollanders, zoowel als de inwoners van de provinciën Noord- en Zuid-Holland. De officiëele naam Nederland wil er bij 't volk maar niet in.
1-6.
« KAASKOPPEN

ETERS )),

», « KÈÈSKOPPEN », « JAN KÈÈs », « KOEK-

« SPEKDIEVEN )),

«

SPEKVRETERS ».

Onder bovengemelde spotnamen zijn de Noord-Nederlanders in het Vlaamsche land bekend.
Ook de Zuidafrikaansche Boeren schelden de Hollanders
voor Kaaskoppen.
De spotnaam Kaas- of Kèèskoppen is een zinspeling op de
vermaarde Hollandsche kaas. Te Brussel noemde men de
Hollanders Jan of Jantje Kèès.
De Noord-Nederlanders zijn liefhebbers van zoetighoid en
koek en bijna geen enkele Hollandsche stad, of ze heeft haar
speciaal koekgebak. De spotnaam Koeketers is dus niet onverdiend gegeven.
Wat de spotnamen Spekdieven en Spekvreters betreft, deze
staan wellicht in verband met het kweeken en vetten van
zwijnen.
In de provincie Antwerpen hoort men;
Hollander,
Bollander,
Kèèskop!

Ofwel;
Hollander,
Bollander,
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Koeketer,
Spekdief!

Zuidhollandsche arbeiders die jaarlijks in Hunsingo (Groningen) in de vlasakkers komen werken, worden er nageroepen:
Hollanders,
Brabanders,
Spekvreters !

In de omstreken van Aken beschimpt men de Hollanders
met het rijm:
Hollander,
Brabander,
Spekvrêter,
Koedief !

7-8.
(( KAASJAGER », « KAASBOER ».

Hollandsch soldaat. De spotnaam komt voor in de BoerenLitanie ofte Klachten der Kempische Landt-Lieden over de
ellende van deze lanck-duerighe N ederlantsche oorlooghe. -

MDOVIII.
(Zie Kempisch Museum, I, 33.)

9.
DE (( CmNEEZEN VAN EUROPA ».

Zoo noemt men wel eens de Nederlanders om hunne vasthoudendheid aan het oude en verouderde.
(Wrdb. der Ned. Taal, lIl, 2013.)
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In Zuid-Nederland hebben de Hollanders den naam overdreven beleefd, maar ook valsch en verraderlijk van karakter
te zijn. De Hollanders zijn niet te vertrouwen, meent het volk.
11.

Riskeeren is kans en in de broek sch ... is Hollandsch.
Boertig spreekwoord, dat beteekent : wie-waagt, heeft
kans om te winnen. Het tweede deel is er maar bijgevoegd
om het rijm.
8

12.

De Hollandsche wind.
De Noordenwind. (Antw. Kempen.)
13.

Holland is in last.
Er is groote nood; meestal schertsend toegepast op hen,
die van een beuzeling groot beslag maken.
« Holland is in last. Dit zegt men, als een zaak is de grootste
nood en verlegentheid is. Zo was 't gestelt met het Land door
watersnood, wanneer in 't jaar 1562 een penning geslagen
wierd, vertoonende een schip, dat van hevige stormwinden
en watergolven ge slingert, en op 't zinken was. Hier op stonden mannen, die met de handen op hunne hoofden, volgens
't omschrift, baden : Domine, salva nos, p€;rimus, Heere
behoed ons, wij vergaan. » (1)
14.

In Holland zijn drie plagen : pompen, karnen en zagen.
(HARREm., II, bI. VIII.)

Dit spreekwoord, hetwelk wellicht meest toepasselijk is
op de provinciën Noord- en Zuid-Holland, doelt op het pompen van water door windmolens, de zuivelbereiding en de
houtzaagmolens.
15.

Iemand Holland en Brabant beloven.
Hem schitterende beloften doen, hem gouden bergen beloven.
(VAN DALE, 229.)

16.
Neerlant, eêl lant,
HoIlant, bol lant,
Zeelant, geen lant,
lck hou my aen den heykant.
(Te vinden bij JOH. VAN BEVERWYCK, 't Begin van Hollant in Dordrecht, Dordt, 1640.)
(De Oude Tijd, 1870, bI. 71.)
(1) Zie echter STOETT, 268, n r 784.
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17.

Te Antwerpen bespot men een Hollander, terwijl men de
Hollandsche uitspraak nabootst:
Jantje van Amsterdam heeft zeven jaren op zee gevaren en
nooit water of lucht gezien.
18.

Dat is goed Hollandsch.
Dat is klaar en duidelijk, dat is onbewimpeld gesproken.
Vgl. VLAAMSCH, n r

6.

19.

Holland op zijn smalst.
Wordt fig. gezegd met toepassing op het kleingeestige en
bekrompenene in het Hollandsehvolkskarakter.
20.
SPOTVERTELSEL OP HOLLAND EN ANDERE LANDEN.

« W aer dat Lucifers Litmaeten zijn.

» Een Duytsman op den wegh neffens ander geselschap
sittende, hoorde dat men dapper begost te roncken : hy
geen lust tot slapen hebbende, riep overluyt : Reysbroeders
nou! Laet ons wat kouten, den nacht en den tydt is lanck.
Een Engelsman onder den hoop seyde : Spreekt vry, hier
is goet gehoor; en men siet niemant. lck heb (seyde den
Duytser) veele Landen door reyst, en waer ick kome soo
bevinde ick, dat den val van Lucifer plaetse heeft. Wat is
dat voor een saeck seyde den Engels-man 1 Toen Lucifer
seyde den anderen, om zyn boosheyt uyt den Hemel gestooten wierdt, vielen syne armen in ltalien, waer af men
daer soo veel van omhelsen houdt: synen Buyck viel in
Duytslant, daer men het vieren en suypen ge-erft heeft : syn
Hooft viel in Spangnien, daer men de Grandes vint : syn
handen vielen in Hollant, daer hun het grabbelen van aengeboren sehynt : de beenen in Vranckryck, daer af sy soo
luchtigh de galiarden dansen : wel seyde den Engelsman
(die soo lanck niet en konde wachten tot men het (lees: hem)
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Bulckx seyde) den steert waer bleef dien : Holla, seyde den
Duytser, dien had ick bynaer vergeten : hy viel in Engelant,
daer af noch die Natie haeren naem heeft. » (1)
(Den Nieuwen vermakelycken Kluchtvertelder, den Il. druck. Antwerpen, A. P. Colpyn, bI. 51.)

21.

Zie ook

VLAMINGEN,

n r II en

SPANJE,

n r 33.

( I) Een Engelschman werd vroeger een steertman bijgenaamd. Zie
n r 10.

ENGELAND,
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PROVINCIE NOORD.HOLLAND

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

(1).

1.
DE

« DRINKBUIKEN

)J

VAN HOLLAND.

Op het schutblad van een handschrift van omstreeks het
jaar 1450, vindt men vijf rijmpjes op evenveel verschillende
provinciën van de Nederlanden. Dat op Holland luidt:
Groote platteelen (2),
Lecker morseelen (3),
Ende vrouch an de banck :
Dat zijn de drijnckebuucken van Hollant.
(Belg. Museum, Il, 315.)

2.
Een variante uit het einde der XV e eeuw luidt:
Swaer van lyff, schoon van Wyff
Keys (kaas) en boter in die hant
Dat syn die Heere van Hollant.
(De Oude Tijd, 1869, bI. 151.)

3.
De onversaagde Friesche zeeschuimer Groote Pier getuigde
van de Hollanders dat zij waren:
Groot van rade,
Slap van dade;
Sterck van partijen,
Kranck in 't strijen.
(G. KALFF, Gesch. der Nederl. Lett., Il, 73.)

4.
« BONTE KRAAIEN

)J.

Spotnaam der Hollanders in Vlaanderen, in 't begin der
14e eeuw.
(1) Ook van toepassing op Zuid-Holland. stukken.

(2) Schotels. -

(3) Eet-
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« Ten jare 1315, toen de Hollanders onder graaf Willem III
in Vlaanderen kwamen, zeiden de landlieden: Pas op, de
winter nadert, want de BONTE KRAAIEN komen in 't veld. Men
had daarbij het oog op de veelal bonte kleederdracht dezer
krijgslieden, die, volgens het gebruik, uit de twee hoofdkleuren
van het stadswapen bestond; aldus waren die van Amsterdam half rood en half zwart; die van Leiden wit en rood;
die van Delft wit en zwart; die van Rotterdam wit en groen,
enz. De spotnaam was dan wel niet onaardig; doch dat de
vijand geen kortswijl verstond, zulks getuigde zijn rooven
en branden op den linkeroever der Schelde. »
(L.

TORFS,

Nederl. Krij(Js- en Partijnamen, 14.)

5.
In een handschriftelijke kroniek uit het laatst der XVle eeuw
treft men spotrijmpjes aan op de bewoners van de onderscheidene gewesten in de Nederlanden en Neder-Duitschland. Het
stuk vangt aan met de versregels :
Van thienderhande Menschengenegentheydt
Wert u hier van yder u begheeren gheseyt.

Daarna volgen rijmen op de Hollanders, Zeeuwen, Brabanders, Vlamingen, Henegouwers, Gelderschen, Kleefschen,
Stichtenaars, Luikenaars, Keulenaars en Friezen.
Van den Hollander weet de kroniek te zeggen :
Een Hollander wanneer hij oudt wordt van daeghen
Soo sal hij naer leckernye van spys en dranek vraghen.

* **
Een Hollander, hoe ouder hoe botter (1).
(De Oude Tijd, 1869, bI. 151.)

6.
Nog (maar altijd) tusschen Holland en Zeeland zitten.
Nog geen vaste woning of verblijf hebben.
(Wrdb. der Ned. Taal, VI, 880.)
(1) Zie het volledig rijm in deel 1I, bI. 7.
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7.

Gruun (groen) Hollaniisch.
Hollandsch, zooals het in de provinciën Holland gesproken
wordt. « Ik kan hem slecht verstaan, hij spreekt gruun Hollandsch. )) (Antwerpen.)
(Antw. Idiot., 516.)

8.

Hoog Hollandsch.
De taal van den Staten-Bijbel volgens de Transvaalsche
Boeren; de Noordnederlandsche schrijftaal volgens de Vlamingen.
Ook in de opvatting van Gruun Hollandsch, Hollandsch
uit de provinciën Noord- en Zuid-Holland.
9.
Hollaniische nachtegalen.
Schertsend voor : kikvorschen.
Vgl.

DRENTE

en

ZEELAND.

10.

Zie ook

z

NOORD-NEDERLAND,

n r 10.
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AALSMEER.
« KATTEN ».

Zie

o. a. ADUARD.

AARDSWOUD.
(Gemeente lloogwoud en Aardswoud.)
1.

«

BLOOTEBEENEN », « BLooTE-BEENENLooPERs », « BLOOTPOOTEN ».

Bespotting voor armoede? Het dorp zelf heet het Blootebeenenland.
2.
« DUIVELsHooPEN

».

Een « duivelshoop » is een groote hoop, afkomstig van den
duivel, die gaarne « zijn gevoeg doet » op hem welkome
plaatsen.
3.

Zie

KOLHORN.

Zie

MEDEMBLIK.

ABBEKERK.
AKERSLOOT.
1.
« WATERRATTEN ».

De ingezetenen kregen dien spotnaam, omdat er zeer veel
slooten en waterratten zijn.
2.
Drie aken, in 't rood
Is 't wapen van Akersloot.

ALKMAAR.
1-2.
« GORTZAKKEN

»;

« GORTBUIKEN

».

Beide spotnamen doelen op de talrijke grutterijen, die er
18

hebben gebloeid. In de XVIIe eeuw bestonden er meer dan
zeventig.
6, 63.)

(WINKLER,

3.
« KETELKRUIPERS ».

Uit den Spaanschen tijd, toen de Alkmaarders onder de
koperen ketels kropen.
4.
« STEENEKWAKKERS ».

Kwakken is met geweld neergooien. De spotnaam doelt
waarschijnlijk op het neersmijten van groote steenen van
de wallen bij het beleg van 1573.
(Ibid.).

5.

Van Alkmaar begint de victorie.
Alkmaar was de eerste stad, die de Spanjaarden terugdreef (1573).
6.
Te Alkmaar, te Alkmaar,
Daar wonen zoo veel heeren;
Des Zondags als ze ter kerke gaan,
Dan dragen ze gehuurde kleeren.
(Bergen.)

7.

Dat is er eentje van Alkmaar.
Gezegd van een vertelling die den toets der waarheid niet
kan doorstaan, of van een berekening die weinig te vertrouwen
is.
IHARREB.,

lIl, bI. ex.)

8.

Zie AMSTERDAM, GROOTEBROEK en MEDEMBLIK.

AMSTERDAM.
1.
« KOEKETERS ».

LAURILLARD gist dat deze spotnaam misschien in verband
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staat met de beroemde Amsterdamsche Sinterklaas markt
met hare talrijke kramen, waarop koek en amandelbrood,
honigtaart en marsepein verkocht werden. Doch de bijnaam
der Amsterdammers sehijnt veeleer ontleend aan de verschillende koeksoorten, die sedert het begin der XVle eeuw
in groote hoeveelheden te Amsterdam verorberd werden.
Door concurrentie en namaak ontstonden er, op dit punt,
zelfs diplomatische verwikkelingen tusschen den magistraat
van Amsterdam en dien van Deventer.
De Amsterdamsche korstJes genieten nu nog een welverdiende faam (1).
(LAURILLARD, Op uw Stoel, 94; Woordenschat, 29.)

Volgens JUSTUS VAN EFFEN hebben de Amsterdammers
hun bijnaam Koeketers van de Utrechtenaars gekregen, « omdat », schreef hij, « als het zomerweer hen op de feestdagen
naar het vermakelijk Sticht lokt, zij met heele troepen naar
de Schoutensteeg marcheeren, daar de beste hylikmaker (2)
verkocht wordt, en een genoegzame provisie opdoen, om den
gantschen dag daar, al wandelende, aan te peuzelen. »
2.
« STOEPENSCHIJTERS ».

De oorsprong van dien minder fatsoenlijken spotnaam
schijnt te liggen in het feit, dat in een stad als Amsterdam er
veel honden zijn, die de stoepen bevuilen. Stel u nu eens voor
een inwoner uit het propere Monnikendam of het om zijn
zindelijkheid historisch vermaard geworden Broek-in-Waterland, die in Amsterdam kwam. Dan trof het hem de stoepen
daar zoo vuilte zien, dat hij misschien wel tot de veronderstelling kwam dat de bewoners zelf dit veroorzaakt hadden.
Vgl. BERGEN-OP-ZOOM, BREDA en GRONINGEN.
(1) In de XVIIe eeuw onderscheidden de Amsterdammers: Benistekoek, Confijte-koek, Kolksche koek, Kruidkoek, Honigkoek, Kaneelkoek. Als in vroeger jaren een Amsterdammer een « dag naar Haarlem » geweest was, bracht hij naar aloud gebruik voor familie en vrienden Haarlemmer halletjes (een gebak) mee, die hij voor 't gemak bij
zijn terugkomst in de Arnstelstad kon koopen in den thans verdwenen
Halletjesberg, op den Haarlemmerdijk.
(2) Soort van koek in den vorm van lange reepen ; soms een peperkoek met kandij of een vierkante kruidkoek. (VAN DALE, 782.)
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3.
« POTTEKAKKERS ».

Ook de ingezetenen van Emden, in Oost-Friesland, dragen
een dergelijken leelijken spotnaam. Men heet ze Potschijters.
4.
« MENSCHENVILDERS ».

De eerste ontleding of « snijdige » van een menschelijk
lichaam in Holland had te Amsterdam plaats in het jaar 1550
« door een in die konst ervaren Medicijn, om de chirurgijns
ofte heelmeesters in haer beroep te onderwijsen. » Het lijk
dat daartoe diende, was dat van een beruchten dief, die onder
den zonderlingen naam van « Zuster Luyt » bekend was, en
wiens afgestroopte huid vervolgens bereid, en ter gedachtenis
op de chirurgijns-gildekamer bewaard werd. En 't sprekendst
bewijs van de nieuwheid der zaak en van 't opzien, dat zij
baarde, is dat de Amsterdammers, die, als alle andere burgerijen te dien tijde, hun bijnaam hadden, er een nieuwen
om kregen: vroegen heetten zij « Koeketers », toen « Menschenvillers »). Ja, de herinnering, dat Amsterdam de stad was,
waar 't eerst een mensch geanatomiseerd werd, bleef onder
't volk - dat nog lang den, uit de Oudheid en de Middeleeuwen overgeëerfden afschrik van « dit hoognoodigh werk »
behield - leven in zeker knuppelversje, waarmee de Amsterdammers « in de gebuursteden gequelt wierden », althans
nog in de tweede helft der zeventiende eeuw:
De naam van Koek-eters zijn se nu quijt,
Menschen-villen geeft beter profijt.
(Uit J. VAN LENNEP, W. MOL en J.
deni8 en Volk8leven, I1, 241.)

TER

Gouw, Nederland8 Ge8chie-

5.
(( MOORD DAMMERS »).

Bijnaam herinnerend aan de vreeselijke terechtstellingen
in den Spaanschen tijd, als gevolg van de uitvoering der
bloedplakkaten.
In een Geuzenlied van 1574 heet het:
« Onsen soeten naem, seer ghepresen
Van de Koeketers zijn wij quijt,
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Een ander nHem is van ons gheresen
Dat om; is een groote spijt :
jl![ oorddamrne1's worden wij ge·hieten,
Of Menschen-vilders, (Ütt is best.

6.
« BLAUWMANTELS

)J.

Scheldnaam van de Kattenburgers te Amsterdam in den
Patriottentijd, wegens hunne lichtblauwe schoudermantels.
(Woordenschat, 82.)

7.
Amsterdam is een groote stad,
Hoorn is een vuilnisvat,
Edam is een kraaiennest,
Purmerend is 't allerbest. (Pu1merend.)
(BOEKENOOGEN,

Onze Rijmen, 49.)

Volgens de plaats waar het rijmpje wordt opgezegd, wordt
de volgorde veranderd. Te Enkhuizen is Medemblik een
vuilnisvat en Hoorn een kraaiennest; te Hoorn is Enkhuizen
een kraaiennest en Hoorn het allerbest, enz.
8.
Amsterdam, Rotterdam, Dordt,
Erwten, boonen, gort.

Rijmpje gehoord van beurtschippers. Schijnt te doelen
op den rijkdom dier steden. ('s-Gravenhage).
9.
Amsterdam. die groote stad,
Die is gebouwd op palen;
Als de stad was omgekeerd,
Dan zou je er in verdwalen.
(Ned. Spect., 1901, bI. 401.)

Ook:
Amsterdam. die groote stad,
Die is gebouwd op palen;
Als die st.ad eens ornmevieL

Wie zou dat betalen?
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(Algemeen.)

10.

In een oud 16 e-eeuwsch boekje, den inzender zonder titelblad in handen gekomen, maar naar het schijnt een handboekje voor « reysende lieden », staat op bI. 8:
Amsterdam is machtigh,
Den Haegh is prachtigh;
Dordrecht is oudt,
Naerden is koudt;
Leyden is wys,
Haerlem een Paradys;
Delft is statigh,
Utrecht prelatigh;
Rotterdam rust ter zee,
Enckhuysen meê.
Schoonhoven is kleyn,
Alkmaer reyn;
Edam is vet,
Munnickendam net;
Medemblick is goet,
Hoorn vol overvloet, enz.

Il.

Niet al te schoone kinderhanden, een weinig bezweet zijnde,
tegen elkander gewreven, doen stukjes te zamen gedraaid
vuil ontstaan. Een ander kind, daarvan nemende, wordt
genoemd: Amsterdamsche turfjesdief. (Groetpolder.)
12.
Op zijn Amsterdamsch.
Zooveel als in 't kruisjassen een tien voorspelen.
(MOLEMA,

496.)

13.

Am8terdam8che 8lag.
Zoo noemt men in 't damspel een voordeeligen slag bij
't begin van 't spel, waarbij men twee schijven geeft en drie
terugbekomt.
(Ibid.)

14.

Vechten tegen de Bierkade.
Een hopeloozen strijd voeren. De Bierkade

IS

een buurt
23

te Amsterdam,

bewoond

door zeer ruwe

menschen.

(Woordenschat, 78.)

15.

Hij is thuis gekomen met een Amsterdamsche foor.
Hij is met een doorwond gezicht thuis gekomen.
(A. J.

VAN ELSEN,

Spreekw., 45.)

16.

Dat is een Amsterdamsche vraag.
Aan de Amsterdammers wordt verweten,dat de eerste vraag
die zij aan vreemdelingen en logeergasten doen, altijd deze
is : Hoelang blijft ge 1 of nog onbeleefder : Wanneer gaat ge
weer heen1
(HARREB ..

lIl, bI.

XLII!.)

17.

Het is Amsterdamsche melk: ze kan koken zonder opbruisen.
(Id., 1I, bI.

XXY.)

18.

Het is in Amsterdam gebeurd en in den Haag een jaar geworden.
't Is gelogen.
(Ibid.)
V gl.

KASTERLEE.

19.

Hij heeft het Amsterdamsche wapen op den rug.
Hij is 30 jaar oud. (Omdat het Amsterdamsche wapen
drie kruisen (XXX) heeft.
(Id., lIl, bI.

OX1.)

16.

Zie

MONNIKEN DAM

en

ROTTERDAM.

17.

Wegens den naijver tusschen Amsterdam en Haarlem, zie
HAARLEM.
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ANDIJK.
Op Andijk
Daar bennen ze rijk,
Daar eten ze kool met krenten.
En waarom zouden ze dat niet doen?
Ze leven er van hun renten.
(Enkh1l1:zen. )

Hetzelfde rijmpje wordt, op eenige lichte varianten na,
uit rijmzucht toegepast op verschillende Noordhollandsche
plaatsen, uitgaande op dijk. Hier eten ze kool of gort, elders
rijst of bol met krenten, al naar de volksluim het ingeeft.

ASSENDELFT .
1.
« GORTBUIKEN », « GORTLANDERS », « GORTZAKKEN ».

Deze spotnamen doelen op de vele grutterijen, die te Assendelft bestaan of bestonden.
2.
« KIPLANDERS

»•

.Spotnaam, afkomstig van het groot aantal kippen, dat te
Assendelft gehouden wordt.
(BOEKENOOGEN,

De Zaansche Volkst., 434.)

Als vergelijking van een klein mensch met de kippen van
dit Zaanlandsche dorp, wordt gezegd: Hij is een Assendelvertje.
(HARREB.,

I, bI.

XIX.)

3.
« SPANJAARDEN », « SPANJOLEN »,

« SPANJE

».

De scheldnamen Spanjaarden en Spanjolen zijn een herinnering aan het feit, dat de Assendelvers in den vrijheidskrijg
de zijde van Spanje hielden, terwijl de andere dorpen op de
hand van Sonoy waren. Op voorspraak van Gerrit, heer van
Assendelft, in hoog aanzien bij 't Spaansche Hof, werd Assendelft door de Spaansche troepen bij hunne plundertochten
verschoond.

25

Om dezelfde reden wordt Assendelft in de spottaal Spanje
geheeten.
(ld., 969; Woordenschat, 1084.)

4.
« OTTAKKEN », « OTTAKKERS ».

Oorsprong en eigenlijke beteekenis onbekend,
5.

Daar een gedeelte der Assendelvers de h verkeerd gebruiken
en ze niet uitspreken waar het hoort, worden zij deswege
door de andere Zaankanters bespot. Zoo roepen de Westzaners hen schimpend na : As je weer op me ek kie komme, zel
ik mit me ooiaak in je alje ikke (als je weer op mijn hekje
komt, zal ik met mijn hooihaak in je gatje pikken)1 met opzet
overdrijvende door ook andere consonnanten weg te laten.
(BOEKENOOGEN,

De Zaansche Volkst., XLV.)

6.
WAAROM ER EEN HENGST IN 'T WAPEN VAN ASSENDELFT
STAAT.

In den ouden tijd waren de Assendelvers een ruwen onwetend volk. Zoo liep eens, toen een hengst toevallig door
het water bij hen kwam aangezwommen, het gansche dorp
te zamen om het onbekende monster te dooden, wat zij dan
ook met veel moeite en arbeid volbrachten. Om deze heldendaad kregen zij een hengst in hun wapen.
(H. SOETEBOOM, Historie wn Waterland, 43 vlg. ; Zaanl. Arcadia,
83; WOLF, Niederl. Sagen, 383.)

Het wapen van Assendelft is : In rood een stappend paard
van zilver.
AXWIJK.
(Gemeente Middelie.)
Zie

WARDER.

BARSINGERHORN.
(Gemeente Barsingerhorn en Kolhorn.)
1.
« LOMPERDS ».
(WINKLER,
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Studiën, 63.)

2.

Barsingerhorn is een
Zie KOLHORN.

«

modder gat )).

BEEMSTER (DE).
1.
« MOPPEN

)J.

Naar een plaatselijk gebak.
(Ibid.)

2.
«

KLUITEN

)J.

3.

Al sterven al de koeien in de Beemster, dan erf ik nog geenen
poot.
Komisch -droeve uiting van iemand die u meedeelen wil,
dat alle erfenissen hem ontgaan.
(LAURILLARD,

Vgl.

NOORD-BRABANT

en

op uw Stoel, 95.)

SEBALDEBUREN.

4.
De Beemster, de Beemster,
Daar wonen zooveel gekken:
Ze kruipen allemaal op den wagen
En laten de paarden trekken.

(Spanbroek.)

BEETS.
1.
« VINKEN

)J.

2.
« UITGESCHUDDE MEELZAKKEN )).

BENNINGBROEK.
(Gemeente Sijbekarspel.)
« SPEELMAKKERS

)J.

(WINKLER,

Studiën, 63.)
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BERGEN.
Te Bergen, te Bergen,
Daal' bennen zooveel lanen;
De jongens gaan bij de meiden vandaan
Met 't kraaien van de hanen.

Ze vrijen er dus den heelen nacht!

BEVERWIJK (DE).
1.
({ KLAPBESSEN ».

Er wordt in de Beverwijk veel handel in fruit gedreven.
2.
Beverwijk, de Rijp en Schagen
Zijn Nool'd-Hollands grootste plagen.
(W inkel en omstr.)

3.
« NAAMSOORSPRONG VAN BEVERWIJK.

({ De kronyck van Egmont verhaelt dat toen Dirck de
eerste Graef van Hollandt oorlogh tegens 't huys van-Égmont
voerde, datse malkander in een Dorp Bever genoemt tegens
getrocken zyn, daerse strengelyck gevochten hebben, jae
zoo dat het gerucht tot over de vier mylen gehoort is, dat
oock door de kloeckheyt des Heeren voornoemt de Graef
opte vlucht gebracht is, die te rugh treckende tot door Bever
soude geroepen hebben TV yck, wyck, daerom sou het dorp
(dat nu stadtsprevilegien heeft) van die tydt aen Beverwyck
ghenaemt zyn. »
(H. SOETEBOOM, Zaanlandze Arcadia, edit. 1702), 68')
Vgl. ""VIJK.

BILDERDAM.
(Gemeente Aalsmeer) (1)
Bilderdamsche kermis houden.
(1) De Woordenlijst van de aardrijkskundige namen in Nederland
(L. J. VEEN, Amsterdam) geeft nochtans Bilderdam op als een onderdeel van Leimuiden (Zuid-Holland).
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Een kind wat voor de billen geven. Woordspeling.
(LAURlLLARD,

Op uw Stoel, 106.)

BINNEWIJZEND.
(Gemeente Westwoud, Ouddijk en Binnewijzend.)
« THEEKISTEN

JJ.

(Id., 96;

WINKLER,

Studiën, 63.)

BLARIKUM.
1.

Hij i8 een Blarikumer.
Hij zit er warmpjes in. Te Blarikum woonden eertijds rijke
boeren en hadden rijke Amsterdammers een buiten.
(Woordenschat, 81.)

2.

Zie

LAREN.

BLOKKER.
« BOONEN

JJ.

(LAURILLARD,

Op uw Stoel, 96;

WINKLER,

Sttlcliën, 63.)

Er worden veel boonen geteeld.

BROEK-IN -WATERLAND .
1.
cc VINKEN )J.

De inwoners van dit eigenaardig dorp, waarover in 't buitenland zulke legendarische vertellingen in omloop zijn,
vooral met betrekking tot de verregaande zindelijkheid en
den rijkdom der ingezetenen, heeten Vinken.
(WINKLER,

Studiën, 64.)

Daarop het scheldrijm :
Broeker, Broeker vinken,
Ze loopen dat ze stinken;
Ze nemen een blad,
Ze vegen der gat,
Foei, foei, wat stinkt dat!

(Monnikendam.)
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2.
« KLOKKEDIEV:EN

i).

De Zuiderwouders geven dezen naam aan de Broekers
(die overigens gemeenlijk Vinken heeten), omdat de schout
Koker, naar de legende luidt, de Zuiderwouder klok heimelijk heeft overgeplaatst naar Broek.
De spotnaam Klokkedieven is zeer gemeen en de Noordnederlandsche gewesten. Ook de bewoners van Carolinensiel
(Oost-Friesland) heeten Kloekendefe.

BUIKSLOOT.
1.
« HUISVINKEN ».
Vgl.

BEETS

en

BROEK·i/W.

2.

Sta vast in den Buiksloter .
Er is door alle tijden heen een druk verkeer geweest tusschen Amsterdam naar Buiksloot en omgekeerd. Bovenstaand
spreekwoord brengt ons een veerschuit voor de verbeelding,
varend tusschen beide plaatsen, en stootend en schokkend
in de vaart en bij het landen.
(LAURILLARD,

97.)

3.

Zie RANSDORP .

BURG (DEN).
(Gemeente Texel.)
« STIEKETREKKERS ».

De ingezetenen van den Burg, een plaatsje op het eiland
Texel, heeten Stieketrekkers, d. i. stekel- of disteltrekkere.

BUSSUM.
« BUSSUMER MONDSTOPPERS ».

Eigenlijk de benaming van zekere koekjes, te Bussum
gebakken, en bij uitbreiding aan de inwoners zelven gegeven.
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DIRKSHORN.
(Gem. Harenkarspel.)
« HEKKEBIJTERS ».

DURGERDAM.
(Gem. Amsterdam.)
De ingezetenen van Durgerdam dragen vischnamen, t. w. :
1.
« SPIERINGEN»,

« SPIERINGETERS ».

2.
« BAKBOTTEN »,

« BOTKOPPEN ».

3.
Zie

RANSDORP.

EDAM.
1.
« MUSSCHEN ».

De Edammers verwierven dien spotnaam naar aanleiding
van het spotverdichtsel, volgens hetwelk zij te vergeefs gepoogd hadden met een balk door een poort te komen en
eindelijk van een musch leerden hoe ze moesten te werk gaan.
Dezelfde schildburgerstreek wordt verteld van Domburg,
Kampen, Meteren en OoIen. Ook de Tongeraars heeten
musschen, om dezelfde reden.
(LAURILLARD,

93.)

2.
« DOMKOPPEN ».

Om dien dommen streek, en ook omdat zij eens, gelijk de
OoIenaars, Hasselaars en Truienaars, een mol levend hebben
begraven om dezen te straffen voor de door hem aangerichte
schade, worden de Edammers met bovenstaanden spotnaam
vereerd en moeten ze de sGhimpspreuk hooren : Dom Edam,
dwars door de kerk!
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3.
« KAASKOPPEN »; « KAASBOEREN ».

Te Edam wordt veel kaas verkocht en de Edammer kaasmarkt is wijd vermaard. Om die reden heet Edam de Kaasstad.
4.
« BIGGEN )).

5.
Edam is een « kraaiennest)). Ook een muskietennest.
Zie AMSTERDAM, GROOTEBROEK, MEDEMBLIK en MONNIKENDAM ..

6.

·WAPEN VAN EDAl\L
Edam heeft in het stadswapen een stier, omdat getuigd
werd van de Edammers bij het beleg van Damiate, in den
tijd der kruistochten : z:ij vochten als stieren.
HET

De oorsprong van het, Edamsche wapen werd ook als
volgt verteld : « 't Sallicht een quack zijn, dat men verhaald
van 't bouwen harer nieuwe kerck, te weten, dat de Regenten
tegens malkanderen twisten, doemen die beginnen wou te
timmeren, d'een wilde hem hier en d'ander daar hebben:
Endelijk soudense verdraghen zijn, datmen een Stier ofte
Varingh in 't midden van de Stadt soude brenghen, en laten
loopen waar 't hem gelusten, daar hy sich aldus legde sou de
kerck gebout worden, gelijck 't geschiede : De Stier ofte
Varingh gingh buyten de Stadt, en stelde hem te rusten in
een groene weyde, daarse namaals de kerck bouden. Die van
Edam voeren noch in hare Wapen de Stier, met eenige sterrekens, diese mogelijck voor desen gehadt hadden. »
(H.

SOETEBOON,

Historie van Waterland, 11.)

Een mondelinge overlevering uit de 1ge eeuw verhaalt :
In Edam zou men de groote kerk bouwen. Maar waar?
dat was de vraag. Het wapen van .Edam was een stier en
daarom besloot men dat beest te laten beslissen. Een stier
werd gekocht en waar die den volgenden dag liep, daar zou
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de kerk gebouwd worden. Den volgenden dag zat het beest
in de sloot. En zoo komt het, dat de Groote kerk boven een
sloot staat.
Het wapen van de stad Edam is : In rood een zwarte stier
op een grasgrond, in het schildhoofd vergezeld van 3 groote
gouden sterren naast elkaar.
Zie verder ook Monnikendam.

EGMOND-AAN -ZEE.
1.

« VISCHTEVEN

)J.

Deze spotnaam is uit den aard der zaak en uit den aard
van het woord, slechts toepasselijk op de vrouwen van dat
dorp, vroeger een echt visschersdorp, doch thans niet meer.

2.

(WINKLER,

Studiën, 64.)

Egmond binnen, Nazareth,
Toren zonder wijzer;
Meisje, zet je kapje eens op
En kijk eens naar je ijzer (1).
(Kastrikum.)

ENKHUIZEN.
1.
cc VIJGEN

)J.

(WINKLER,

Daarop het scheldrijm :

63.)

lnkuus (Enkhuizen),
Blief thuus,
Moeder hèt viegen gekocht :
Elke vieg 'n duut.

2.
« SPIERINGKOPPEN

(Kwadiik.)

)J.

(Am Ur-Quell, lIl, 169.)

In Enkhuizen, de oude visschersstad aan de Zuiderzee,
worden veel spieringen binnengebracht. Van daar de spotnaam.
(1) Oorijzer.
3
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3.
Hij is van Enkhuizen ten haring gevaren.
Doelt op het glorierijke tijdperk van deze stad, toen de
haringbuizen van daar in grooten getale in zee liepen.
(HARREB.,

4.

I, 185.)

Ze zijn op hun voordeel uit als de Enkhuizer wijven.
(Ibid.)

5.
Te Enkhuizen, te Enkhuizen,
Daar hebben ze niets te pluizen
Dan een ouden, zwarten zwaan,
Daar plukken alle Enkhuizers aan.
(BOF,KF,NOOGEN, Onze Rijmen, 49.)

Wordt ook gezegd van Oosthuizen.
6.

Enkhuizen is een « kraaiennest ». Zie AMSTERDAM,
MEDEMBLIK en MONNIKENDAM.

GROOTE-

BROEK,

GRAFT (DE).
« KRAAIEN ».
(WINKLER, Studiën, 63.)

GRAFTDIJK (DE).
(Gemeente Graft.)
« GORTBUIKEN ».

GROOTEBROEK.
(Gemeente Grootebroek en Lutjebroek.)

(Ibid.)

1.

Hij komt van Grootebroek.
Hij is een snoever.

2.
Grootebroek ligt op den hoek,
Enkhuizen ligt bij Grootebroek,
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(STOETT,

345.)

Purmerend ligt aan ons land,
Edam ligt aan den waterkant,
l\1onnikendam ligt aan den dijk.
Alkmaar is meer als rijk
Zeven zijn er in getal,
Hoorn is het grootst van al.
(Wijdeworm(,,-.)

Medemblik ontbreekt. Waarschijnlijk is Grootebroek in
den eersten regel een vergissing en moet men daar Medemblik
lezen.
GROOT -SCHERMER.
(Gemeente Zuid- en Noord-Schermer.)
1.
« WILDJES

)J.

De naam van de Wildjes van Groot-Schermer is reeds zeer
oud en ook zeer eigenaardig. De Groot-Schermers echter
vinden er niets beleedigends in. Zij winden zich gemakkelijk
op met kermis en andere feestelijke gelegenheden, en dan
gebeurt het wel dat ze zich inderdaad als wilden gedragen.
Reeds LEEGHWATER in zijn Cleyn Cronykxken (eerste helft
der jaren 1600) zegt van hen: « De huys-Iuyden van Schermer waren in mijn jonckheydt, doen ik daer eerst ghetrouwd
was, wat rouw van manieren en seden : dewelcke nu mede
al seer betemt ende manierigh zijn. » Volkomen « betemt )J
zijn ze echter ook thans nog niet, want voor en na heeten
ze Wildjcs.
(WINKLER,

Studièn, 64.)

2.
« LANGESLAPERS

)J.

Waarom de spot de Groot-Schermers met dien naam betitelt, wordt verder bij 't dorp Schermerhorn verklaard.

3.
Die komen van Groot-Schee,
Schep op en vreet mee.

HAARLEM.
1.
«

MUGGEN

)J.
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Waarom worden de Haarlemmers Muggen genoemd ~ Te
Haarlem komen ten eerste veel muggen voor : er is namelijk
veel water en boschgrond. Ten tweede zijn de Haarlemmers
bekend om hunne kleinsteedsche hatelijkheid, die overal
kwaad uitzuigt. « Mug » beteekent overdrachtelijk een kleingeestig, kwaadsprekend, nietig menscb. « Haarlemsche mug»
wordt ook altijd gezegd, als men een Haarlemmer er op betrapt, hatelijk of kleinzielig te zijn.
Sommige schrijvers schijnen de meening toegedaan dat
de Haarlemmers hun spotnaam gekregen hebben, omdat ze
over 't algemeen zoo klein zijn. « De Haarlemmers », zegt
LE FRANCQ VAN BERKHEY, « zijn meerendeels niet alleen
van korter gestalte dan de Leidenaars, maar ook veelal
kleiner dan de Inwoonders der overige Hollandsche Steden :
dit loopt zoo sterk in 't oog, dat men als men wil aanduiden
dat iemand niet kloek van gestalte is, gewoonlijk zegt : hij
is van Haarlemmer maat. »
Haarlem is vermaard om zijn rooletters en halletjes, een
gebak, en om zijn Haarlemsche olie.

2.
DE « HOFJESSTAD ».
Men vindt er niet minder dan vijf en twintig hofjes, nagenoeg uitsluitend bestemd voor oude vrouwen.
(W oordenschat, 434.)

3.
Hij heeft den Haarlemschen bleik (bleek) bestolen.
Wordt te Antwerpen gezegd van iemand die zeer hooge
halsboorden draagt.
(Antw. Idiot., 249.)
V gl.

HAMME, HASSELT, KEMMEL, KORTRIJK, LOKEREN.

4.
HOE HAARLEM ZIJN NAAM KREEG.
In den ouden tijd werden Holland en Friesland door reuzen
bewoond. Een dezer hield zijn verblijf te Leiden, waarvan
hij burggraaf was en zijn naam was Lem. Hij had een zoon,
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ook Lem genaamd, en toen deze ridder was geworden, bouwde
hij in de nabijheid van Leiden een sterke burcht, die hij,
naar zijn naam, Heer-Lems-stede hiet. Van daar de naam
Haarlem.
(WOLF,

Niederl. Sagen, 37-38.)

5.
HET WAPEN VAN HAARLEM.
Keizer Frederik Barbarossa lag met het kruisleger, waaronder de dappere graaf Floris van Holland met zijn zoon zich
bevond, voor de stad Damiaten in Egypte. Deze stad was
zeer sterk door hare torens en vooral door hare haven, waarvan de ingang door zware ijzeren kettingen versperd was,
welke onder het water door liepen. Toen men volstrekt geen
middel meer wist om die kettingen te breken, hield graaf
Floris 'zoon ten langen laatste raad met de Haarlemmers,
die in 't leger waren. Zij lieten onder aan 's graven schip
een groote stalen zaag met scherpe tanden bevestigen en
wachtten goeden wind en sterken stroom af. Toen voeren
zij met volle kracht tegen die kettingen en braken ze, zoodat
al de schepen der kruisvaarders de haven konden binnenloopen
en de stad ingenomen werd. Uit dankbaarheid sloeg de keizer
's graven zoon tot ridder en gaf den dapperen Haarlemschen
burgers bij de vier sterren, die zij in hun wapenschild voerden,
nog een zilveren zwaard; en de patriark van Jeruzalem
schonk hun daarenboven nog een kruis in hun wapen, omdat
zij zoo vromelijk tot de zege des Kruises hadden bijgedragen.
(GILLES DE WEERT,

Ohronycke van Hollant, ende Frieslant, fol. 93 d ;

id., 635.)

6.
In de Inleiding van dit boek wezen we terloops op de
vijandschap, die van in de 15 e eeuw tusschen Amsterdammers
en Haarlemmers heerschte. In VONDELS Gijsbreght lezen we
« hoe begeerlijck het Sparen stak naar Amstel's kroon »,
en Bredero, Amsterdammer in merg en been, daagde de
Haarlemmers uit:
« Haerlemsche drooge harten nu,
Komt toont eens wie gy zyt !
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Wy Amsterdammers, tarten u,
Te drincken eens om stryt! »

Volgens BREDERO waren de Amsterdammers echte drinkebroers, de Haarlemmers daarentegen bijna geheelonthouders,
« drogisten» zooals het in 't vervolg van het lied heet, droogpruimers dus. Zoo'n droogpruimer is eigenlijk iemand die,
zonder iets te drinken, pruimt of lekker eet. Er bestaan
verhalen van droogpruimers die een mand vol Paaschbrood
leeg aten, zonder er iets bij te drinken. Het woord beteekent
nu een drogen, saaien, vervelenden vent.

7.
Zie AMSTERDAM.

HAARLEMMERMEER.
1-2.
« MEERBONKEN »;

« TURFKLUITEN ».

Beide spotnamen doelen op de aldaar bestaande veenderijen. Bonken zijn kluiten, brokken veen of turf van mindere
hoedanigheid.

HAUWERT.
(Gemeente Nibbikswoud en Hauwert.)
« SCHOKKEN

ll.

Schokken zijn rechthoekig afgestoken stukken gedroogden
mest, dien men bij wijze van turf gebruikt.

HEEMSKERK.
1.

« ZAND KRAAIEN ».

Benaming van zekeren vogel of zinspeling op den zandigen
aard van den grond?
2.
De gemeente Heemskerk, zoo vertelt men, telt ruim 4000 inwoners, waarvan er == 200 bij zijn die den naam Beentjes
dragen, waaronder er minstens 35 zijn met den voornaam
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Pancratiu8, kortweg Bank. Deze worden onderscheiden als:
rooie Bank, zwarte Bank, lange, smalle, korte, leelijke, mooie
of grijze Bank.
3.
« GORTZAKKEN

)J.

4.
Het wapen van Heemskerk
Is een ooievaar met één vlerk (1).

HEER-HUGOWAARD.
« BLAUWE REIGERS

)J.

Te Heer-Hugowaard of daar in de buurt nestelen een heele
kolonie blauwe reigers in de boomtoppen.
(WINKLER,

Studiën, 63.)

HEILOO.
« RAPEN

)J,

« RAPENPLUKKERS

)J.

(WINKLER,

63.)

Naar een plaatselijke teelt?

HELDER (DEN).
(Gemeente Helder en Hui8duinen.)
1.

« TRAANBOKKEN

)J.

(Ibid.)

Een « traanbok » is een man op jaren, die er niet meer zoo
heel frisch uitziet en toch nog graag een jonge vrouw ziet.
Zie ook FRIESLAND, n r 10.

2.
« HELDERSCHE KRAAIEN

)J.

(1) Dit is onjuist. Het wapen van Heemskerk is een leeuw, en het is
niet onwaarschijnlijk, dat men dezen spottend met een ooievaar vergeleken heeft. Welke plaatsnaam op-kerk voor Heemskerk in de plaats
moet komen, is ons niet bekend.
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HENSBROEK.
Het gemeentewapen is een gekke zinspeling op den naam
der gemeente. Het vertoont eene « hen met een broek aan! »

HILVERSUM.
Zie LAREN.

HOBREDE.
(Gemeente Oosthuizen en Hobrede.)
1.
(( ZWANEN »,

2.
Hobrede lang en smal,
Veertien huizen en een varkensstal.

(Broek-in- W.)

HOLYSLOOT.
(Gemeente Amsterdam.)
1.
(( BIGGEN ».

2.
(( OLIEKOEKEN ».

HOORN.
1-2.

«

KRENTEBOLLEN»,

(( KRENTEKOPPEN ».

Het is bekend dat het krentenbrood van de Hoornsche
bakkers vanouds en nog beroemd is ; van daar worden de
bewoners dezer stad meermalen bestempeld met den naam
van Hoornsche Krentebollen of Krentekoppen.
(BOUMAN,

De Volkst. in N.-Holl., 44.)

3.
(( DurVELDRAGERS »,

Er wordt verteld dat, toen in 1471 een accijnshuisje was
opgericht, een vrouw uit de volksklasse zich daarover zeer
oneerbiedig ten opzichte der Overheid had uitgelaten. Zij
beweerde dat het een werk van den Booze was en zij den
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duivel boven op het huisje gezien had. De beleedigde Magistraat veroordeelde de booze tong om in een processie mee
te loopen, met een brandende kaars in de hand en een houten
duivel op de borst.
(LAURILLARD,

104.)

4.
« WORTELEN )J.

De ingezetenen heeten ook nog Wortelen, welke bijnaam
dus overeenkomt met dien van de inwoners van Haasrode,
Langweer, Ninove, Noord-Beveland, Noordbroek, OnzeLieve-Vrouweparochie, Vorst, Vrasene, Wijk en Wortegem.
Er worden te Hoorn en in de omstreken veel groenten geteeld, o. a. de in Holland algemeen bekende Hoornsche
wortelen.
5.
(c MOPPEN)J

« ROETMOPPEN

)J.

De Hoornsche moppen genieten een zekere vermaardheid.
6.

Hoorn i8 een « vuilni8vat )J. Hoorn i8 een « kraaiennest )).
Zie AMSTERDAM, MEDEMBLIK en MONNIKENDAM.

7.
Een Hoornsch niemendalletje.
Niets.-B. v. Wat heb-je voor welkomsthuis meegebrocht1
Een Hoornsch niemendalletje.
(BOEKENOOGEN,

De Zaan8che Volk8t., 344.)

8.

Men zegt van iemand die wat traag en langzaam in zijn
doen is : Hij komt van Hoorn, hij heeft den tijd; of als iemand
iets onderneemt, iets ondersteunt en bevordert, dat men
niet zou verwacht hebben, dan zegt men: cc Hoe komt Hoorn
dus en laat er dan gewoonlijk op volgen : zoo zei de man, en
hij stond te Enkhuizen voor de poort.
(BOUMAN,

De Volkst. in N.-Holl., 44.)
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9.
HET WAPEN VAN HOORN.

Zie

MONNIKENDAM.

HOORN.
(op Texel.)
1.
Aan den Hoorn en aan den Hoorn,
Daar dragen ze lange jakken.
En waarom zouden ze dat niet doen?
Het bennen daar labbekakken.
(Texel, Groetpolder.)

2.
Tusschen den Hoorn en Spijk,
Daar leit er een loodsmansbrug.
Daar loopen de loodsjes over
Over, over, over,
Met den knapzak op den rug.
(Oosterend op Texel.)

ILP (DEN).
(Gemeente Ilpendam, Purmerland en den IIp.)
1.
« BOONPEULEN

)J.

(WINKLER,

Studiën, 63.)

Naar een plaatselijke teelt. Er worden nl. veel boonen
geplant.
2.
« BLEITRAPPERS

)J.

JISP.
1.
« MOPPEN

)J.

Naar de moppen, die aldaar worden gebakken.
2.
« UILEN

)J.

Scheldnaam, dien de Jispers en de Warmers elkaar wederkeerig geven. Wormer uilen! Lillike Jisper uil !
(BOEKENOOGEN,
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De Zaansche Volkst., 1089.)

3.
« OOREBIJTERS )J.

De Jispers kregen dien spotnaam, omdat eertijds een Jisper
aan een Nekker een stuk van het oor zou hebben afgebeten.
(Id., 694.)

KADOELEN.
(Gemeente Landsmeer en Watergang.)
Zie

RANSDORP .

KALF (HET).
(Gemeente Zaandam.)
« BONKEN )J.

De inwoners worden Bonken, Kalver bonken bijgenaamd,
d. i. grofgebouwde, onbehouwen, lompe menschen.

KALLANTSOOG.
« KLOKKEDIEVEN ».

Zie o. a.

BROEK

i jW.

KASTRIKUM.
« AARDAPPELS ».

KOEDIJK.
Te Koedijk, te Koedijk,
Daar wonen zooveel boeren;
Ze hebben een kerk met toren gebouwd,
Maar ze kunnen den toren niet voeren.

KNOLLENDAM.
(Gemeente Wormer en Wormerveer.)
« RAAPSTELEN ».

Misschien in verband met den naam Knollendam.

KOLHORN.
(Gemeente Barsingerhorn en Kolhorn.)
1.
« RATTEN)J,

« ROTTEN ».
(WINKLER,

Studiën, 63.)
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Wegens de aanwezigheid van vele waterratten in slooten
en vijvers.
2.
Kolhorn is een rottenstad,
Barsingerhorn is een moddergat,
Winkel is een spreeuwennest,
Aardswoud is het allerbest.

(Aardswoud.)

KOOG-AAN -DE-ZAAN.
1.
« KOEKETERS»,

« KOEKVRETERS ».

('VINKLER,

63; BOEKENOOGEN, Zaansche Volkst., 477.)

2.
« ZEUROOREN ».

Een zeuroor is iemand die zeurt, een zeurpot, een zaniker.
(BOEKENOOGEN,

op. cit., 1257.)

3.
Op de Koog,
Daar bennen ze droog,
Daar eten ze gort (of brood) met krenten;
Maar 's avonds als de vrijers komen,
Dan hebben ze den zak met centen.

Var.: 4e en laatste regel:

(Zaan.)

's Avonds als het lampje brandt,
Dan leven ze van der renten.

Te Koog luidt de laatste regel :
Dan hebben ze gouden centen.

4.
Gaan, in het vorig rijm, de Kogenaars door voor rijke
menschen, in het volgende worden ze als kaalaards gescholden:
Op de Koog,
Daar bennen ze droog,
Daar eten ze rijst met krenten,
Maar 's avonds, als de melkboer komt,
Dan hebben ze geen centen.
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KREIL (DE).
(Gemeente Barsingerhorn en Kolhorn.)
« MOPPEN ».

Daarop het scheldrijm :
Kreilder mop,
Zonder kop,
Zonder ooren,
Die kunnen de klok niet hooren.

Er is te Kreil, een gehucht, geen kerk, en dus ook geen
toren.
KROMMENIE.
1.
« KOEKVRETERS ».

« KOEKETERS»,

2.
« GUITEN ».
(WINKLER,

Spotrijm :

Studiën, 63;

BOEKENOOGEN,

1313.)

Krommenieër guiten,
Die pissen in de ruiten.

3.
Zie

(Assendelft.)

WESTZAAN.

KWADIJK.
Op Kwadijk,
Daar bennen ze rijk;
Daar eten ze rijst met krenten.
En waarom zouden ze dat niet doen?
Ze leven van hun renten.
( Wijdewormer.)

Zie

ANDIJK.

LANDSMEER.
(Gemeente Landsmeer en Watergang.)
« KROOSDUIKERS ».

Zie

WESTZAAN .
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LANGENDIJK.
1.
« KOOLSTRUIKEN ».

Onder den naam Langendijk verstaat men een streek van
vier dorpen nabij Alkmaar, nI. Broek, Zuid-Scharwoude,
Noord-Scharwoude en OudkarspeI. Om den groentenhandel,
in dien omtrek op ruime schaal gedreven, hebben de bewoners den spotnaam Koolstruiken gekregen.
(LAURILLARD,

107.)

2.
Te Langedijk (1),
Daar zijn ze rijk,
Daar eten ze gort (var. : kool) met krenten.
En waarom zouden ze dat niet doen?
Ze leven er van hun renten.

(Oude.Niedorp, Groot·Schermer.)

Zie ANDIJK.

LAREN.
Schertsende opsomming van plaatsen:
Are, Laren, Blarikum,
Zoete Pee en Hilversum.

( Utrecht.)

Laren, Blarikum en Hilversum zijn dorpen in het Gooi.
Waarvan Zoete Pee een verbastering is, is ons onbekend.
Denkelijk is het slechts een schertsend verzonnen, niet bestaande naam, die aan de andere wordt toegevoegd om ze
bespottelijk te maken.
LIMMEN.
1.
« KLAPBESSEN ».
Vgl. BEVERWIJK.

2.

Spotrijm :
In Limmen
Leggen (liggen) ze met hun gatje te glimmen.
(1) Hier is misschien spraak van een ander Lange(n)dijk. In NoordNederland zijn verschillende dorpen met dien naam.
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LUTJEBROEK.
(Gemeente Grootebroek en Lutjebroek.)
« UILEN ».

MARKEN.
1.
« BEREN ».

Als de Volendammer kinderen een Marker visscher zien
loopen, kunt ge ze het volgende liedje hooren zingen:
Marker beer,
Wat waait het weer!
Wat vliegen de kraaien!
Wat zal het weer waaien!

Hoewel de kinderen hiermede niets beleedigends bedoelen,
toch verbieden de moeders het zingen er van. Als men aan
de kinderen naar de beteekenis vraagt, weten zij geen uitleg
te geven. Het is een soort bakerliedje.
(Op Reis, N. V. Lissone & Zoon 's Reisbureau van 15 Oct. 1928.)

2.
Schimprijm :
Marie, 'uil nou, want je vaar gaat naar de buizen.
- Nou moer, ik ken niet 'uilen, want ik 'eb een kop met luizen.
(Edam.)

De Markers hebben inderdaad, naar men beweert, veel
luizen.
3.
Als te Edam een kind zonder tranen huilt, zegt men : Je
lijkt wel een Marker, die huilen zonder tranen.

4.
Iemand voor den duivel (of droes, drommel) op Marken
wenschen.
Spreekwoord in de 17 e eeuw in gebruik.
(STOETT,

423.)

5.
Zie

MONNIKENDAM.
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MEDEMBLIK.
1.
« MOPPEN ».

Zinspeling op het gebak, aldaar vervaardigd.

2.
« KLOKKE DIEVEN ».

Zie

BROEK

i/Wo
3.

Memelik (1) is gemelyk.
Wie hoort er van wat goeds?
'T ligt tussche Twist (2) en Labbekerk (3),
De Hel (4) en Opperdroes (5).

(De Denker, VIII, 247 , Aa 1770.)

4.
Medemblik leit in een hoek,
Enkhuizen dicht bij Grootebroek,
Monnikendam leit aan een kant,
Edam aan den waterkant,
Purmerend is veel te rijk,
Alkmaar is neringrijk :
Zeven steden in getal,
Hoorn is het grootst van al.

(Tuigenhorn.)

Vgl.

GROOTEBROEK.

5.

Medemblik is een « vuilnisvat ». Zie

AMSTERDAM

en

MON-

NIKENDAM.

MEER-EN-BERG.
(Gemeente Bloemendaal.)
Hij moet naar M eer-en-Berg.
Hij is gek.
Is er nog een nommer op Meer-en-Berg voor hem open?
Van iemand gezegd, wiens dwaze handelingen in 't oog
loopen. Er bestaat een krankzinnigengesticht.
(HARREB.,

(1) Medemblik. - (2) Twisk. Abbekerk. - (5) Opperdoes.

48

(3) Abbekerk. -

1I, 71)

(4) Gehucht bij

MIDDELIE.
1.
« KIKKERS ».

Ook de bewoners van Rijkevoort in N.-Brab. worden voor
Kikvorschen uitgescholden en de burgers van Sillenstede
(in Oost-Friesl.) zijn Puutvangers, puitenvangers, kikvorschenvangers.
2.

Zie

WARDER.

3.
HET WAPEN VAN MIDDELIE.

Zie

MONNIKENDAM.

MONNIKENDAM.
1.
« MONNIKENTROETERS »,
HAPPERS

)J,

«

TROETEN », « TROETERS», « TROET-

« TROETLIPPEN »,

« TROETWROETERS

)J.

Het gemeentewapen vertoont een monnik en uit spotternij
noemt men de ingezetenen Monnikentroeters, Troeters, enz.
Die bijnamen worden aldus verklaard:

J.
Speelt het carillon op den toren, elk uur en elk half uur,
dan komen er uit een poortje, boven in den toren, houten
ruitertj'es aanrijden. Bovendien staat hierbij een engel met
een bazuin. Bij elk uur dat de klok slaat, gaat de bazuin
omhoog en verneemt men een geluid, dat als troet klinkt.

Il.
De Monnikendammers hadden luie huisvrouwen. Meermalen gebeurde het dat, als manlief thuis kwam, de vrouw
geen eten had gekookt. Dan zette ze maar gauw wat « meel
met water» op het vuur. Deze spijs wordt troet genaamd. Als
de Edammers nu die van Monnikendam uitschelden voor
4
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Troeters, dan antwooraen deze : Als er geen troet was, dan
zouden de mU8schen (1) geen eten hebben.

2.
« LUTHERDAM

)J.

In 't begin der XVIe eeuw spotnaam der Roomschen voor
Monnikendam, waar de Hervorming zooveel ingang vond
en waar Willem Ortens, een uit Utrecht geweken priester,
een huwelijk aanging.

3.

(Woordenschat, 661.)

BOERTIG VERHAAL OMTRENT HET ONTSTAAN VAN HET WAPEN
VAN MONNIKENDAM EN VAN EENIGE ANDERE GEMEENTEWAPENS IN NOORD-HoLLAND.

Het verhaal begint met de onware mededeeling, dat te
Monnikendam een klooster heeft bestaan, voorzien van platte
daken van groote afmeting. Op een warmen namiddag in
het laatst van Juli, wandelde de Prior, na den maaltijd te
hebben genoten, op een der binnenplaatsen van het klooster
en sloeg toevallig zijn oog naar boven op de daken. HIj had
er reeds den geheelen dag verdriet van gehad, dat de schoone
stier, die vóór eenige weken voor groot geld was gekocht,
zichtbaar begon te vermageren. Nu was dat juist geen wonder,
want het aan het klooster toebehoorend stuk weiland was
verdord en dus arm aan gras. De langaurende droogte had
trouwens op alle landerijen een hoogst nadeeligen invloed
uitgeoefend, maar het kloosterland muntte in dorheid boven
alle naburige weilanden uit.
Het trof nu den Prior dat hij, een blik werpende op de
daken, een groote hoeveelheid gras opmerkte, dat welig in
de goten en over de gcheele uitgestrektheid dH daken groeide
en tierde.
« 't Is toch zonde )), sprak Zijn Eerwaarde, « dat al dat
kostelijk gras daar doelloos staat, terwijl onze prachtige
stier op het land loopt te verhongeren. Wat een heerhjke
weide zou dat voor hem zijn! Ik zal tegen den avond nog
(I) Spotnaam der Edammers.
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het kapittel bij elkander roepen om te overleggen, of er niet
iets op kan gevonden worden dat onze stier daarvan kan
profiteeren. Zoo gezegd, zoo gedaan. In de ruime kloosterzaal vergaderde dienzelfden avond het kapittel en vernam
men met belangstelling de ontdekking en de overwegingen
van den Prior. De zaak was nu maar, hoe in deze te handelen.
Na ampele discussie besloot men tot het denkbeeld V!1n den
Prior om een groote hijschstelling te laten maken om den
stier op die eenvoudige wijze naar boven te helpen. De volgende morgen was daarvoor aangewezen. Vroegtijdig was de
hijschstelling gereed en werd de stier uit de weide gehaald.
Het geheele klooster was leeggeloopen. De prior had natuurlijk
het kommando, en weldra zweefde de stier tusschen hemel
en aarde.
Zoodra echter de pooten van den grond waren, wl3rd de
stier onrustig. Deze onrust nam zeer schielijk in zoodanige
mate toe, dat het dier, wild en woest geworden, het touw
wist te verbreken en, van alle banden bevrijd, op den grond
nederkwam. Zenuwachtig en opgewonden sloeg hij weldra
door den kring der monniken die hem omringden, heen,
ontvluchtte de binnenplaats van het klooster en sloeg in
wilde vaart den weg in naar Edam.
Een der monniken, die met een knots was gewapend, volgde
hem op den voet (1).
Aldus ontstond het wapen van Monnikendam, bestaande
uit een monnik met een knots.
Het was reeds nacht geworden, toen de stier te Edam aankwam.
In de nabijheid van het Heerenlogement, dicht bij de
Noorderbrug, was een groote onbebouwde vlakte. De stier
besloot hier te overnachten en verlustigde zich in het gezicht
van den schoonen sterrenhemel.
Vandaar het wapen van Edam : op een groen veld een stier
(1) Het spotvertelsel, volgens hetwelk men een koe, een stier of
een kalf op het dak trok om het dier er het gras te laten afweiden,
wordt ook verhaald van Balen, OoIen, Pulderbosch (prov. Antwerpen),
Heldergem, Hillegem (prov. Oost-Vlaanderen), Hasselt (Zuidnederl.
Limburg), Bakel (Noord-Brabant) en Kampen (OverijseI). Zie aldafLr.
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met drie sterren er boven. De Edammers bouwden later op
de slaapplaats van dit, door hen in verband met hun kaasproductie geliefkoosde dier, hun zoo zeer vermaarde groote
kerk.
Vroegtijdig in den volgenden morgen begaf zich de stier
weder op weg en rende eerst naar Middelie. De kikvorschen
uit de slooten sprongen bij zijn nadering verschrikt op en
gaven den boeren van dat dorp aanleiding tot gemeentewapen
te kiezen : drie kikkers op een krooshoop. Zonder eenig acht
te slaan op de onrust die hij verwekte, vloog de stier onverpoosd naar het dorp Oosthuizen, waar op het oogenblik dat
hij daar voorbijkwam, juist een oude vrouw met een knijpbril
op haar neus bij de brug stond.
In zijn drift vloog de stier met een zijner horens in den
bril der oude, zoodat deze eerzame vrouw, een glas uit haar
zientuig missende, naar haar woning moest terugkeeren.
De Oosthuizers vonden dit voorval te merkwaardig om het
niet te vereeuwigen. Onmiddellijk besloten ze dan ook hun
wapen, over welks samenstelling zij reeds lang hadden nagedacht, te doen bestaa,n uit een knijpbril met één glas.
De stier, onbewust van de door hem achtergelaten sporen,
vlood verder, totdat hij eindelijk in vliegende vaart de poort
van Hoorn binnenstoof, zonder er erg in te hebben, dat een
zijner hoorns op onzachte wijze met den muur in aanraking
kwam, zoodat dit sieraad van zijn kop afvloog en een eindweegs in de straat der stad werd geslingerd. Of de goede
burgers van Hoorn den vluchteling een goed onderkomen
hebben verschaft, of dat de stier, na al of niet eenige rust te
hebben genomen, zijn tocht heeft vervolgd, vermeldt de
historie niet; maar wel dat de afgebroken hoorn in het wapen
der stad werd opgenomen.
(W. J.

TUYN

in NoordhoU. Weekblad, XLIV, n r 37, 2 Sept. 1892.)

3.
Amsterdam ligt aan het IJ,
Monnikendam daar wonen wij,
Edam is een nest,
Hoorn doet, zijn best,
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Enkhuizen staat op tonnen,
Medemblik heeft het gewonnen.
(WINKLER,

Studiën, 88.)

4.
De dominee van Monnikendam
Die moest op Marken preeken ;
Maar, door het razen van de zee,
Was hij zijn preek vergeten.

Vgl.

URK.

5.
Zie AMSTERDAM, MEDEMBLIK EB GROOTEBROEK.

MUIDEN.
1.

SPIERINGEN ».
Muiden is een visschersdorp en er worden veel spiermgen
aangebracht.

«

2.
WAAROM IN 'T GEMEENTEWAPEN MEERMINNEN STAAN.
Eens kwam een zeemeermin uit de Zuiderzee voor den
mond der Vecht opduiken. Zij keek het dorp Muiden of
Amuiden eens aan, dat niet veel meer was dan een hoop
houten huisjes, en declameerde toen:
Muden sal Muden bliven,
Muden sal nyet becliven.

Muiden gevoelde zich zoo verrast door dat bezoek, dat de
schout onmiddellijk een afbeeldsel liet maken van de meermin en dit naast het wapen zette, waar het nog staat.
Het wapen van Muiden is een blauwe paal op een zilveren
schild, vastgehouden door twee meerminnen.
(VAN LENNEP

en

TER

Gouw, De Uithangteekens, Il, 185.)

NAARDEN.
1.
« KALvEN ».

De inwoners van Naarden heeten Kalven, a.I.kalveren.
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Is dat een toespeling op hunne vermeende domheid

2.
Zie

AMSTERDAM.

NIBBIKSWOUD.
(Gemeente Nibbikswoud en Hauwert.)
« EERAPPELS ».

Aardappels. Het dorp zelf heet Nibbikseerappel.

NIEDORP.
« DODDEN »,

« DOTTEN

», « KAALDOTTEN ».

Dodden, dotten zijn lomperds, korte en dikke personen.
Ook jonge spreeuwen. Er bestaan twee dorpen met dien naam:
Nieuwe-Niedorp en Oude-Niedorp. Welke van beide wordt
hier bedoeld 1
(WINKLER,

Studiën, 63.)

NIEUWENDAM.
1.

« VINKEN ».
Vgl. BROEK i /W.

Zie

2.

RANSDORP .

NIEUWE-DIEP (HET).
(Gemeente Helder en Huisduinen.)
1.
« KRAAIEN ».

2.
« TROSSESNIJDERS ».

Doelt op het afsnijden van scheepstrossen door de Nieuwedieper strandroovers.
De Nieuw0d.Iepers verwijt men : Nieuwediepsche trossesnij(d)ers, jullie loopen met messen onder jullie zolen !
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NIEUWE-NIEDORP.
1.
« DOTTEN ».

Zie

NIEDORP.

2.
« KADODDERS ».

NIEUWSTAD.
(Gemeente Helde .. en Huisduinen.)
« HET « STROOIEN DORP. »

Naam voor het gehucht Nieuwstad, waarvan Napoleon I
te vergeefs een stad heeft willen maken, oorspr. Stroodorp,
d. i. Stroetdorp = dorp in een lage moerasstreek. Eigenlijk
dus geen spotnaam.
( W oorden8chat, II 0 1.)

OOSTERBUURT.
(Gemeente Kastrikum.)
1.
« SPIERINGNEST ».

2.
De Oosterbuurt is een luis op een lappie.

OOSTEREND.
(Gemeente Texel.)
« GORTBUIKEN

I).

Die veel gort eten.

OOSTHUIZEN .
(Gemeente Oosthuizen en Obrede.)
1.
« KRAAIEN ».

2.
HET WAPEN VAN OOSTHUIZEN .

Zie

MONNIKENDAM.

3.
Te Oosthuizen
Valt niets te plukken of te pluizen
Dan een oude zwaan,
Daar plukken alle Oosthuizers aan.

(Kwadijk.)
Vgl.

ENKHUIZEN.

4.
Zie SCHERMERHORN.

OOSTWOUD.
(Gemeente Midwoud en Oostwoud.)
« BLEIEN ».
(WINKLER,

Studiën, 63.)

Spotnaam, ontleend aan zekeren welbekenden zoetwatervisch, uie aldaar veelvuldig voorkomt.

OOSTZAAN.
1-3.

KOOLETERS »; « KOOLHANEN »; « KOOLPIKKERS ».
De spotnaam Kooleters dagteekent reeds van den ouden
tijd. De Zaansche geschiedschrijver SOETEBOOM zegt er van
in zijn werk De Nederlandsche Beroerten (Amsterdam, 1679) :
« 't Oostzaner Wapen plagt eertijds (so men segt) een Buysseko01 te wesen, so 't schijnt ontsprongen uyt de menigvuldigheyt der Kolen, die men aldaer plagt te telen en te eten, so
dat se de name voerden van Kool-hanen en Kool-eters. »
Tegenwoornig voeren de Oostzaners dien naam nog. De
vorm Koolhanen is echter verouderd; men hoort thans meest
Koolpikkers.
«

(WINKLER,

Studiën, 64;

BOEKENOOGEN,

De Zaansche Volkst., 492.)

4.
« 'T VOLK VAN KLAAs KOMPAAN ».

Dien spotnaam hebben de inwoners te danken aan hun
ouden dorpsgenoot, den beruchten Oostzaner kaper Claes
Gerritsz. Compaen (geboren in 1587 en gestorven na 1655)
die, na jaren lang de zee te hebben onveilig gemaakt, door
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den Stadhouder werd begenadigd, en in zijn geboorteplaats
zijn leven eindigde.
(BOEKENOOGEN,

op. cit., 489.)

5.
« EENDEPULLEN ».
(WINKLER.

63;

BOEKENOOGEN,

190.)

Doelt waarschijnlijk op de aldaar uitgeoefende eendenteelt.

OPPERDOES.
1.
« TURKEN»; « KLEIN-TURKIJE ».
Wegens de ruwheid en woestheid van zijn inwoners, heeft
dit dorp den naam gekregen van Klein-T'urkije.
Die ruwheid en woestheid kwamen vooral voort uit het
aldaar heerschend misbruik van sterken drank. Ofschoon
tegenwoordig de toestand merkelijk verbeterd is, heeten de
ingezetenen nog altijd Turken.
(LAURILLARD,

112.)

2.
In Opperdoes, in Opperdoes,
Daar zijn ze kroes,
Daar eten ze rijst met krenten,
En waarom zouden ze dat niet doen?
Ze leven van de renten.
(Spanbroek.)

3.
In Opperdoes, in Opperdoes,
Daar zijn ze kroes,
Daar dragen ze gouden kralen.
En waarom zouden ze dat niet doen?
Zij kunnen het wel betalen.
(Tuitjenhorn.)

OUDE-NIEDORP.
Zie

NIEDORP

en

SCHAGEN.
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OUDESCHILD.
(Gemeente Texel.)
1.
« SCHILDER BOKKEN ».

2.
Zie

HOENSBROEK.

(Ned. Limb.)

OVERLEEK.
(Gemeente Monnikkendam.)
1.
« DIKKOPPEN ».

2.
« IJSHONDEN ll.

PURMEREND.
Zie

AMSTERDAM, GROOTEBROEK

en

MEDEMBLIK.

PURMERLAND.
(Gemeente llpendam, Purmerland en den lip.)
« PLATPOOTEN

ll.

(WINKLER,

Studiën, 63.)

RANSDORP.
(Dial. Rarop.)
1.
« KROOSDUIKERS )).
Vgl. WESTZAAN.

2.

Rarop, Rarop, hoogemoed,
Durgerdam leit onder de voet,
Schellingwoud er bij,
Nieuwendam is vrij,
Buiksloot is allerbest,

Kadoelen is het kraaiennest.
(Broek i jW.)
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RIJP (DE).
1.
« SNOEKEN ».

Die van de Rijp heeten Snoeken, omdat hun gemeentewapen
twee gekroonde snoeken bevat.
(LAURILLARD,

1l3.)

2-3.
« KNOORT »;

« SNIRT ».

Behalve den spotnaam Snoeken, dragen de inwoners nog
de zonderlinge namen van Knoort en Snirt.
(( Knoort » is in Noord-Holland de benaming voor een onrijpen, verschrompelden appel of peer. (( Snirt » of (( snert»
is erwtensoep.
Zie BOEKENOOGEN, Zaan8che Volk8t., 471; 960.
Snirt wordt ook minachtend gezegd voor iets van geen
belang.
4.
(( KOOLETERS ».
SOETEBOOM, Saanland8e Arcadia, 384, (aO 1658) heet hen
reeds de (( Kooleeteren ».

5.
NAAMS OORSPRONG VAN DE GEMEENTE.
Men verhaalt dat in het begin der 15e eeuw ten Oosten
van het reeds in de 15 e eeuw bekende dorp Graft, een schoone
breedgetakte lindeboom stond. In de nabijheid van dien
boom hadden de vrome dorpelingen uit den omtrek een kruis
opgericht, waarheen velen alras de gewoonte aannamen hunne
« devotie » te doen en waar ook jaarlijks een (( ommegang »
gehouden werd. Zoo geviel het in 't jaar 1404, dat men weder
in statigen optocht den eerwaarden lindeboom naderde, en
toen de priester stil stond onder het lommer, viel er een (( grooten wonderlijeken Rups» uit de bladerkroon voor zijne voeten.
Verbazing over de schoone, prachtige, nooit te voren zoo
geziene (( Rijp », als de volkstaal het insect noemt, beving
de menigte, en het gerucht er van verspreidde zich heinde
en verre, en vele nieuwsgierigen maakten zich op, om dat
wonderdier te zien, dat met groote zorgvuldigheid bewaard
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werd; de bewoner van het nabij de plek gelegen huis maakte
goede zaken door de vele bezoekers. Velen van dezen, aangelokt door het zeldzame van het dier, waaraan men zekere
voorbeduiding ging hechten, bouwden hunne hutten in den
omtrek, en allengs groeide het om de oude linde tot een
gehucht aan; bij dat gehucht, ter plaatse waar het kruis
stond, werd een kapel gebouwd.
Een rijmkroniek zegt er van :
Van die tijdt af de plaets beroemt,
Die werd noch huyden Rijp genoemt.
De kerck staet noch op die grondt,
Daer 't kruys eerst tot die Godtsdienst stondt.
(Uit De Oude Tijd, 1869, bI. 154.)

6.

Zie

BEVERWIJK.

SCHAGEN.
« ROODJES )).

Men zegt dat er onder de ingezetenen van Schagen steeds
velen zijn met hoogblond, naar 't rosse zweemend hoofdhaar,
en dat zij daaraan hun spotnaam Roodje8 verschuldigd zijn.
(WINKLER,

Studiën, 63.)

2.
« MOPPEN )).

3.
Het « spreekwoord )) van die van Schagen:
Schagen altijd hoogemoed,
vVynkel oock wat voor de vloet,
Nieydorp mede nieuwe moet,
Oude Nierop onder de voet.

(Navorscher, XVIII, 580, uit het Hs. van Adr. van Westphalen
(+ 1678). Aantekeningen van de verdronken landen tusschen den
Helder en Texel, enz.)
Vgl. HARREB. Schager hoogmoed, maar Winkel ook wat.

4.
Zie
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BEVERWIJK.

SCHELLING (TER).
Zie

FRIESLAND,

n r 10.

SCHELLINGWOUDE.
(Gemeente Amsterdam.)
1.
« DIJKROTTEN

)J.

2.
Zie

RANSDORP .

SCHELLINKHOUT .
Te Schellinkhout,
Daar spreken ze boud,
't Zijn allemaal arme boeren.
Ze hebben den toren van de kerk gesloopt
En kunnen geen ander voeren.
(BOEKENOOGEN,

Onze Rijmen, 49.)

SCHERMERHORN.
1-2.
« MOLLEN

)J;

« WROETERS

)J.

Omdat er een mol in 't gemeentewapen staat.
(WINKLER,

Studiën, 6, 63.)

Uit H. SOETEBOOM, Saanlandse Arcadia (ed. 1659), bI. 500
vlg. : « Die van Oosthuysen hadden grooten twist, jaa ook
openbaare Oorelogen somwylen tegen de Schermer-horners,
als een gedeelte van de klyne Vriesen, en de laatste van de
Kennemer-volgers, in het welcke Heer Mentinga (schoon
een geboren Vries) die van Oosthuysen en andere kleyne
Vriesen met zijn Roeyschip en volk meenigmaal bestoockten.
Nu, het gebeurde eens dat men een daadinge soude leggen
in het bywesen van de Heer Mentinga, als se nu saten om te
verdragen, soude de Heer Mentinga, die liever den Oorelog
als de Vrede sogt, t' elkens opgeweckt hebben die van Schermer-horn dat se noch wat aanwroeten souden gelyck de
Mollen, om des te meer te bedingen. De saake nu gesleeten
zynde, wierdense genoemt de Wroeters; en gelyck de Edelen
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die van Barlemond genaamt waren Geusen of Bedelaren,
tot hunne kenteeckenen opnamen bedelaars-tuyg, hebben
die van Schermer-horn daar na een Molleken in hun Wapen
gestelt, datse nu noch wydt en zyd in hun Wimpelen, Banieren, Zegekn en Teeckenen aan Kerck, Raad-huys en
Dorpsgebouwen vertoonen. »
(Geciteerd naar de editie van 1702, bI. 417.)

3.
« KLOKKEDIEVEN ».

I.
Omtrent den oorsprong van dezen spotnaam, die ook aan
verschillende andere Noordnederlandsche plaatsen wordt
gegeven, bestaat de volgende overlevering. Tusschen Schermerhorn en Groot-Schermer stond een oude toren met een
klok er in. Beide dorpen meenden er recht op te hebben. De
twist, daarover ontstaan, werd in het einde op deze wijze
bijgelegd. Men kwam overeen, dat het omvallen van den
toren, die niet lang meer staan kon, uitwijzen zou aan welk
dorp de klok, waar het eigenlijk om te doen was, zou ten
deel vallen. Viel hij naar den kant van Schermerhorn, dan
hadden de bewoners van dit dorp recht op de klok; viel hij
naar den kant van Groot-Schermer, dan mocht men zich
dààr de klok toeëigenen. De oude toren, die lang onzijdig
was geweest, begon eindelijk partij te kiezen en liet den kop
naar de zijde van Groot-Schermer hangen. Zoodra men dit
te Schermerhorn bespeurde, haalde men de klok uit den
toren.
(Navorscher, VI, 110.)

Il.
Volgens een ander verhaal, gingen de Schermerhornus
op een stormachtigen nacht naar den toren, bonden er een
touw om en trokken hem naar hun kant. Toen was de klok
hun. Van daar heeten zij Klokkedieven en worden de GrootSchermers teruggescholden met Grootschermer Langeslapers.

4.
« STOTTENBURGERS ».

Die van Schermerhorn heeten ook nog Stottenburgers en
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het dorp wordt schertsend genaamd Stottenburg, Schithorn
of Scktttendrit. Daar in den omtrek zegt men, als de koffie
« ruttelt » (pruttelt, borrelt) : Hij gaat over Stottenburg of
Schittendrit.
5.
Te Schermerhorn, te Schermerhorn,
Daar wonen zooveel spinders ;
Ze hebben elk een snorrewiel,
't Zijn allemaal verslinders.
(Spanbroek.)

SLOTEN.
«

GORTPENSEN », « GORTZAKKEN ».
Naar de aldaar bestaande of bestaan hebbende grutterijen.

SPAARNDAM.
1.

Het is daar Spaarndam.
Men leeft daar zuinig en schIiel.
(LAURILLARD,

115;

STOETT,

345.)

SPIERDIJK.
(Gemeente Berkhout.)
In Spierdijk
Daar zijnen ze rijk;
Daar eten ze bol (I) met krenten.
Waarom zouden ze dat niet doen?
Ze leven van de renten.
(Hoorn.)

Zie ANDIJK.

SPIJK.
Zie HOORN (op Texel.)

TEXEL.
1.
« KWALLEN ».

Naar het bekende weekdier uit de zee.
(WINKLER,

Studiën, 63.)

(I) Wittebrood.
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2.

Zie

nl' 9.

FRIESLAND,

TWISK.
« GLADOOREN »;

«

STEILOOREN ».

De ingezetenen van Twisk heeten Gladooren, misschien
een zinspeling op het kortgeknipte haar of het platgestreken
hoofddeksel van de leden eener Kwakerachtige gemeente,
die er bestaan heeft, de Vergadering van Vrienden, die « in
stilligheid nederzaten, om op den Heete te wachten, of Hij
iemand, man of vrouw, iets ingaf. »
(LAURILLARD,

115.)

Ze worden ook nog Steilooren bijgenaamd.

UITDAM.
(Gemeente Broek i jW.)
« PUITALEN ».

Benaming van een visch, ook kwabaal geheeten (Zoarces
viviparus), die veel op de kusten der Noordzee voorkomt.

UITGEEST.
l.
« KOEKETERS ».
(WINKLER,

Studiën, 63.)

2.
Het wapen van Uitgeest
Zijn vier leeuwen onbevreesd.

(Akersloot. )

URK.
l.

't Is het genootschap van Urk.
Wordt gezegd ter aanduiding van iets dat niet veel beteekent. Het spreekwoord doelt op een genootschap, aldaar
in 1787 opgericht, dat oefening in den wapenhandel beoogde
en natuurlijk uit slechts enkele leden bestond.
(LAURILLARD,
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116.)

2.
De dominee van Urk,
Die moest op Schokland preeken ;
Maar, door het razen van de zee,
Was hij zijn preek vergeten.

URSEM.
1.
« LANGSLAPERS

)J.

(WINKLER,

V gl.

Studiën, 63.)

GROOT·SCHERMER.

2.
NAAMS OORSPRONG VAN URSEM.

Dicht bij het dorp dat nu Ursem heet, lag een groote steen
met het opschrift:
Wat zou het je verwonderen,
Als je me zag van onderen.

De inwoners spanden al hunne krachten in om den steen
om te kantelen, maar 't was verloren moeite : ze konden
hem zelfs niet verporren.
Op zekeren dag kwamen Urson en Valentijn daar voorbij;
dat waren, zooals iedereen weet, twee sterke reuzen. Ze lazen
het opschrift en besloten den steen om te keeren. Wat de
anderen met vereenigde krachten niet hadden kunnen doen,
was slechts kinderspel voor hen. Op één, twee, drie, lag de
steenklomp 't onderste boven. En wat lazen ze op den onderkant?
Hè, wat ben ik blij,
Dat ik lig op mijn andere zij !

Toen werden de reuzen zoo gram, dat ze den steen opnamen
en een eind wegsmeten. Ongelukkig kwam hij op het dorpje
terecht en met zooveel geweld, dat de huizen in brand schoten en het heele dorp afbrandde.
Daarna hebben de bewoners het dorpje weer opgebouwd
en het ter herinnering aan dit voorval den naam van Urson
gegeven. Dat is later Ursen geworden en toen Ursem, zooals
het nu nog heet.
(Volksk., XVI, 92.)

Vgl.
6

AMERSFOORT.
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VELZEN.
« MUGGEN »"
V gl.

HAARLEM.

VLIELAND.
Zie

FRIESLAND, n r

10.

VOLENDAM.
(Gemeente Edam.)
l.
(l

WIJDBROEKEN ».

Naar de breede broeken, door de Volendammer visschers
gedragen.
2.
Volendammer liedje :
Op den hoogen dijk
Daar binne ze rijk,
Daar eten ze broeder met krenten.
Bn waarom zouden ze dat niet doen?
Ze leven van hun renten.
(Edam. )

3.
NAAMSOORSPRONG EN WAPEN VAN VOLENDAM.

Volendam, volgens de volksetymologie, beteekent Veulendam en kreeg dien naam, wijl er eens, bij een overstrooming,
een veulen kwam aanspoelen.
Nopens het Volendamsche wapen, dat bestaat uit een veulen
(volen) met een botje aan den linker voorpoot, vertelt men de
volgende sage :
Op het buitendijks gelegen land in de onmiddellijke nabijheid van het dorp, dat nog slechts weinige bewoners telde,
waren eenige Volendamsche boerinnetjes op een schoonen
zomernamiddag druk bezig met hooien. De avond begon
reeds te vallen, en de opeengehoopte wolken voorspelden
dat spoedig na de drukkende warmte, een zwaar onweder
ophanden was, zoodat de deernen met den meester spoed
het uitgespreide hooi in groote hoopen verzamelden. On66

verwachts vertoonde zich een zonderling schouwspel aan
hunne oogen. Op korten afstand van den oever der zee, die
in het laatste uur min of meer woelig was geworden, zagen
ze tot hun verbazing een veulen zwemmen, dat weldra het
strand bereikte en huppelend naar hen toesprong.
Door schrik gedreven, vluchtten de meisjes gillend naar
den dijk, doch weldra had een hunner zooveel moed verzameld, dat zij terugkeerde en het veulen onbevreesd te
gemoet liep.
Bij elkander gekomen, vlijde zich het dier, terwijl het
meisje zich neerzette, aan hare voeten, en schopte een levend
botje, dat het met zich voerde, in haar schoot. Het meisje
aanvaardde dankbaar het geschenk en liefkoosde het veulen,
dat zeer rustig was geworden. Toen stond zij weder op en
zocht wat frisch en lekker gras bij elkaar, waarmede zij het
veulen voederde, terwijl zij het al streelende vriendelijk
toesprak. Onderwijl hadden de wolken zich al meer en meer
samengepakt en toen een felle bliksemstraal de lucht doorkliefde, spitste het veulen eensklaps de ooren, wierp onder
luid gehinnik, nog eenige vriendelijke blikken op het meisje,
rende toen in allerijl naar den oever en verdween in de zee.
's Nachts droomde zij van het vreemdsoortig veulen en zag
in haar slaap een menigte andere veulens, die haar te gemoet
liepen, omringden en zachtjes in de onstuimige zee drongen.
Daarna bemerkte zij een groot aantal schuiten met rappe
varensgezellen bemand, allen druk bezig met groote netten
bot en andere visschen uit de zee te halen en in de schepen
te bergen, die weldra geheel gevuld waren.
Eenige dagen later, toen zij zich weder op het « buitenland » in gezelschap van de andere meisjes bevond, verscheen
het veulen weder en bracht haar ditmaal een grooten schelviseh. Meermalen herhaalde zich dit voorval; toen haar gezelinnen, die reeds aan de verschijning waren gewoon geraakt,
op zekeren dag, nadat ze haar langen tijd in zijn gezelschap
hadden gezien, tot hunne ontsteltenis bemerkten, dat het
veulen het meisje op den rug had genomen, zich naar den
oever spoedde en met zijn vriendin in de zee verdween.
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Ziedaar, volgens de sage, de oorsprong van den naam en
van het wapen van Volendam.
Deze even dichterlijke als zinrijke sage behoeft weinig
toelichting. Ze wijst er duidelijk op, dat de moedigste onder
de primitieve bewoners van het gedeelte dijk, waar men
thans het volkrijke visschersdorp Volendam vindt, zich al
spoedig op de zee gingen wagen en bij het landbouwbedrijf,
dat ze aanvankelijk uitoefenden, de visscherij voegden, waarop ze zich weldra nagenoeg uitsluitend toelegden.
(W. J. TUIN in Noordholl. Weekbl., XLIV, n r 38, 10 Sept. 1892.)

VOLEWIJK (DE).
« Samentrekking van Vogelwijk, voorheen eenzame plek
aan het IJ, tegenover Amsterdam. Wanneer daar een kleintje
werd geboren, heette het, dat men naar de Volewijk was geroeid om er een te halen. Roeien werd nl. gebruikt om de bevalling aan te duiden. »

(Woordenschat, 1219.)

WARDER.
1.
« BEREN ».

2.
Op Warder,
Kan je harder
Noch varder ;
Behalve met een schuit,
Kan je Warder niet uit.

Omdat men er met een rijtuig niet in kan komen, en de
uitgang vroeger niet anders was dan langs den Zuiderzeedijk.
Reeds SOETEBOOM, Hist. v. Waterland (aD 1660), bI. 36,
schreef:
Tot Warder
Kanmen hender noch verder.
Vgl. Zaansch Idiot., 415.

3.

Warder, Axwijk en Middelie,
Welk is de beste van de drie?

( Groot-Schermer.)
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WATERGANG.
(Gemeente Landsmeer en Watergang.)
« WATERROTTEN ».

Er is vee] water en er zijn vele waterratten.

WATERLAND.
(Streek ten N.-O. van Amsterdam.)
De waterlanders, schertsend voor: tranen. De waterlanders
komen voor den dag, hij (of zij) begint te weenen.
Die uitdrukking is zoowel in Zuid- als in Noord-Nederland
bekend. Of zij echter iets te maken heeft met Waterland,
valt te betwijfelen.

WEESP.
De bekendheid van Weesp steunt voor een groot deel op
zijn moppen.
In vroeger tijd bezat Weesp veel brouwerijen en stokerijen,
en diensvolgens overvloed van varkensvoeder. Van daar
werden in den omtrek van dit stadje uit den afval der fa,brieken veel varkens gemest. Schertsend worden daarom varkens
Weesper studenten genoemd.
(LAURILLARD,

117; Woordenschat, 1236.)

WESTZAAN.
1.
« KROOSDUIKERS ».

De inwoners van Westzaan dragen den spotnaam Kroosduikers, zeker in verband met de gesteldheid en de ligging
van hun dorp. Men heeft daar, zooals overal in de Zaanstreek,
vele slooten en dus ook veel kroos.
(Id., 118;

BOEKENOOGEN,

De Zaansche Volkst., 525.)

2.
WAAROM IN 'T WAPEN VAN WESTZAAN EN VAN KROMMENIE
EEN LEEUW STAAT.

Een reizend gezel van Knollendam, onder Westzaan, trok
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eens in storm en regen, in zijn mantel gehuld, door het bosch
en ontmoette er een vreeselijk brullenden leeuw. Toen het
ondier op hem springen wilde, wierp hij snel zijn mantel
af, rolde dien om zijn linkerarm en stiet hem in den open
muil des leeuws ; terwijl hij met de rechterhand zijn mes greep
en het dier doorstak. De dappere man behield daarvan een
stijven arm - den linker - dien de leeuw in zijn pijn en
woede, vreeselijk bebeten had.
Tot een blijvende herinnering aan dien wonderbaren strijd,
namen de Westzaners en de Krommenieërs een leeuw in
hun wapen.
(H.
382.)

SOETEBOOM,

Oudh. van Zaanlant, I, 315;

WOLF,

Nederl. Sagen,

WIERINGEN.
1.
cc TULEN
«

)J.

Tulen is de plaatselijke of gewestelijke benaming van
broodjes )J, « warme bollen ».

2.
cc PAUWEN ».

3.
« SCHAPEN

)J.

In het plaatselijk dialect Skepen.
4-5.
«BIGGEN ».

5-6.

« KOKMEEUWEN )J en « KRAAIEN ».
De jongens van Hippolytnahoef en den Oever, op Wieringen,
schelden elkaar wederkeerig zoo.

7.
Hij ziet of hij Wieringen in zou.
Tot iemand die zeer ontevreden is, omdat hij zijn doel niet
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kan bereiken. Want die uit Texel naar Amsterdam willen,
komt het ongelegen op de reede van Wieringen te moeten
komen.
(L. SMIDS, Schatkamer, 320.)

WIERINGERWAARD (DE).
1-3.
« TULEN », « SCHAPEN (SKEPEN)

)J, « BIGGEN )J.
Evenals hunne buren van Wieringen, dragen die van
Wieringerwaard bovenstaande spotnamen.

WINKEL.
l.

" SPREEUWEN ».
(WINKLER,

Studiën, 63.)

2.

Winkel i8 een « 8preeuwenne8t ». Zie KOLHORN en SCHAGEN.
WORMER.
l.
« UILEN ».

Die van Wormer zijn Uilen. evenals de ingezetenen van
Annen, Jisp, Lutjebroek, Hindeloopen en Zunderdorp.

2.
« BOONPEULEN

ll.

Men noemt hen ook Boonpeulen. welken spotnaam zij
gemeen hebben met de inwoners van den IIp en van Pingjum.
(BOEKENOOGEN,

De Zaansche Volkst., 97.)

3.
« STEENEGOOIERS

ll.

Eindelijk worden ze nog met den bijnaam Steenegooier8
betiteld, omdat er door Wormers, bij zekeren brand, met
steenen werd gegooid.
(Id., 994.)
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4.

N aar Wormer gaan.
Een slaapje doen.
Vgl.

BAKKEVEEN, BALK, GORSEL, HEUSDEN, MASTENBROEK, MEP-

PEL, OOSTERHOUT, TEGELEN, ZUIDBROEK.

WORMERVEER.
« GLADOOREN

)J.

Spotnaam, ook gegeven aan de inwoners van Twisk.
(Id., 247.)

ZAANDAM.
1.
« KOEKETERS

)J.

Met de Amsterdammers, Hallumers, Kogenaars, Krommenieërs, Tesingers en Uitgeesters hebben de Zaandammers
bovenstaanden spotnaam gemeen.

2.
« GALGEZAGERS ».

De oorsprong van dien spotnaam ligt in het omzagen van
de galg, waaraan de schuldigen van het Zaandammer turfoproer (Mei 1678) hingen. Dit feit gebeurde in den nacht van
18 op 19 Augustus 1678.
(Id., 223.)

3.
Op Zaandam,
Daar eten ze ham,
Als het maar op tafel kwam.
(Koog.)

4.
Burgers van Zaandam,
Hier heb je een ham.
Wil je er meer van weten?
Eerst wordt ze gekookt
En vervolgens opgegeten.
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(Zaandijk, Koog.)

ZAANDIJK.
1.
« KRENTEKAKKERS ».

Een

«

krentekakker » is een schriel menseh, een gierigaard.
2.
Op Zaandijk,
Daar benne ze rijk,
Daar dragen ze gouwe (1) kappen;
Maar 's avens as de vrijers komme,
Dan benne 'et ouwe lappen.

(Id., 513.)

Te Koog worden de twee laatste regels vervangen door:
Maar als ze van d'r hoofd af zijn,
Dan lijken 't wel poetslappen.

3.
Op Zaandijk,
Daar bennen ze rijk;
Daar eten ze gort met krenten,
En waarom zouden ze dat niet doen?
Ze leven van d'r renten.

Zie

ANDIJK.

ZANDWERVEN.
(Gemeente Spanbroek.)
Hij is naar Zarulwerven.
Een der vele uitdrukkingen voor: hij is dood en begraven.
(LAUBILLABD,

SprokkeZhout, 221).

ZIJPE (DE).
1.
« ZAND PISSERS ».
(WINKLER,

Studiën, 63.)

De Zijpe ligt aan den duinkant ; de streek is dus zeer zandig.

2.
« STROOBOSSEN ».
(Ibid.)
(1) Var.: gazen of lange.
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ZUIDERWOUDE.
(Gemeente Broek i jW.)
1.
« TURKEN ».

Het dorp zelf heet Turkije.
2.
Zie

BROEK I

jW.

ZUNDERDORP.
(Gemeente Amsterdam.)
«

UILEN

».

De inwoners heeten Uilen en hun dorp Uilenburg.

74

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

PROVINCIE ZUID-HOLLAND (1)

AARLANDERVEEN.
(Bij 't volk ook Aarleveen en Harleveen.)
1.

Op zijn Harleveensch of op zijn Oud-Harleveensch.
Op zijn boersch, op zijn ouderwetsch. « Oudtijds door
zijne ligging weinig bezocht en afgesloten van steedsche
beschaving, gold Aarlanderveen bij onze voorouders als het
type van ouderwetsehe, eenvoudige en zonderlinge zeden
en manieren. Op zijn oud Aarlanderveensch werd alzoo de
uitdrukking voor alles wat van ouderwetschen en boerschen
eenvoud getuigde; en bij uitbreiding werd Aarlanderveensch
of Aarleveensch gelijkgesteld met zonderling, ongemanierd,
onbedreven, plomp. »
(Woordenb. der Ned. Taal, I, 575: V, 2232; HARREB, I, 285 b;
De Zaansche Volkst., 297; LAURILLARD, Op uw Stoel,
122.)

BOEKENOOGEN,

2.
Op zijn Arleveensch gekleed zijn.
Bont uitgedost zijn. De bewoners van Aarlanderveen
waren vroeger bont opgeschikt.

ARKEL.
Zie

SCHELL urNEN.

AS PEREN.
1.
« GRASMUSSCHEN ».

Dat die van Asperen Grasmusschen heeten, pleit voor hun
eenvoud. Oudtijds reden ze soms met hun zessen op een
(1) Zie ook

NOORD-HOLLAND.
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klein wagentje naar de Beuzichemsche markt - net een nest
met musschen - en aten zich den buik dik aan kersen.

2.
Asperen is wat,
Heukelom is een gat,
Leerdam is een groote koopstad.

BENTHUIZEN.
Uit de onregelmatige ligging der woningen aldaar, is het
spreekwoord te verklaren, hetwelk van iemand met een
onregelmatig gebit zegt, dat zijn tanden staan als de huizen
in de Benthuizervenen.
(LAURILLARD,

Vgl.

125.)

KADZAND.

BERKENWOUDE.
Zie

OUDERKERK-AAN-DEN-IJSEL.

BILDERDAM.
(Gemeenten Leimuiden en Uithoorn.)
Zie

BILDERDAM.

(N.-Holl.)

BOMMEL (DEN).
1.

Hij is op weg naar Bommel.
Hij zal niet lang meer leven.
(TVoordenschat, 92.)

2.

Van Bommel tot 's-Bo8ch.
Volop.
(\VELTERS,

3.
Zie
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OVERFLAKKEE.

Feesten, enz., 112.)

BRIELLE.
(Ook den Briel.)
1.
o:ZEELEPERS

)J.

Beteekent vermoedelijk zeeroovers, piraten. Er bestaat
een jongensboek van Been, dat heet De Zeelepers van den Briel.

2.
« PUIERS

)J.

Waarschijnlijk voor puieraars, palingvisschers.
(WINKLER,

Studiën, 67.)

3.
Op den ID April
Verloor Alva zijnen bril (den BrieI),
En op den ID Mei
Verloor hij zijn neus er bij (Terneuzen).

Volgens Mozaïek van F.

DRIJVER

(onder Verzenderkens-

dag), luidde de woordspeling ook: de Hertog krijgt een bril

op die neuze (een breidel).
In het Brielsche wapen komt een gebrilde hond (Alva) voor.
Het wapen echter, bij LAURILLARD afgebeeld, is anders.

DELFT.
1.
« KALFSCHIETERS

)J,

« KALVERSCHIETERS

)J.

In 't jaar 1574 wilden eenige Spanjaarden 's nachts een
aanslag op Delft beproeven, maar de burgers, er van onderricht, zonden hun een hagelbui kogels achterna. Met het aanbreken van den dag bevonden zij een kalf te hebben doodgeschoten, dat in de weide liep. Bij die gelegenheid maakte
men het schimpdichtje :
De vrome Delvenaren
Die schoten een vet kalf,
Als zij verdrukket waren
Ten tijde van Duc d'Alf.

79

Een variante luidt:
De Delfse vrome Burgery
Hebben in Duc d'Alvaas tijden
En van de Spaansche muitery
Daarom den moed niet laten glijden;
Maar schoten met een groot gedruis
En ongemeene dapperheden
Een kalf ter zijden van 't, kruithuis
Met Kruit en Loot door al zijn leden,
(JEROEN JEROENSE, Kodd. Opschr., I, 62 cd. 1698.)

Te Delfshaven las men op een glas:
De vrome burgers van Delft schoten in de tijden van Duk Dalf
Een groot vet kalf.

En een ander rijm hield, Delft toesprekend, de belofte in
nooit te zullen vergeten :
Dat, tot verweer van lijf en goed,
Uw wakkre burgers, vol van moed,
Voorheen, ten tijde van Duc d'Alf,
Geschoten hebben op een kalf (I).
(WINKLER, Studiën, 67; LAURILLARD, 127.)
(I) Met betrekking tot den spotnaam Kalverschieters, staat in De
Snaakse Clement Marot op zijn Praatstoel (KEULEN, bij Jacobus
Gaillard), 316 vlg, (begin der 18 e eeuw), de volgende vermakelijke
anecdote te lezen :
« Snedig Antwoord van een gehoonden Delvenaar.
Het geheugd my noch, eens in een gezelschap geweest te zyn, alwaar
verscheide aanzienlyke Heeren by tegenwoordig waaren, onder anderen was er ook een Snaak, welke niemand met vreede kost laaten,
steekende nu den een en dan den ander; de eerste die hy by den kop
vattede was een zeedige Amsterdammer, de tweede een Hagenaar,
welke hy een Koek-vreeter noemde, en eindelyk kwam hy tot een
myner Vrienden, zynde een Delvenaar van geboorte, deeze noemde
hy een Kalverschieter, de twee eerste hadden zyn Schertzery geduldig
aangehoord, maar deese laatste genoemt Everhardus, vatte het woord
op en zei tegen hem: « Het is waar myn Heer dat de Delvenaeren,
Kalverschieters zyn, of liever, dus van U en Uws gelyken, genoemd
worden, maer ik bidde U zeg my eens, hebt gy wel ooit met die lieden
eenige omgang gehad, of hebt gy wel ooit in Delft geweest? Zou ik
niet, antwoorde de Spotter? ik heb 'er eens twee weken gelogeerd;
daer zou ik al aen twyfelen, hervatte Everhardus, want ik verzeker
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2.
« JAAPMAATJES ».

Eigenlijk de naam van een gebak, doch ook wel eens gebruikt als spotnaam voor de ingezetenen.

3.
Van Delft tot Leiden krijgen. Iemand van Delft tot Leiden
geven.
Geducht slaag krijgen. Iemand terdege afranselen.
(Wrdb. der Nederl. Taal, lIl, 2390; STOETT, 330.)

4.
Gebeten worden van den Delftschen hond.
Zich bedrinken aan Delftsch bier.
(Id., 2390; ibid., 330.)

5.
Naar Delft gaan.
Ö. a. te Rotterdam bekend in den zin van: zijn haar laten
knippen. Naar het verhaal, dat eens een snuggere bol verklaarde altijd naar Delft te gaan om zijn haar te laten knippen, wijl een hem bekende baas aldaar 't goedkooper deed
dan de kappers in zijn woonplaats. Er zou dan in liggen:
hij is er kaal van afgekomen, haar verloren en noodelooze
reiskosten geJ;p.aakt.
(Woordenschat, 180.)

Volgens HARREB., I, 124, oorspronkelijk van het harde
verdrag, waaraan de Delvenaren zich moesten onderwerpen,
omdat ze zich in 1350 verzet hadden tegen hertog Albrechts
willekeurige handelingen in het ontijdig veranderen der regeering en het schenden hunner voorrechten; althans 1000 ingezetenen moesten blootshoofds en barvoets en 500 vrouwen
met loshangende haren bij den ruwaard om genade smeeken.
Zij die zich in de regeering hadden zoeken staande te houden,
U als gy te Delft geweest waert dat gy voorzeker zoudt doodgeschooten
zyn. » Als wilde hy te kennen geven dat dezen Spotter mede een kalf
was; Dit antwoord behaegde yder een, en stopte te gelyk den mond
van dezen Schimper,welke ook op niemand weder wat te zeggen had. »
6
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gingen vooraan, elk met een sleutel van de stadspoorten in
de hand, dien zij aan Albrecht en Machteld van Lancaster,
echtgenoote van den krankzinnigen Willem V, overhandigden.

6.
Op een luifel van een banketbakker te Schiedam stond te
lezen:
Suiker Banket
Zeer net,
Men u verkoopen zal.
Twintig van Delft,
Negentien mal.
(Kodd. Opschr., I, 117, ed. 1798.)

Iemand zette daaronder:
En die van Rotterdam all.

En een Delvenaar schreef « tot recompens »:
Hier verkoopt men Suiker banket met loveren
Twintig van Schiedam, negentien konnen tooveren.

7.
Almanakken
Zijn maar kwakken.
Zij komen van Delft
En liegen de helft.
(HARREB.,

I, bI. V.)

8.

Zie

LEIDEN

en

AMSTERDAM.

DIRKSLAND.
Zie

OVERFLAKKEE.

DORDRECHT.
(Bij verkorting Dordt.)
1-2.
« SCHAPEKOPPEN »,

« SCHAPEN DIEVEN ».

Waarom de Dordtenaars Schapekoppen heeten, wordt
door den volkshumor als volgt verklaard:
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« Voor den invoer van schapen in Dordrecht moest accijns
betaald worden. Een Dordtenaar had zin in een lekker stukje
goedkoop schapenvleeseh. Hij kocht een schaap buiten de
stad, dat hij met zijn zoon was gaan uitzoeken. Zij kleedden het schaap in jongenskleeren, met een pet op en
toen het begon te schemeren, trachtten zij het als moegeworden broertje binnen te smokkelen. De poortwachter
maakte echter een praatje: « 't Jongetje is wel moe, maar
't is ook zoo dik. » En op eens zei 't jongetje: Mè, Mè ! Weldra
was 't van Gorkum tot Rotterdam bekend hoe de Dordtenaars
schapen smokkelen wilden en ontvingen den naam Schapekoppen. »
(J.

COREN,

Ned. Sagen, lI, 334.)

Volgens een ander' verhaal kleedden twee boertjes, om
den accijns te ontduiken, een schaap als juffrouw aan en
wandelden gearmd met de juffrouw door de stadspoort, doch
het schaap begon te blaten en werd geconfisqueerd.
Bij WINKLER, StOOien, 66, heeten de Dordtenaars Schapendieven. Ook de bewoners van Sengwarden (O.-Friesl.) zijn
Schaapdeje.

3.
De schepen gaan Dordt voorbij.
Die zegswijze beteekent dat men voordeel van iets hebben
kon, maar niet heeft. Het ziet op de gelden, die bij landing
en lossing daar moesten betaald worden. De oprichting van
een tol door graaf Dirk III bij zijn omstreeks 1015 gestichte
burcht Dordrecht, gaf den graven van Holland wel veel voordeel, maar berokkende hun ook vele oneenigheden.
(LAURILLARD,

129; Woordenschat, 211.)

4.
't Is een Dordtenaar, die van den os heeft gegeten.
Wordt gezegd van iemand die iets kwaads door de vingers
ziet, omdat hij zich heeft laten omkoopen.
Dit gezegde vindt zijn verklaring in het volgende:
Eens was van een Dordtenaar een wild geworden os losgebroken en had veel schade aangericht. De eigenaar liet
83

het beest slachten en zond stukken vleesch aan de Regeeringsleden ten geschenke, waardoor hij zijn doel, om boete en
straf te ontloopen, bereikte.
(LAURILLARD,

130.)

5.
Ik ga naar Dordt.
In het kaartspel, voor: ik doe 't over; ik laat het over aan
mijn partner. Verhaspeld uit: « à d'autres )J.
( Woordenschat, 211.)

6.
Dordrecht is scheepsrecht.
Driemaal is scheepsrecht. Een kwinkslag van borrelende
matrozen.
Zie Woordenschat, 216.
7.

Zie AMSTERDAM en GENT.

GIESENDAM.
« BREIBROEKEN ~.

Waarschijnlijk een spotnaam van dezelfde beteekenis en
denzelfden oorsprong als van dien der Werkendammers in
Noord-Brabant.
Zie aldaar.
GORINCHEM.
(In de gewone spreektaal Gorkum.)
«

1.
BLIEKEN )).
Naar de vele aldaar wonende visschers, o. a. naar bliek.
(LAURILLARD,

132.)

2.
Het is Gorkumsch kermisweer.
Ruw weder, dat men doorgaans heeft in 't midden van
November, wanneer de Gorkumsche kermis invalt.
(HARREB.,

11,

LXXI.)

3.
Zie GEERTRUIDENBERG, GENT, HEUSDENenZALT-BoMMEL.
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GOUDA.
1.
« GAPERS ».

Omdat zij, naar men beweert, bij het spreken hun mond
te wijd openzetten.
(Woordenschat, 367.)

Een toespeling op den spotnaam der Gouwenaars vond men
weleer te Middelburg aan een huis, waar de Gaper uithing:
Gij gaapt na mij, ik gaap op u,
Schoon dat mijn wee zen heeft een gruw,
'k Ben, als gij zien kunt, zo geschapen,
Gelijk de Gouwnaars die staag gapen.
(Kodd. Opschr., IV, 29.)

2.
« PIJPEKOPPEN )).

Naar de aarden pijpen, die aldaar worden vervaardigd.

2.
« GOUDSCHE SPRITSEN )).

Spritsen zijn een zeker gebak, aldaar vervaardigd, waarom
Gouda vermaard is. Bekend zijn ook de Goudsche pijpen en
de Goudsche kaas.

3.

Dat is de Gouwenaar.
Uitdrukking in zwang bij de militairen, als hun iets slechts
overkomt. Waarschijnlijk ontleend aan het slechte drinkwater te Gouda.
(Wrdb. der Ned. Taal, V, 497.)

4.
Hij trekt met die van ter Goude te velde.
Die zegswijze speelt in dubbelzinnigheid. « Ter Goude is
Gouda en goud is de begeerde muntstof. Oudtijds plachten
de burgers van iedere stad onder hunne eigen banier ten strijde
te trekken. Zoo deden die van Dordrecht, Rotterdam, enz.
en dus ook die van ter Goude of Gouda. Maar 't spreekwoord
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meent: hij vecht met goud. Hierdoor zijn dikwijls de sterkste
vestingen, waartegen geen staal noch lood vermocht, overweldigd. Weinigen kunnen het geweld der gouden wapenen
wederstaan. ))
(TUINMAN,

I, 75.)

GOUDERAK.
« RAKKERS )).

De ingezetenen van Gouderak verdanken hun spotnaam
aan een woordspeling met den naam van hun dorp : het
Rak in de Gouwe.

'S-GRAVENHAGE.
(Bij verkorting den Haag.)
1-2.
« OOIEVAARS)); « WATERKIJKERS ».

De Hagenaars heeten Ooievaars, omdat dergelijke vogel
in het stadswapen staat; en, naar des ooievaars gewone
practisch-wijsgeerige houding en bezigheid, worden ze ook
Waterkijkers genaamd.
3.
(( BLUFFERS ».

De Hagenaars hebben de faam erge pochhanzen en snoevers

te zijn. Zij achten zich veel voornamer dan de inwoners van
andere steden en zijn liefhebbers van uiterlijk praalvertoon
en ijdele complimenten. Met dat al zijn het kale heeren, immers zegt het spreekwoord: Kaal en knap (of kaal en royaal),
Haagsche mode, en: Haagsche kak: veel bluf, maar weinig op
zak. En van den grootspreker wordt gezegd: Hij is uit den
Haag vandaan.
Van schamele lieden, die hun hemd Vrijdags wasschen
om het 's Zondags schoon aan te trekken, zegt men: Ze doen
de Haagsche wasch alle weken.
Zoodat de Hagenaars, al hebben ze 't zoo hoog, maar één
enkel hemd rijk zijn!
Om met hun kalen bluf te spotten, beweert men dat de
Hagenaars aardappelen halen inde vioolkist, om niet te laten
zien dat ze hun aardappels in 't klein gaan koopen!
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Als ze gasten hebben, brengen ze een fruitschaal met appelen
boven, nemen er een appeltje af, snijden het in vieren en bergen de rest weg.
Een Haagsche gulden is 27'2 cent. Deze uitdrukking wijst op
de schrielheid der Hagenaars.
Vgl. BEUGEN (N.-Br.)

4.
Het is Mijnheer uit den Haag, die draagt de beste kleeren
alle daag.
Op een pronker.
(WELTERS, Feesten, enz., 96.)

5-6.
« WINDHAPPERS », « WINDZAKKEN ».

De Hagenaars zouden die bijnamen gekregen hebben, omdat zij veel wandelen, vooral naar Scheveningen, waar zij
den zeewind inademen, die er soms hevig waait.
Waarschijnlijk echter staan de spotnamen in verband met
een gebak in den vorm van roode en witte schuimpjes, dat
H aag8che wind heet en in den Haag vervaardigd en veel
gegeten wordt. De spotnaam Windzakken kan ook windbuilen, snoevers, bluffers beteekenen.
7.
« KOEKVRETERS ».

8.
« HOUTEN HAMMEN )).

Er bestaat een spreekwoord toepasselijk op 's Gravenhage,
dat zegt : de houten ham komt daar op tafel. Dat beteekent :
ze moeten zich bekrimpen en toch hun stand ophouden.
Van daar de spotnaam.

9.
Iemand den Haag laten zien, hem bij 't kaartspel een schoone
kaart toonen, waarmede men den slag ophaalt.
10.

Zie

AMSTERDAM.

en

ROTTERDAM.
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HENDRIK-IDO-AMBACHT.
« HONGERLIJDERS ».

Evenals in zoo vele dorpen bestaat te Hendrik-ldo-Ambacht
een onverklaarbare vijandschap tusschen de bewoners van
de deelen, waaruit de gemeente is samengesteld. De jongens
die aan den Veerschen dijk of de Steenstraat wonen, kunnen
die uit de kom van 't dorp niet luchten, en telkens, als de
gelegenheid zich voordoet,geeft dit aanleiding tot kloppartijen.
Vooral op lotingsdag, als Donderdag, wanneer de « dijkers »
naar het dorp moeten, zijn de gemoederen in beroering en
trekt men algauw van leer. Eenige jaren geleden, eischte
« lootjesdag )) een slachtoffer, werd een jonge man zoodanig
mishandeld, dat hij overleed. Donderdag is het er weer
ernstig toegegaan. Weer waren de lotelingen en hun aanhang
in twee troepen verdeeld: « dorpers)) en « dijkers )). Laatstgenoemde waren zeer vechtlustig gestemd en zongen voortdurend hun, de « dorpers )) uittartend krijgslied:
Wat is die Ambachtsche toren toch hoog,
Wat zijn er die Ambachtsche jongens toch droog!

Ook worden de Ambachters in dezen zang uitgescholden
voor « hongerlijders )j.
Driemaal werd de troep door de politie weggejaagd, maar
telkens kwam hij terug.
(N. Rott. Oour., 21 Aug. 1910.)

HERKINGEN.
Zie OVERFLAKKEE.

HEUKELOM

Heukelom i8 een « gat
Zie ASPEREN.

)j.

HILLEGOM.
« HANGKOUSEN ».
(WINKLER,

Studiën, 66.)

Zinspeelt die naam op vermeende slordigheid?
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HOOGVLIET.
Zie ROON.

KATWIJK.
Hij lijkt als een Katwijker schelvisch op een Geertruidenberger steur.
(HARREB.,

lIl, bI.

LXXXVL)

KINDERDIJK.
(Gemeente Ablasserdam.)
NAAMsooRSPRONG.
Toen den lS n November 1421 de Maas doorbrak en den
Zuidhollandschen waard bij Dordrecht overstroomde, bij
welke ramp 72 parochiën of buurten verdronken, kwam een
kind, in een wieg drijvende aan land. Een kat had de wieg
in evenwicht gehouden door van den eenen op den anderen
kant te springen. De plaats waar de wieg aan wal werd gehaald, heette voortaan Kinderdijk.

KORENDIJK.
(Gemeente Goudswaard.)
Zie OUD-BEIERLAND.

KRALINGEN.
Zoo oud als de weg van Kralingen.
Zeer bekend. De weg van Kralingen was een Romeinsche
heirbaan.
(LAURILLARD,

135;

STOETT,

515.)

LANGERAK.
« RAKKERS

)J.

Woordspeling met den naam der gemeente.

LEERDAM.
Zie ASPEREN.
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LEIDEN.
1.
« PUIERAARS )) of « PEUJERAARS ».

Om hun hartstocht voor het hengelen, betitelt de spot
de Leidenaars met den naam van Peujeraars.
De echte « Leidsche Peujeraar » is een man uit de laagste
volksklasse, die geen hooger genot kent dan het visschen
naar aal of paling, door middel van den peurstok. Aan die
liefhebberij offert hij zijn nachtrust op; want het peuren of
palingvangen met een stok waar een tros pieren aan te bengelen hangt, geschiedt des nachts, bij donkere maan. De
« peujeraar » « is de linkervleugelman van de opgaande linie
van Leidsche visschers, de verwerpelijkste vorm, waaronder
zich de algemeene hengelliefhebberij voordoet » (1). HILDEBRAND heeft, in zijn Oamera obscura, op onnavolgbare wijze
dit type geschetst.
Wegens het typisch karakter van den « peujeraar )), die
alleen te Leiden gevonden wordt en de bekende verzotheid
der Leidenaars naar visschen en hengelen, worden deze,
pars pro toto, « Peujeraars » geheeten.
2.
« BLAUWMUTSEN ».

Deze bijnaam wijst terug op een tijd toen er veel wevers
waren, ieder werkend op eigen getouw in zijn huisje en doorgaans met een blauwe slaapmuts gedekt.
(LAURILLARD,

138.)

3.
« SLEUTELDRAGERS ».

Doelt op de sleutels van Sint-Pieter, die het stedelijk wapenschild versieren.
(WINKLER,

Studiën, 66.)

4.
« HONDENDOODERS ».

Zinspeling op den hongersnood tijdens het beleg van 1574,
toen de Leidenaars zich met hondenvleesch voedden.
(LAURILLARD,

(1)
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HILDEBRAND,

Camera obscura, 1907, bI. 345.

138.)

5.
« HONDENHANGERS

».

De Leidenaars worden ook Hondenhangers genaamd, omdat
zij in 1595 een hond, die een kind doodelijk gebeten had, ophingen, tot « afschrik van alle andere honden, met verbeurte
van al zijn goederen, indien hij er eenige mocht bezitten,
ten behoeve van de Grafelijkheid» (1).
(Woordenschat, 439.)

6.
« HONDEGRAVERS ».

Het was 39 jaar later, dat een schout weer wat mals verzon,
wat sommigen er toe bracht een anderen spotnaam voor de
Leidenaars te verzinnen. De schout Mr. Willem de Bont
had een hond, die Tyter heette en de lieveling van zijn meester was. De hond werd echter ziek en stierf plotseling. De
man was hierover zeer bedroefd en hij besloot Tyter plechtig
ter aarde te bestellen.
Een oude gravure, naar een echt schilderijtje geteekend
volgens het onderschrift, geeft een beeld van de plechtige
begrafenis. Een man met den hoed in de hand speelde voor
(1) « Op den 25 mei 1595 werd binnen Leijden, op den eisch van
Meester Loth Huijgens Gaal, eischer causá officii, de hond van Jan
Janssen van der Poel bij vonnis van schepenen der stad Leijden,
doende regt uit naam vande hooge overigheid en graaflijkheid van
Holland en vVest-Vriesland, gecondemneert om geleid en gebragt te
worden op het plein van Gravenstein (alwaar men gewoon is de boosdoeners te straffen), om aldaar door den scherpregter met de koorde
aan de galge te worden gehangen; en wel over en ter zake dat gezegde
hond, op zondag 9 mei 1595, heeft gebeten het kind van Jacob Janssen
van der Poel, terwijl dit kind was spelend bij zijnen oom, en hebbende
een stuk vleesch in de hand, naar hetwelke gemelde hond grijpende,
het voorzeide kind heeft gebeten, en alzoo eene wonde geinfligeerd
in den tweeden vinger van de regter hand doorgaande van het vel tot
in het vleesch, zoo dat het bloed ten wonde uitliep, en da,t het kind
kort daar na, door schrik is overleden. Zijnde op gemeld vonnis gewezen
op den den dag en datum als boven, in openbare vierschaar present
alle de schepenen. » (Algemeen nieuws- en advertentieblad van den
23 Januri 1827, aangehaald door J. B. CANNAERT, Bijdragen tot het
Oude Stra/regt in België, tweede druk, bI. 325-326.)
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doodgraver; in den tuin van den schout had hij een graf
gedolven onder een pereboom. De schout had een aantal
honden uit de buurt op de begrafenis laten noodigen, voorts
zijn huiskat en eenige kinderen. E0n der honden moest als
spreker voorop gaan. Maar het stomme dier viel uit zijn rol
en begon te blaffen. Het dienstmeisje, dat volgde met een
paar kleine hondjes onder haar armen, had moeite ze te
bedwingen, dat ze ook niet begonnen te keffen. Het meisje
droeg een rouwsluier om het hoofd en hield den grooten
hono van den professor, een vriend van den schout, aan een
rouwband. De professorshond had een rouwmantel om en
gedroeg zich waardig : hij wendde met verontwaardiging
den kop van den ongemanierden blaffer af. Naast het cûenstmeisje, eigenlijk schuin voor haar, liep een advokatenzoon
met een rouwmantel om. Onder den rechterarm hield hij
het hondenlijk en in de linkerhand een rouwtak. De kat was
ook in den stoet, maar die nam de vlucht, toen de hondenaanspreker zoo vervaarlijk begon te blaffen. De schout en de
schoutin liepen mede in den stoet en zoo ging het driemaal
rondom het bleekveld. Onderwijl trok een schoutsdiender
de bel om den doode te beluiden. Bij het graf gekomen, bleef
het geheele gezelschap met ontbloot hoofd staan, tot de hond
met aarde bedekt was. Eerst toen ging men naar huis terug
om het doodenmaal te houden. Er werd wijn geschonken en
de kinderen werden getracteerd op rijstebrij en pannekoeken.
Elk met een koek onder den arm, gingen zij naar huis.
De schout stond al niet te best aangeschreven bij de burgerij, maar deze hondenbegrafenis deed de maat overloopen.
Er werden een aantal spotverzen op hem gemaakt, die men
met graagte las. Latijnsche epigrammen waren het meest,
maar heel spoedig werden ze vertaald. Een paar willen we
ter illustratie weergeven:
Verdiende een Ennius, uit Rudiae gesproten,
Naast grooten Scipo in 't graf een eereplaats,
De schoutshond Tyter, uit Leidsch hondenras gesproten,
Verdient ook in het graf te rusten bij zijn baas.
Fel tegen dieventuig, stom als geliefden kwamen,
vVas ik de gunsteling van Heer en Vrouw te zamen.
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Men lachte om het geval en men zei: « Nu moeten de
Leidenaars Hondengravers heeten, want hebben ze eerst een
hond gehangen, nu hebben ze er een eerlijk begraven. » Ook
Vondel heeft er een schimpdicht op gemaakt en noemt daarin
de Leidsche Heeren « de Hondgravers Heeren » (1).
(Haag8che P08t van 24 Oct. 1925.)

7.
« KLETSKOPPEN ».

Ontleend aan zekere welbekende dunne. hardgebakken
strooperige koekjes, waarop amandelstukjes, die o. a. te
Leiden worden gebakken.

8.
« LEIDSCHE JANHAGEL ».

Soms noemt men die van Leiden wel eens Janhagel, ter
oorzake van de lekkere koeken, aldaar ge bakken en onder
bovenstaanden naam bekend. Andere Leidsche lekkernijen
zijn bul, bolus en kletskoppen.

«

9.
LEIDSCHE KWAKKEN )).
Scheldwoord van boeren tegen Leidenaars. Zie MAASSLUIS.
(Wrdb. der Ned. T., VIII, 671.)

10.
« SPOELHONDEN ».
Schimpnaam, door het volk te Leiden aan de studenten
aldaar gegeven. « Daar de hond voor een type van onbeschaamdheid geldt,· kan die schimpnaam aanduiden, dat,
evenals een hond in water gereinigd, afgespoeld wordt, een
student dient te worden gereinigd van studentenstreken,
welke meermalen eveneens getuigen van onbeschaamdheid. »
(Woordenschat, 1088.)
(1) Het door HARREB., I, 44 aangehaalde spreekwoord: dat i8 een
Leid8che begrafeni8, als personen of zaken zich in ongewoon lange rijen
vertoonen, staat hier misschien mee in verband.
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11.

Nu is Leiden ontzet.
Nu is de nood geleden, nu is men uit den nood, uit de
verlegenheid. Dit spreekwoord is een herinnering aan het
ontzet van Leiden (3 October 1574).
(STOET,

404; Wrdb, der Ned. Taal, X, 2063.)

12.

Van Delft tot Leiden krijgen, in Groningen
Laiden noa Delft. (MOLEMA, 538a.)
Zie DELFT.
13.

hij krigt van

Vaart te Leiden en laat u schrapen.
Voorheen gezegd tot iemand die onverstandig sprak of
handelde.
(Wrdb. der Ned. Taal, VUl, 1485.)

Ook : Vaar naar Leiden en laat u van den kei snijden.
Voor deze laatste zegswijze, zie
en RONSE.

MALDEGEM, MECHELEN,

POPERINGE

14.

Op ziin Leidsch.
Schijnt voorheen de naam van een spel met kaarten te zijn
geweest.
(Wrdb. der Ned. Taal, VIII, 1485.)

15.
De meisjes van Leien,
Die praten en breien.

(Rotterdam.)

16.

Te Leiden i8 het ge8chied en te Delft een iaar geleden.
Wordt gezegd als men een bekende anecdote als nieuw
wil voorstellen.
(HARREB., I, bI. XXIV).
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17.

WAARVAN DE STAD HAAR NAAM HEEFT.
Eertijds, zoo luidt de sage, woonden er bij Antwerpen,
Gouwen, Nijmegen en Leiden reuzen, welke den reizigers
tol en schatting afpersten en hen op allerlei manieren kwelden.
De te Leiden verblijvende reus was de sterkste en aanzienlijkste van allen, en daarom gaf hij geleibrieven aan de personen welke hem die betaalden. Voorzien van zulk vrijgeleide,
kon men de andere reuzen voorbij. Daarvan kreeg de stad
Leiden haar naam.
(WOLF, Nederl. Sagen, 305.)

17.

Zie AMSTERDAM.

LEKKERKERK.
Van Lekkerkerk zijn.
Kieskeurig zijn. Woordspeling.
(SCHRIJNEN,

Ned. Volksk., 1I, 126.)

LIER (DE).
« THEEBUIKEN

)J.

(Am Ur-QueU, lIl, 169.)

LOOSDUINEN.
« BOEREN

)J.

MAASLAND.
« SPREEUWEN

)J.

MAASSLUIS.
«KWAKKEN

(Ibid.)

)J.

(Ibid.)

Kwakken is de benaming van een soort reigerachtige vogels
(Ardea nycticorax, nachtreiger), die in Holland algemeen aan
plassen worden aangetroffen. Zou de spotnaam daarvan voortkomen?
Kwak is echter ook een spotnaam (voor mannen) hetzij
zonder nauwkeurig te omschrijven beteekenis, ofwel in den
zin van: sukkel, sul. (Z. Wdb der Ned. T., VIII, 671.)
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In Noord-Holland beteekent kwak zeker visschersvaartuig,
waarachter een kuil (het vischnet) gebonden is (1).
MELISSAND.
Zie OVERFLAKKEE.

MIDDELHARNIS.
Zie OVERFLAKKEE.

MOORDRECHT.
« MOORDENAARS ».

Het kerkzegel is een woordspeling met den naam der gemeente. Het vertoont een vrouw, die door drie gewapende
mannen wordt aangevallen, waarbij het randschrift zegt :
Tuta inter latrones, d. i. veilig onder de moordenaren !
Zoo zijn de Moordrechtenaars aan hun spotnaam gekomen!
(LAURILLARD,

141.)

NIEUW -BEIERLAND.
Zie OUD-BEIERLAND.

NIEUWE-TONGE.
Zie OVERFLAKKEE.

NOORDWIJK.
1.
« NEGENWEKERS ».

Ontleend aan den naam van zekere vroege aardappelsoort,
die daar wellicht meer dan elders geteeld wordt.

2.
Het is goed Noordwijksch.
Het is niet van ijdelheid vrij te pleiten.
(HARREB.,

(1) BOEKENOOGEN, De Zaansche Volkst., 543.)
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Il, 130.)

OOLTGENSPLAAT.
Zie

OVERFLAKKEE.

OUD-BEIERLAND.
Oud-Beierland is een halve stad,
Nieuw-Beierland is nog wat,
Piershil is een kraaienest,
De Korendijk is als de rest.

Id., Il, bI. IV.)

OEGSTGEEST.
1.
« KOEIENTILLERS ».

2.
« KLOKKENVERZUIPERS ».

Beide spotnamen zinspelen ongetwijfeld op het een of ander
koddig avontuur, waarvan de bizonderheden ons ontbreken.

OUDERKERK-AAN -DEN -IJSEL.
« KLOKKEDIEVEN ».

Ouderkerk en Berkenwoude hadden beiden een rueuwe
klok besteld. Die van Berkenwoude bleek de mooiste te zijn
en nu hielden ze te Ouderkerk (waarlangs die te water moest
worden vervoerd) die klok.

OUDE-TONGE.
L

Altijd hetzelfde evena18 de klokken van Oude-Tonge.

2.
Zie

(HARREB., Il, 156.)

OVERFLAKKEE.

OUDEWATER.
1.
« KLOKKEDIEVEN ».

De ingezetenen van Oudewater hebben met die van Ap7
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pingedam, Broek i jW., Bruinisse, Delfzijl, Groningen, Franeker, Kallantsoog, Medemblik, Ouderkerk a Id IJsel, SintMaartensdijk, Sneek en Schermerhorn den spotnaam Klokkedieven gemeen.

2.
Zie

MONTFOORT.

OVERFLAKKEE.
De tien dorpen van 't eiland Flakkee zijn :
Herken (1), Melissant,
Nieuwe·Tonge, middel in 't land,
Ouwe·Tong;e, nat gat!
Die van Plate (2) zeggen dat.
Stad (3), daar weunen de riike,
Bommel insgelike,
Minheerse (4) slotel,
Sommerdiikse (5) slot,
Dirkslands ... (6).
(Onze Volkstaal, 1I, 150.)

PAPENDRECHT.
« ERTEN

)l.

Er worden veel erwten geteeld.

PERNIS.
Zie

ROON.

PIERSHIL, PIERSCHIL.
Piershil is een « kraaienest
Zie OUD-BEIERLAND.

».

POORTUGAAL.
Zie

ROON.

ROKKANJE.

Vroeger zeiden de beroepbare proponenten of aanstaande
predikanten:

-

(1) Herkingen. - (2) Ooitgensplaat. - \3) Stad·aan·'t, Haringvliet.
(4) Middelharnis. - (5) SommeIsdijk. - (6) Ontbreekt.
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Rokkanje,
Hoe kom ik an je?
Maar ben ik an je,
Hoe kom ik van je?

(Zaanstreek en elders.)

Rokkanje was nl. gewoonlijk een proponentenplaats,
waar men echter gaarne weer spoedig vandaan wilde.

ROON.
Als Roon is zonder hoeren,
Poortugaal zonder krakeel van boeren,
Hoogvliet zonder geld,
Dan is 't te Pernis kwalijk gesteld.

« Dit is, )J zegt v. ALKEMADE, « een oud spreekwoord in
deze Overmaaze Dorpen, waer in dit de betekenis is : Int
hof van de heeren te Roon waren veel hoeren. Onder de
boeren te Poortugaal waren veel pleijdoijen en geschillen.
Te Hoogvliet woonden veel rijke luijden. Te Pernis was het
Veer of de overtogt op de Maes. »

ROTTERDAM.
1.
« KIELSCIDETERS

)J.

De Rotterdammers heeten Kielschieters, omdat zij eens
op een bootje schoten,dat omgekeerd, met de kiel naar boven,
midden in de Maas dreef, meenende dat het een walvisch was.

2.
In de dieventaal wordt Rotterdam Klein-Mokem genaamd.
Zie AMSTERDAM.
3.
« ROTJEKNOR )J.
Onder deze zonderlinge benaming is Rotterdam in de buurt
bekend.
Wat ze beteekent, weet men niet.
4.

(( GRASVRETERS ».
Politieke bijnaam gegeven aan de leden der J. A. C. (JongeArbeiders-Centrale) .
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5.
De Hagenaars beweren : In Rotterdam zijn geen heeren,
't zijn allemaal kantoorlui.
Daarover de volgende anecdote : Eens hadden een Rotterdammer en een Hagenaar een weddingschap aangegaan, om
te weten wie het hardst kon liegen. De Rotterdammer begon :
« Gisteren wandelde ik op den Coolsingel en daar ontmoette
ik een heer ... )) - « Je hebt het gewonnen! )) zei de Hagenaar.

6.
Woensdag is de uitgaansavond voor de dienstmeisjes.
Eigenaardig genoeg, heet die avond Stieravond.

7.
Hij is naar Rotterdam.
Hij is dood en begraven.
(STOETT,

345.)

8.
De Rotterdammers gaan door voor bluffers en van daar
de zegswijze: Aan de Maas is veel geblaas.
(HARREB.,

lIl, bI.

CLXVII.)

9.
Ook schijnen ze nogal opvliegend te zijn, maar spoedig
te bedaren, want het spreekwoord zegt Rotterdammers en
blikken pannen; gauw heet, gauw koud.
(Id., I, bI.

LXI.)

10.

Met den Rotterdamschen degen schermen.
Bedelen, onderstand vragen. De oorsprong van deze uitdrukking is niet na te gaan.
(Wdrb. der Ned. Taal, lIl, 236.)

H.
Een Rotterdamsche fooi.
Een pak slaag, eene onplezierige bejegening.
(Id., lIl, 4622.)
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8.

Rotterdam geeft zijn naam aan een ziekteverschijnsel,
den Rotterdammer, waardoor men den buikloop aanduidt,
veroorzaakt door 't gebruik van ongezuiverd Maaswater.
9.
Rotterdam verdient het,
Amsterdam verteert het,
Den Haag beheert het.

Dit slaat op de concurrentie tusschen Rotterdam en Amsterdam.
10.
Zie DELFT

en

AMSTERDAM.

SASSENHEIM.
« ASCHPOTTEN ».

SCHELLUINEN.
1.

Schelluinen i8 een « horuIegat ».
Zie ZALT-BoMMEL.

2.

Hij gaat over Schelluinen naar Arkel.
Van iemand die zijn werk op omslachtige wijze verricht.
(Gorinchem.)
(HARREB., lIl, bI CXI.)

SCHEVENINGEN.
(Gemeente 's-Gravenhage.)
1.
« LOERDR.AAIERS ».
Een loerdraaier is een bedrieger, een raddraaier. iemand
die er op uit is om anderen op gemeene wijze beet te nemen,
een kool te stoven.
(Am Ur·Quell, lIl, 169.)
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2.
« JOEl )).

Bijnaam voor een Scheveninger.
( Woordenschat, 5521.)

3.
« SCHOLLEKOPPEN

)J.

Bijnaam voor de Scheveningsche vischvrouwen. De
scherskindertjes heeten Schollekoppies.

VIS-

(Id., 1046.)

SCHIEDAM.
1.
« TOOVENAARS

)J.

Deze spotnaam zinspeelt op een heksenproces, dat in
't laatst der XVIe eeuw te Schiedam was gevoerd, en ten
gevolge waarvan vijf vrouwen tot den brandstapel waren
veroordeeld.
In verband met dien spotnaam, hoort men het gezegde
Twintig van Schiedam, negentien kunnen tooveren.
Zie DELFT.
2.
« SCIDEDAMSCHE JENEVERBUIKEN

)J.

De Schiedammers heeten ook Jeneverbuiken, in verband
met de aldaar bestaande jeneverstokerijen. Met het oog op
die stokerijen, zegt de volkstaal : Schiedam is een sterke
vesting.
3.
« KAKKERLAKKEN

)J.

(Am Ur-Quell, lIl, 169.)

4.
Het is een Schiedammertje droog-brood.
Soberheid zit daar voor, schraalhans is daar kok.
Ontleend aan de eenvoudige zeden der Oud-Schiedammers.
(HARREB., I, 95.)

5.
Hij spreekt Schiedamsch.
Hij bindt de zaak zoo sterk aan, alsof ze met touwen ware
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vastgemaakt. In vroegeren tijd was Schiedam vermaard door
hennepteelt en lijnbanen.
(Id., lIl, 247.)

6.
Praten en breien, zeggen die van Schiedam.
Eertijds legden de Schiedammers zich ijverig op het nettenbreien toe.
(Ibid.)

SCHOONHOVEN.
1.

Zij is van Schoonhoven afgevaren (en te Leelijkendam aangekomen).
Dit spreekwoord beteekent : Zij heeft haar vroegere schoonheid verloren.
Ook van een man die al zijn geld had zoek gebracht, om
een rijke, leelijke vrouw te krijgen, werd gezegd, dat hij
Schoonhoven gemist, en te Leelickendam geraakt was.
J. DE BRUNE, Bancketwerk, I, 355, schreef:
« Teeuwen Zoeck-ghelt al zijn vermogen te koste ghelegt
hebbende om zeker rijck en leelick wijf op zijn dam te krijgen,
naer dat hij een ghehoppelt schaep gheworden was, moest
hy zomtyds hooren dat hy Schoonhoven ghemist en te Leelickendam gherocht was. »
Vgl. ook I, 291 : « Liever noch Mevrouw van Leelickendam,
die wat in de melck te broeken heeft, als Madame van Schoonhoven daer de kasse schoon en ledigh is. »
Leelijkendam zou men te vergeefs op de landkaart zoeken ;
het behoort tot de ingebeelde of fictieve plaatsnamen.
(Vgl.

LAURILLARD,

150;

STOETT,

345.)

2.
Zie AMSTERDAM.

SLIEDRECHT.
« BRIJBROEKEN

Il.

Ze hebben den naam veel brij te eten.
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SOMMELSDIJK.
Sommerdiiksche holle bollen,
Die komt van den diik afrollen,
Van den diik al in de sloot,
Met zen blanke billen bloot.
(Onze Volkstaal, 1I, 151.)

Zie

2.
OVERFLAKKEE.

STAD-AAN-'T HARINGVLIET.

Zie

OVERFLAKKEE.

STOLWIJK.
« BRANDSTICHTERS ».

Voor + 60 jaar (± 1865?) staken de Stolwijkers kerk en
toren met petroleum in brand, uit haat tegen den toenmaligen
burgemeester Jacobus Snel.
V gl.

IDDERGEM.

VIANEN.
1.
« REIGERS ».

Wegens de aanwezigheid aldaar van die steltvogels.

2.
Vianen was, evenals Kuilenburg, sedert Frederik-Hendrik
tot 1795, een vrijplaats voor bankroetiers. Van daar de
volgende spreekwoorden:
J.
Naar Vianen gaan.
Bankroet gaan.

II.
Die licht is in 't borgen,
Moet voor Vianen zorgen.

Waarschuwing tot iemand die te -gemakkelijk krediet geeft.
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111.
Mijnheer woont te Vianen.
Hij is een bankroetier. Een oud rijmpje geeft een koopman,
wiens zaken slecht gaan, den raad :
Ga fluks naar Vianen
En dekje daar voor 't manen.

IV.
Bet is naar Vianen.
Het is weg, verloren.
(LAURILLARD,

65, 150; Woordensch., 737, 1208.)

3.
Bij ziet alsof hij Vianen verraden had.
Wordt gezeid van iemand met een verwilderd gelaat, dat
niets goeds belooft. 't Spreekwoord herinnert aan zekeren
Gijsbrecht Baas, die omtrent het jaar 1481 om zijne muiterij
uit Vianen gebannen zijnde, de stad aan de Utrechtenaars
verried.
(TUINMAN,

Vgl.

I, 55.)

EUPEN.

VLAARDINGEN.
1.

« VLEET ».

Die vischnaam zinspeelt op het visschersbedrijf der inwoners.
2.
« VLAARDINGER MOPPEN

I).

Naar een plaatselijk gebak.

3.
Vlaardingen geeft zijn naam, evenals Rotterdam, aan een
ziekteverschijnsel, den Vlaardinger, waarmede de buikloop,
door 't gebruik van het Maaswater veroorzaakt, werd aangeduid.
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VOORBURG.
(( HONDENHANGERS ».

Vgl.

LEIDEN.

WARMOND.

« BEULINGPRIKKERS ».

WOERDEN.
\V oerden is een stad,
Oudewater is nog wat,
Maar Montfoort is een gat.
(HARREB.,
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I, 205.)

PR.OVINCIE UTRECHT

PROVINCIE UTRECHT

1.
Schoone vrouwen die Papen en Canoncken houwen
Lecker eeten van gebraden speeten
Met rynsche wyn en schoone gerechten
Gebruycken de Heeren van Wytrechten.
(Uit een hs. kroniek van het laatst der XVIe eeuw.)
(De Oude Tijd, 1879, bI. 151.)

2.
Van een Stichtman ouderdom ick uw verhaele
Gemeenelijck zyn zy vol bedrocht altemaele.
(Ibid.)

Een Utrechtenaar is niet te vertrouwen, want een rijmpje
beweert:
Hoed u nu, hoed u dan,
Hoed u voor een Utrechtsman.
(HARREB.,

Il, 353.)

3.
De lieden (1) van het Sticht
Zijn lui, lekker en licht.

4.
Lui, lekker en licht
Zijn de drie voornaamste deugden ven 't hoovaardige Sticht.
(HARREB., Il, 29.)

Door het Sticht verstaat men het bisdom Utrecht. Die
benaming is thans nog enkel als historische term bekend.
(1) Variante: meisjes.
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AMERONGEN.
Een oud spotversje dat betrekking heeft op eenige plaatsen
in den omtrek van Utrecht, luidde:
Amerongen, hooge vest;
Leersum is een kraaiennest ;
Langbroek is een waterpoel;
Wijk is een kinderstoel;
Renen is een roode lap,
't Veen is een watergat.

AMERSFOORT.
1.
« KEISLEEPERS » OF

« KEITREKKERS

».

Tot 1660 omtrent, lag er op de heide, op den top van een
heuvel, den Amer8foort8chen berg, een groote kei, die reeds
in een charter van Karel V genoemd werd, als grenspaal
tusschen jachtgebieden. In het midden der XVIIe eeuw
woonde er op den huize Nimmerdor een vermogend edelman,
maar een zonderling, met name Everard Meyster. Deze liet
ten jare 1661, in tijd van werkeloosheid, dezen steen van
boven af den berg tot in 't midden cl er stad brengen en op
een voetstuk plaatsen, als gedenkteeken van den vrede, in
dit jaar met Portugal gesloten, waarbij Nederland, tegen
inning van acht millioen gulden, Brazilië verloor. Het gevaarte
werd op rollen gelegd, met touwen getrokken en zoo door
honderd mannen naar de Varkensmarkt gesleept. De burgerij
werd getracteerd op krakelingen en bier. Ter herinnering hieraan heeft een huis, nog te zien in Utrecht, waarheen Meyster
verhuisd· was, aan het bellekoord een krakeling van gesmeed
ijzer en in den gevel een kei. De straat waar het huis dtaat,
eerst Burenstraat geheeten, kreeg later den naam van Keistraat. Een oude schilderij, het keitrekken verbeeldende,
is in 't bezit van den Heer Celosse, wethouder te Amersfoort.
Toen de Franschen in1810 te Amersfoort ingekwartierd waren,
spotteden zij zoodanig met dien kei, dat de burgerij hem
begraven heeft op de Varkensmarkt, zoodat nog alleen de
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punt uitstak. In 1903 is de kei weer opgegraven door het
bestuur van het museum « Flehite )) en prijkt nu met een opschrift in een der plantsoenen van Amersfoort. De kei is een
zoogenaamd zwerfblok, in den ijstijd uit Noorwegen naar
Nederland vervoerd. Dergelijke zwerfblokken vormden ook
de bouwstof voor de « hunne bedden )). Op de heide te Hilversum liggen er ook verscheidene. Onder den grond moeten
zulke groote keien liggen te Assen en te Apeldoorn. Boven
den grond staat er ook een op de « Vuursche )), ten Noorden
van Utrecht. (1).
(Vgl.

LAURILLARD,

80.)

In de jaren dat de Amer foortsche kei onder de aarde bedolven lag en het volk de ware toedracht der zaak begon te
vergeten, heeft het de geschiedenis veranderd in een sprookje
en aan den kei een andere overlevering verbonden, ter verklaring van den spotnaam Keitrekkers.
Op een der pleinen van Amersfoort, zoo luidt het sprookje,
ligt een groote kei begraven, die echter niet altijd onder den
grond heeft gelegen.
Op den steen stond het volgende te lezen :
Zag-je mij van onderen,
Wat zou-je je verwonderen!

De nieuwsgierige Amersfoorters zouden natuurlijk gaarne
geweten hebben wat geheim er onder den kei verborgen was.
MaaI: de steenklomp was te zwaar: ze konden hem niet omwentelen. Dies gingen ze met alleman aan het werk, wonden
touwen om den kei en trokken, trokken ... Na ontzaglijk veel
(1) De keitrekking heeft aanleiding gegeven tot veel spot. J!;r verschenen verschillende prenten, waarop het feit werd afgebeeld; men
ziet daar hoe de kei, met guirlandes van koekkrakelingen en muziekinstrumenten versierd, door mannen en vrouwen op eene rolslede naar
Amersfoort wordt getrokken, onder groote belangstelling van het
publiek. De daarbij gevoegde beschrijvingen en verzen zijn niet bepaald vleiend voor Jonker MEYSTER en den Amersfoortschen magistraat. Werden bij de inhaling van den kei zilveren en koperen gedenkpenningen gestrooid, in 1664 heeft men een spotpenning op het feit
geslagen, waarop natuurlijk eveneens de kei staat afgebeeld. (G. J .BOEKENOOGEN in Volksk., XVI, 90.)
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moeite gelukte 't hun den steen om te krijgen. En wat lazen
ze toen aan den onderkant?
0, wat ben ik blij!
Nu lig ik op mijn andere zij !

Tot herinnering hieraan heeten de Amersfoorters Keitrekkers (1).
(Volksk., XXI, 91.)
Vgl.

URSEM.

2.
« AMERSFOORTER STINKSTOKKEN ».
« Stinkstokken » zijn eigenlijk sigaren van gemeene hoe-

danigheid.
(Am Ur-Quell, lIl, 169.)

3.
« AMERSFOORTER JANHAGEL ».

Naam van een gebak, soms bij uitbreiding als spotnaam
aan de inwoners gegeven.
Een andere koeksoort, te Amersfoort gebakken, heet grove
Dirk.
4.
« STIEREN ».

In 1543 werd Amersfoort bemachtigd door Maarten van
Rossem, den gevreesden veldoverste van Karel van Gelder .
Een oud vers zegt daarover:
Amersfoort was een kamp vol stieren,
Keizer noch Koning kon haar regieren ;
Maar toen Maarten van Rossem kwam,
Die maakte van eIken stier een lam.
(LAURILLARD,

80.)

5.
Een gekke zinspeling op den naam Amersfoort komt voor
op het kerkzegel, dat twee elkaar liefkoozende kinderen
vertoont met het bijschrift Amor fortis, de liefde is sterk.
(Ibid.)
(1) Het sprookje van den omgewentelden steen is bekend in geheel
Zuid- en Noord-Nederland. Zie o. a. Volksk., XVI, 90-94; Joos;
Vertelsels, Il, 102.
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Grappenmakers leiden den naam Amersfoort af van Ah,
Marsch, Voort! waarmee steeds de vijand verdreven werd.
6.

Amersloortsche diamanten zijn keien.
Zie LOCHEM.

7.
In Amersfoort
Is een kat vermoord
In de heksekist,
Dat niemand wist.

BENSCHOP.
« BERENSCHIETERS

».

De geschiedenis die aan dezen spotnaam ten grondslag
ligt, vonden we nergens aangeteekend.

BUNSCHOTEN.
1.

Hij heelt Bunschoter haar onder de armen.
't Is een luiaard.
(LAURILLARD,

81;

HARREB.,

I 19.)

2.
Dat is een Bunschoter.
Wordt gezegd als er spraak is van een groote leûgen, uit
eigenbelang ontstaan.
De Bunschoters staan als leugenaars bekend, zooals blijkt
uit bovenstaand spreekwoord.
(HARREB.,

I, 104.)

3.
Hij slacht de Bunschoter vischboeren, die leven altijd van hun
verlies.
Gezegd van menschen, die steeds hun zak beliegen.
De bewoners van Bunschoten doen zich als vischboeren
kennen door een leugenachtige opgave hunner inkomsten.
(Id., I, 68.)
8
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IJSELSTEIN.
«

APENLUIDERS

)J.

Er woonde, te IJselstein, op het landhuis Rypikerwaard,
een grappenmaker, die liet aanzeggen dat zijn Kees gestorven
was. Naar plaatselijk gebruik luidde men de doodsklok, maar
toen kwam het uit, dat die Kees geen mensch, maar een aap
was (1). Van daar kregen de IJselsteiners den spotnaam
Apenluiders.
(LAURILLARD,

82.)

2.
MUGGENZWERMEN AANGEZIEN VOOR ROOKWOLKEN.

In den avond van den 23 Juli 1929, ongeveer 10 uur, werd
het stadje opgeschrikt door het alarm « brand ))! Men zag
boven den onlangs geheel herstelden gemeentetoren dichte
rookwolken opstijgen. Een paniek greep de bevolking aan en
zij herinnerde zich den grooten brand welke in Augustus 1911
plaats had, waarbij de toren bijna geheel werd vernield. Thans
vreesde men een herhaling. Spoedig was het vrijwillig brandweerkorps ter plaatse en verschafte zich toegang tot den toren
om dezen aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.
Groot was de belangstelling en duizenden sloegen met groote
aandacht de werkzaamheden gade. Eindelijk kon een diagnose
worden vastgesteld en bleek dat de uit den toren opstijgende
rookwolken niet anders waren dan zwermen muggen, die zich
in den toren hadden verzameld en, aangelokt door den prachtigen zomeravond, een muggendansje maakten in den maneschijn.
(Uit de dagbladen.)

JUTFAAS.
Hij heeft een slag van den Jutfaasschen molen weg.
Hij is niet wel in het hoofd.
(Ibid.)

(1) Tot straf kwam vóór zijn huis de galg te staan. be plaats heet
nog het Galgekampje en 't huis het Apenhuis.
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LANGBROEK.
Langbroek is een « waterpoel

)J.

Zie

AMERONGEN.

LEERSUM.
Leersum is een « kraaiennest
Zie AMERONGEN.

)J.

MONTFOORT.
1.
« KNOOPJESDRAAIERS

)J.

Die naam doelt wellicht op een plaatselijke nijverheid :
het draaien van knoopen. Het woord beteekent echter ook
overdrachtelijk : bedriegers.

2.
Het volgende spotrijm .stelt Montfoort al heel laag
Woerden is een stad,
Ouwater is nog wat,
Maar Montfoort is een gat.
(LAURILLARD,

84.)

3.
Een mond opzetten zoo wijd als Montfoort.
Een grooten mond. Woordspeling met mond.
(SCHRIJNEN,

Ned. Volksk., II, 126.)

NEERLANGBROEK.
(Gemeente Langbroek.)
Neerlangbroek,
Die schrale hoek!
Daar wonen niets dan edellui
En bedellui,
Ridders
En broodbidders ;
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Daar staan anders niet als kasteelen en nesten,
Sterkenburg is het beste.
(WrNKLER,

Neerlangbroek

IS

Studiën, 87.)

een dorp met veel buitenverblijven.

RENEN.
Renen is een « roode lap ».
Zie AMERONGEN.

SCHALKWIJK.
1-2.
« SCHALKEN» ; « SCHALLEBIJTERS ».

De eerste spotnaam is eenvoudig een woordspeling met den
naam der gemeente, en van die benaming leidde de spot den
schimpnaam Schallebijters af.

SOEST.
« BEKKESNIJDERS ».

De boeren uit Soest stonden vroeger bekend om hunne
vechtpartijen, waarbij het mes een rol speelde.
Aangaande het bekkesnijden ontleenen wij het volgende
aan de Volksgebruiken en Gewoonten in N oord-Brabant,
door P. N. PANKEN (Brecht, 1898), bI. 71 vlg. : « Het
bekkesnijden, buiten twijfel uit de Germaansche wouden
afkomstig, was een kunst, die hare wetten en regelen had;
het geschiedde met een mes zonder punt en op juiste voorwaarden, wa 'trom het dan ook zelden erger gevolgen had dan
een snede over de wang. Het was eenmaal bij onze dorpelingen
zoo in aanzien, dat de boerinnetjes toen een vrijer, die geen
schram of litteekens in zijn tronie kon laten zien, zegt L.
SMIDTS, evenmin wilden hebben als tegenwoordig de steedsche
juffers een, die geen vieze snor of ruige sik draagt; en een
boerejongen, die met verscheidene van die teekens pronkte,
was er even fier op als een generaal op zijn kruisen en lintjes.
De knapste bekkesnijder van een dorp had den rang van
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voorvechter of haneveer en nam bij feestelijkheden de eereplaats in. Hij droeg het mes op den hoed en stak er een veder
bij uit den staart van een haan ; een ander mes hing hij boven
de deur der herberg of aan den balk in het midden der gelagkamer, als een uitdaging aan elk, die het tegen hem wilde
opnemen. Het was de roem van een dorp een voorvechter
te hebben, wien niemand aandurfde. De bekkesnijders verschenen tot in 't midden der vorige (18 e) eeuw door schier
het~geheele land, op alle boerenkermissen en bruiloften :
in den Franschen tijd maakte de politie hier er zoo goed als
een einde aan. Op sommige dorpen der Meierij heeft dit
afschuwelijk gebruik nog wel eens plaats, doch behoort in
Kempenland tot de zeldzaamheden.
Vóór 40 jaren geschiedde het bekkesnijden nog veelvuldig
in Gelderland; de Gooiers bleven er het langst om berucht.
Zij vochten, ook de boerinnen, in de laatste helft der vorige
(18 e ) eeuw, druk met het mes. In de 17 e eeuw was het onder
de vrouwen der lagere klas nog vrij gewoon, als zij twist
kregen, elkander daarmede te dreigen. »

UTRECHT.
(In de volkstaal ook Uitert.)
1.
« THEERANDJES ».

Ontleend aan den naam van een welbekend gebak, waarom Utrecht vermaard is.

2.
« T-DIEVEN ».

De Utrechtenaars heeten, eigenaardig genoeg, T-dieven.
Die spotnaam zinspeelt op een zeer karakteristieke hebbelijkheid van de Utrechtsche volkstaal, nl. het weglaten van
de t aan het einde van een lettergreep. Ze zijn zeer wel bewust van dit spraakgebrek en als ze bizonder deftig willen
zijn, hebben ze daartegen een radicaal middel: ze zetten,
om er vooral geen te vergeten, een t achter elk woord. Eenige
jaren geleden, belde iemand aan bij een vriend en vroeg aan
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de d;enstmaagd : « Is Meneer thuis? » en, zonder bedenken,
antwoordde ze : « Neen, Meneert, Meneert ist niet thuist. »
(Ons Mooie Nederland, Utrecht, door J.

D.

C.

VAN DOKKUM,

112.)

3.
« SCHREEUWERS ».

Omdat zij, naar men beweert, bij 't spreken zooveellawaai
maken.
4.

Hij komt van achter den Dom.
Spreekwijze toegepast op iemand op wiens gedrag veel
te zeggen valt. (Achter den Dom is het policiebureau.)

5.
Een Uitertsche reis,
Een verre en moeilijke tocht.
(HARREB.,

I, bI.

LXXXII.)

6.
Hij is oan 'e poarte fen Utert toe.
Friesch spreekwoord, dat beteekent : hij is nagenoeg arm.
(STOETT,

346.)

7.
Zie AMSTERDAM.

VEEN ('T) (1).

't Veen is een

« water gat ».

Zie AMERONGEN.

VREESWIJK.
« HONGERLIJDERS ».
(1) Met 't Veen wordt waarschijnlijk één der dorpen bedoeld, die
op veen eindigen: Maarse1Jeen, Vinkeveen, Waterveen. Of zou Veen een
verkorting zijn van Venendaal ?

us

WIJK-BIJ -DUURSTEDE.
Wijk is een « kinderstoel )).
Zie AMERONGEN.
ZEIST.
« KRAKELINGEN

I).

Dien spotnaam zijn de Zeistenaars verschuldigd aan het
gebak van denzelfden naam, waarvan hunne gemeente de
specialiteit heeft.
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PROVINCIE ZEELAND

PROVINCIE ZEELAND

1.
DE « BOTTAERTS » (BOTTERIKEN) VAN ZEELAND.

Op het schutblad van een handschrift van omtrent het
jaar 1450, las men:
Langhe pijcken,
Slijckeghe dijcken,
Ende den tarnwen cant :
Dat zijn de bottaerts van Zeelant.
(Belg. Museum, I1, 315.)

2.
Een variante van het einde der XVle eeuw luidt:
Hoghe van Dycke
Diep van Slycke
Die cordewagen in die hand
Dat zyn die Heere van Zeelant.
(De Oude Tijd, 1869, bI. 151.)

3.
In een vierregelig versje zei men vroeger van de Zeeuwen:
Een Zeelander hoe ouder hoe boser,
. . . . . . . . . . . . . . . . (l)

en de in Deel II, op bI. 7 vermelde handschriftelijke kroniek
der XVle eeuw beweert:
Den Zeelander in zyn oudtheyt ende reden aenhoort
Met valscheyt ende bouwerie (boeverij) gaet hy woort (voort).
(Ibid.)

Dit vers in geheel in tegenspraak met n r 6.

(1) Zie het volledig rijmpje in deel I1, bI. 7.
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4.
MOFFEN )J.
Bij de Hollanders zijn de Zeeuwen Moffen, zoowel als de
Duitschers en de bewoners der oostelijke provinciën van
Noord-Nederland.

«

5.
« POEPEN

)J.

Scheldnaam dien de bewoners van Zuid-Beveland aan die
van Zeeuwsch-Vlaanderen geven.
Zie DUITSCHLAND.
6.

Goed rond, goed Zeeuwsch.
Een goede Zeeuw is openhartig, rondborstig, ongeveinsd;
ook met betrekking tot manieren : eenvoudig, niet vormelijk,
een deugd, die men oorspr. eerst aan de Zeeuwen schijnt
toegeschreven te hebben.
Zie STOETT, 210.
7.
Het is Zeeuwsche zonde.
Het is nogal zoo erg niet. (Voor een nietige zaak bezigen
de Zeeuwen het woord zonde, dat zij als stopwoord gebruiken.)
(HARREB.,

Vgl.

BRABANT

lIl, bI.

CXXXIV.)

(Z ..Ndl.).

8.
Het is een Zeeuwsche beuzeling.
D. i. een grove leugen, omdat men in Zeeland onwaarheid
spreken beuzelen noemt.
(Id., I, 53.)

9.
Een Zeeuw is een dubbeltje meer waard dan een Hollander.
De (vroegere) waarde van beide rijksdaalders wordt hier
als een dubbelzinnigheid op de personen toegepast.
(Id., lIl, bI. III.)

10.
Omstreeks 1700 las men voor een herberg buiten Talen
het rijm, waarop de voornaamste bezigheden van de bewoners
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der zes Zeeuwsche steden op niet onaardige wijze werden
aangeduid
Drie
Drie
Drie
Drie
Drie
Drie

Middelburgers, twee koopluy,
Vlissingers, twee stroopluy (kapers),
Veerenaars, twee Nassouluy,
Goesenaars, twee Bouluy,
Zierikzeenaars, twee Advocaten,
Tertolenaars, twee Soldaten.
(VAN LENNEP en TER Gouw, De U ithangteekens, Il, 85.)

11.

Zeeuwsche nachtegalen.
Schertsend voor: kikvorschen.
Vgl. DRENTE EN HOLLAND.

12.

Zie ook NOORD-NEDERLAND, n r 16,
n r 6 en NOORD-BRABANT, n r 5.

NOORD-HoLLAND,
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AARDENBURG.
1.
« LEUGENAARS )).

In zijn Langen Adieu (1561) heet de Brugsche dichter
DE DENE de Aardenburgers Lueghenaers (leugenaars). Deze
spotnaam is echter veel ouder, vermits hij reeds voorkomt
in de Properheden van der Steden van Vlaenderen (begin der
XVe eeuw).
Te Aardenburg is een poort met een valschen wijzer, die
altijd op hetzelfde uur staat. Daarom werd de bedriegachtige
poort· de Leugemeete en de inwoners Leugenaars.

2.
« SLIJKSCHEPPERS )).

3.
Hij is naar Aardenburg.
Hij is dood en begraven.

ARNEMUIDEN.
« ARME LUIE ».

De ingezetenen van Arnemuiden, vroeger een bloeiende
koopstad, thans een weinig beteekenend plaatsje, nog enkel
bekend om zijn peperbollen, een gebak, worden met den spotnaam Arme Z,u'ie betiteld, waarschijnlijk met toespeling op
het verval hunner gemeente. Misschien echter is Arme luie
maar een vervorming van den naam Arnemuiden.

AXEL.
1.
« SNOEKETERS )).

In de XVle eeuw droegen de inwoners van Axel den spotnaam van Snoucketers.
Zie INLEIDING.
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2.
« STROOPLIKKERS ».

Hun hedendaagsche spotnaam is Strooplikker8, hun bepaaldelijk door de burgers van Zaamslag gegeven.
(LAURILLARD,

3.

156.)

Afkomen of vallen gelijk de ballen van Axel.
Van iets dat in overvloed valt.

4.

(Waasch Idiot., 82.)

Zoo zwart al8 Axel.
Zeer zwart.

5.

(Ibid.)

Al8 't allemaal op i8 of al8 wij niet meer weten wat doen,
zullen wij naar Axel met wijwater gaan leuren.
Zinspeling op de aldaar wonende dweepzieke protestanten.
(Ibid.)

6.
Tot Axel en Terneuzen
Wonen de meeste geuzen.

Omdat de geuzen en hervormde predikers van daar uit
naar Vlaanderen afzakten om hier hun leer te verspreiden
(St-Niklaas).
BATH.
(Bij 't volk Bat8.)
DE

« HEEREN» VAN BATS.

Vroeger lag op het eiland Zuid-Beveland, tegen de Schelde,
een dorp, Bath geheeten, dat door het water verzwolgen
is (1). Nopens het vergaan van dit dorp, vertelt men de volgende sage:
De inwoners van Bath droegen den naam van H eeren van
Bat8, ofschoon zij maar boeren waren. Dien naam hadden ze
gekregen ter oorzake van hun rijkdom en verregaande hoovaardij . Reden zij uit, dan zaten zij in karren met wielen,
waar zilveren banden om lagen, en hun paarden waren met
(1) Er bestaat nog een fort Bath.
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zilveren hoefijzers beslagen. In de huizen waar zij verteer
maakten, betaalden zij altijd met gouden geld en begeerden
nooit iets terug. Zoo groot was hun hoogmoed, dat zij zilveren klinken aan hun deuren lieten maken.
Op zekeren dag verscheen een zeemeermin in de Schelde
vóór Bath en zong:
Batsland zal vergaan
En de toren zal in 't water blijven staan.

Die voorzegging werd bewaarheid. Het dorp verzonk
met zijn trotsche inwoners en de toren alleen bleef staan.
Bij laag water kan men hem nog zien.

BEVELAND.
Zie NOORD- en ZUID-BEVELAND.

BIERVLIET.
1.
« ZOUTZIEDERS ».

In de XVe en de XVIe eeuw waren de inwoners van Biervliet bekend onder den naam van Soutsieders.
Zie INLEIDING.
2.
Een Biervlietenaar mag tweemaal zijn mes trekken.
Wordt gebezigd in 't westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen, om aan te toonen dat men als gast op herhaalde uitnoodiging andermaal zijn mes mag opnemen en den maaltijd
hervatten. Blijft men bedanken, dan zegt men : Ik ben geen
Biervlietenaar.
Voor den vermoedelijken oorsprong van dit spreekwoord,
zie HARREB., Il, bI. XXIV.
V gl.

GELDERLAND.

BRESKENS.
1.

Moet men 't volgend rijm gelooven, dan zouden de in128

gezetenen van Breskens erg vechtlustig zijn, maar hunne
meesters vinden in de Schoondijkers en Groedenaars:
De Bressianen
Zijn hanen,
Maar voor Schoondijke
Moeten ze wijken,
En komen die van Groe,
Dan houden ze beter hun deuren maar toe
(WINKLER, Studiën, 87.)

2.
Op de onbescheiden vraag: Waar gaat gij heen? antwoordt
men ontwijkend: Naar Breskens om schijtkersen (d. i. kleine
kersen met weinig vleesch).
Men zegt ook: om flokhouten, d. i. vlothouten, kurken.
Vgl.

BROEKSEBREMEN, FILIPPINE, HOBOKEN, OOLOKEN, SEBALDE-

BUREN, SINAAI, ZIERIKZEE.

3.
Een goed geloof en een kurken ziel, dan kan men te Breskens
overvaren.
Spottend gezegd met betrekking tot iets ongeloofelijks.
(HARREB.,

lIl, bI.

CLXIII, a.)

BROUWERSHAVEN.
« BEENENKLUIVERS

)J.

In verband met dien spotnaam staat het rijm:
Brouwershaven is een stad,
't Is een stad van steenen,
Daar is van z'n leven een paard verbrand,
Ze kluiven nu nog aan de beenen.

2.
« GRUTTEPIKKERS

)J.

Talrijk zijn in Noord-Nederland de plaatsen, door gorteters bewoond. De verschillende gedaanten van dien spotnaam zinspelen op aldaar bestaande of bestaan hebbende
grutterijen.
9
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BRUINISSE.
« KLOKKEDIEVEN )J.
Zie o. a. BROEK I/W.

DOMBURG.
WAAROM DIT STADJE ZOO HEET.
Den naamsoorsprong van Domburg schrijft de volkshumor
toe aan hetzelfde verhaal dat wij mededeelden bij 't dorp
OoIen (prov. Antwerpen). Zij konden nI. met een langen balk
niet door de kerkdeur, dan nadat ze 't van een musch hadden
geleerd. De werklieden konden niet nalaten uit te roepen :
Wat zijn wij toch domme burger8 ! Van toen af werd het stadje
Domburg geheeten.
Zie OOLEN.
(Volksk., VI, 98.)

J. DE BRUNE, Bancketwerck, Il, 291, dichtte op de Domburgers:
Wat recht is er van zulcke Domburghers te verwachten?
Die wijsheid van een dwaes begheert
Die is oock zelfs die name weerdt.

2.
Hij komt van Domburg.
Hij is een dommerik.
Wie domheden begaat, is in Noord-Duitschland, uit Domnau en,
in Saksen, uit Dummsdorf. De Franschman zinspelende op dne (ezel),
zegt in dit geval: « Tu as fait ton cours à Asnières (uitspr. Anière, bij
Parijs) ».

DREISCHOR.
« BOONOTTERS

)J.

Zinspeelt die naam op een plaatselijke teelt?
Maar wat verband is er tusschen boonen en otters?
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FILIPPINE.
Op de vraag : Waar gaat gij? antwoordt men ontwijkend
in Vlaanderen :
Naar Filippine om m088elen.
Vgl.

BRESKENS, BROEKSEBREMEN, HOBOKEN, OOLOKEN, SEBALDE-

BUREN, SINAAI, ZIERIKZEE.

GOES.
1-2.
« GANZEKOPPEN »; « GANZEBEKKEN ».
Omdat het stadswapen een gans vertoont. Het Mdnl. goe8
is gans.

2.
Wie wil stelen en niet hangen,
Ga naar Goes en laat zich vangen,
Want de heeren van ter Goes
Zijn zoo zacht als appelmoes.

(Middelburg. )

3.
nr

Zie ZEELAND.

10.

GROEDE.
Zie BRESKENS.

HULST.
1.
« WIJNZUIPERS

)J.

In zijn Langen Adieu betitelt EDUWAERT DE DENE de
Hulstenaars met den spotnaam Wijnzuiper8.

2.
« STADSCHEN BUCHT

)J.

In 't aanpalende Klinge worden de Hulstenaars verachtelijk
Stad8chen bucht genoemd.
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3.
VOLKSETYMOLOGIE.

I.
De naam der stad zou afkomstig zijn van de Hunnen, want
Hulst heette eens Hunnen-lu8t of Hun-lu8t.

II.
De naam is ontleend aan de aldaar veel voorkomende
hul8tboompjes.
(KRÜGER,

Kerkel. Gesch. van het bisdom van Breda, enz., IV, 486.)

IERSEKE.
1.
« OESTERS ».

Geen wonder dat de inwoners van dit visschersdorp aan
de Oosterschelde Oe8ter8 worden bijgenaamd, want er zijn
belangrijke en wijdbekende oesterkweekerijen.
2-3.
« TEELEZEEKERS » en « POTSCffiETERS ».

Ierseke, bestaande uit het dorp van dien naam en den
zoogenaamden Ierzeekschen Dam, was voorheen, van oude
tijden af, in twee kampen verdeeld.
De bewoners van 't dorp waren gesierd met den eerenaam (!)
van Teelezeeker (teilezeiker), terwijl die van den Dam voor
het liefdelijke Pot8chieter (in dialect ij = ie), onmiddellijk
de ooren spitsten.
Deze schimpnamen zullen hun ontstaan wel te danken
hebben aan een dier veeten, welke in de middeleeuwen, toen
Hoek en Kabeljauwen hoe de schakeeringen zich elders lieten heeten, schier overal gevonden werden en vaak ontstonden uit afgunst. Mogelijk dat hier ook de oorzaak school
in 't feit dat in vroeger eeuwen, ja tot half de 1g e eeuw toe,
de Dam meer betrokken was bij scheepvaart en visscherij,
en de dorpsbewoners hoofdzakelij"'-: den landbouw beoefenden.·
Waarom juist deze benamingen gegeven werden, is ons duister.
(Sinte Geertruydtsbronne, lIl, 89-91.)
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4.

In de omgeving wordt een Iersekenaar « herkend », omdat
hij cc slijk aan zijn voorhoofd heeft ».
Mogelijk heeft dit zijn ontstaan te danken aan den overweldigenden slijkrijkdom der wegen, die ontegenzeggelijk
tot voor korte jaren terug, bover. allen lof verheven was en
destijds dan ook uit den treure en in beide toonaarden is
bezongen geworden, tot de harp aan de wilgen moest worden
gesnoerd bij gebrek aan stoffe, wijl de poelen herschapen
zijn in deugdelijke verharde wegen, die een voorbeeld mogen
heeten voor de geheele omgeving.
Dat pertinent het voorhoofd wordt genoemd, zal misschien
bedoelen : beslijkt van het hoofd tot de voeten.

KADZAND.

(Ibid.)

1.
cc PEREN

».

Te Kadzand spreekt men elkander veelvuldig aan (tijdgenooten of evenouders namelijk, en die op vertrouwelijken,
vriendschappelijken voet met elkander omgaan) met de
woorden cc Pere ! m'n ouwen! » aan. (Pere is hier het Fransche
père, vader). Van daar de spotnaam.
Elders zegt men kozzen (kozijn) of genan of ouwe; te Zandvoort vadertje en in Friesland heite (vader).
(WINKLER, Studiën, 68.)

2.
Van zaken die te dun, te ver van elkander staan, b. v.
iemands tanden, zegt men in West-Vlaanderen :
Ze staan enkel ende een, lijk d'huizen in Gasand.
(Biekorj, lIl, 235.)

Vgl.

BENTHUIZEN.

3.
Dat is gebeurd in 't land van Kadzand, waar de boer zijn
broek afspant. Ook : 't Is gebeurd in 't land van Kadzand,
waar ze slagen op de hand, dat het bloed er uitspringt.
't Is gelogen. Komt ook voor als eindformule bij sommige
sprookjes (Antwerpen).
Vgl.

KALBASSEN, KARTASSEN.
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MIDDELBURG.
l.
« MAANBLUSSCHERS

)J.

Evenals de Mechelaars, dragen de Middelburgers den roemrijken naam van Maanblusschers. Men vertelt van hen, dat
ze aanstalten maakten om hunne kerk te blusschen, omdat
zij den maneschijn, die door de kerkramen glom, als brand
aanzagen.
(LAURILLARD,

163.)

2.

Scheldrijm op de Middelburgers:
Mallelanders,
Koffiebranders,
Maneblusschers,
Meidenkussers !

(Vlissingen. )

3.
« SCHAVOTBRANDERS

)J.

Het is ons niet gelukt de verklaring te vinden voor dien
spotnaam, welke ongetwijfeld een historischen of quasihistorischen oorsprong heeft.

4.
« KWAKKEN ».
(Am Ur-Quell, lIl, 169.)

Zie

MAASSLUIS.

5.
« STIJVE MIDDELBURGERS )).

Middelburg en Vlissingen dragen elkander geen groote
genegenheid toe. Omdat de Middelburgers zoo stijf en afgemeten zijn, krijgen ze vanwege de Vlissingers, die losser
van zeden zijn, den scheldnaam Stijve Middelburgers naar
het hoofd, wat deze beantwoorden door hunne buren voor
Flesschendieven uit te schelden.
Zie VLISSINGEN.
6.
VOLKSETYMOLOGIE.

De stad heet zoo, omdat ze in 't midden van 't eiland ligt
of midden twee huchten : Vlissingen en Vere.
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Andere etymologische sagen zijn geleerde sagen.
Zie ZEELAND, n r 10.

7.

MUNNIKENREE.
« ROGETERS ».

De inwoners van het thans verdwenen stadje werden in de
middeleeuwen Rocheters genaamd, blijkens de Properheden
van der Steden van Vlaenderen en den Langen Adieu.
Nopens die plaats en den daarvan afgeleiden geslachtsnaam,
lezen we 't volgende in JOHAN WINKLER, Studiën in Nederlandsche Namenkunde, bI. 80 : « Muenickeree, Munnikeree
(Monnikereede in hedendaagschen taalvorm) was in de middeleeuwen een bloeiend stedeke aan het Zwin, tusschen Sluis,
Damme en Brugge in Vlaanderland. In de zestiende eeuw
verviel het plaatsje, in vervolg van tijd verviel het al meer,
en in deze negentiende eeuw verdween het geheel van den
a8,rdbodem, om ter nauwernood de heugenis van zijn bestaan
achter te laten. Door het verloopen, het verslijken en verzanden, en door het inpolderen van den zeearm het Zwin,
ie zelfs de plaats waar Munnikereede lag, niet meer nauwkeurig aan te wijzen. Maar al is het stadje te niet gegaan,
er zijn toch nog Munnikereeders overgebleven, lieden wier
voorouders te Monnikereede woonden, lieden die dus van
daar oorspronkelijk herkomstig zijn. Een man uit Munnikereede (misschien ook wel een geheel gezin) heeft oudtijds,
om de eene of andere reden, zijne woonplaats verlaten, en
zich in Holland gevestigd, evenals in de zestiende eeuw zoo
vele andere Vlamingen met hem. Die man noemde zich in
zijne nieuwe woonplaats, ter onderscheiding van anderen,
met den als voor de hand liggenden toenaam « Van Muenickeree » of « Van Munnikreede » (de spelling van den naam doet
er niet toe). En eene maagschap van dien naam, te weten:
« van Munnikrede », » 's mans nakomelingschap, bestaat nog
heden, en komt of kwam nog in de laatste helft dezer eeuw
(1g e eeuw) voor te Delft, Rotterdam, Haarlem, Heemskerk.
De geslachtsnaam heeft dus in dit geval den plaatsnaam,
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de oud-ingezetene van Munnikereede heeft, in zijne nakomelingen, het stedeke zelf overleefd. En zelfs de spotnaam,
waarmede de oude Munnikereeders in de middeleeuwen door
andere Vlamingen werden genoemd, is ons nog overgeleverd
geworden en bewaard gebleven. »

NOORD-BEVELAND.
PEEVRETERS », « HET PEELAND ».
De bewoners van dit eiland worden door de andere
Zeeuwen Peevreters en hun land Peeland geheeten. Peeën
is de Zeeuwsche en Zuidnederlandsche naam van de wortelen,
de gewone en als spijs gebruikte wortels van den Daucu8 carota.
«

(WINKLER,

Studiën, 83.)

NOORDGOUWE.
OLIEPOKEN ».
Doelt die spotnaam op een plaatselijke nijverheid, de oliemolens?
«

OOSTBURG.
1.
KRUIDENIERS ».
Bij EDUWAERT DE DENE heeten de ingezetenen van Oostburg Orudeniers, welke bijnaam sinds lang verdwenen is,
evenals de veel oudere spotnaam
«

2.
STOKVISCHMAKERS ».
vermeld in de Properheden van der Steden van Vlaenderen.

«

3.
Er wordt verteld dat de Belgische patriotten in 't jaar 30
te Oostburg voor ... boterpotten, die als kanonnen op een
dijk lagen, op de vlucht gingen!
Vgl.
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DIEST,

KAULILLE,

LEUVEN,

TIENEN

en

WITTEWIERUM.

OUD-VOSMEER.
(Gemeente Oud- Vosmeer en Vrijberge.)
Van Vosmeer zijn.
Slim zijn. Woordspeling met vos.
Zie SCHALKEROORD .
(Volksk., VI, 99.)

OUWERKERK.
« 'T GEKKE DORP

)J.

OVERSLAG.
VOLKSETYMOLOGIE.

Dit dorp zou zijn naam ontleenen aan 't overslaan of overhalen van vaartuigen, die van Neus naar Gent voeren door een
vroeger alhier bestaan hebbende vaart, waarvan nog de sporen
in een gracht aanwezig zijn.
(KRÜGER,

op. cit., IV, 410.)

SCHERPENISSE.
Van Scherpenisse komen.
Scherp van verstand zijn.
(Zie Wrdb. der Ned. Taal, XIV, 516.)

Zie

PLOMPARDIJE.

SCHOONDIJKE.
Zie

BRESKENS.

SINT -ANNA-TER-MUIDEN.
(Gemeente Sluis.)
« DIENAARS ».

In den Langen Adieu dragen de inwoners van dit dorp den
spotnaam Dienaers.
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SINT-MAARTENSDIJK.
« KLOKKE DIEVEN ».

Te Ierseke worden de bewoners van Sint-Maartensdijk
(juist tegenover gelegen aan de Oosterschelde) uitgescholden
voor « Klokkedieven », dus als zoodanig bekend als '8 M erdieksche Klokkedieven, wat ze gemeen hebben met die van
Delfzijl, Franeker, Oudewater, enz.
(Sinte Geertruydtsbronne, lIl, 90.)

SLUIS.
1.
« SCffiPHEEREN ».

In de Properheden van der Steden van Vlaenderen worden
de ingezetenen van Sluis de Scipheeren van der Sluus genaamd.
Dat is dus een herinnering aan. den middeleeuwschen tijd,
toen het hedendaagsche stille en vervallen stadje Sluis een
bloeiende Vlaamsche handelsstad was, de mededingster van
het naburige Brugge. Er woonden toen daar veel rijke Scipheeren of reeders, zooals wij thans zeggen.
2.
« VISSCHERS ».

Tegenwoordig heeten zij Visschers en
3.
« WINDMAKERS ».
(WINKLER,

Studiën, 67.)

4.
De bewoners van Zeeuwsch-Vlaanderen heeten Sluis spottend een « durp », om de Sluizenaars in 't harnas te jagen.
Een bakkersknecht van den buiten zei den eersten avond,
dat hij bij zijn nieuwen baas te Sluis was, zonder zweem van
spot : « Kom, ik ga 't dorp nog eens rondkuieren. » Tot zijn
groote ontsteltenis werd hij bijna aan de deur gezet.
(A. HANS, Fransch- Vlaanderen en Zeeuw8ch- Vl., 53.)
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TERNEUZEN.
1.

Hij kornt van Terneuzen.
Op iemand met een grooten neus. Zulke persoon heet ook
Terneuzen. B. v. «( Zie, ginder komt Terneuzen aan. »

2.
Zie BRIELLE en AXEL.

TOLEN.
Zie ZEELAND, n r 10.

VERE.
Dit stille plaatsje, weleer een bloeiende handelsstad en
visschershaven, is bekend om zijn bolletjes, een lekkernij.
Zie ZEELAND, n f 10.

VLISSINGEN.
1.
« FLESCH »- of « FLESSCHENDIEVEN ».

De inwoners van Vlissingen kregen bovenstaanden spotnaam, omdat hun stedelijk wapenschild een soort van flesch
vertoont.
In verband met de flesch in 't stadswapen, staat de volgende sage:
« Wanneer hy (de H. Willebrord) pleeg te gaan leeraaren,
droeg dikwils een flesch wijn by zich om de armen zomtijds
te verfrissen. 't Gebeurde op een zekeren tijd, dat, als hy
twaalf arme mans-personen dede alle uit zijn flesch drinken,
zy evenwel, zo men zegt niet verminderden ... »
« Deze wijnfles is na zijn dood in Zeeland voor een overblijfsel bewaard, waardoor de plaats daar die berust, zo ons
d'overlevering te kennen geeft, den naam van Vlessingen
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zoude gekregen hebben, waar van ook dezelve stad noch
een wijnfles in haar wapen voert. »
(Antiquitates Belgicae, 188, 193.)

2.
« FLESSCHENTREKKERS ».

De Vlissingers heeten ook nog Flesschentrekkers, d. i. oplichters.
3.
Zie ZEELAND, n r 10.

WALCHEREN.
VOLKSETYMOLOGIE.

I.
De naam Walcheren is afgeleid van de vele walvisschen,
die vroeger rondom het eiland voorkwamen.
Het wapen vertoont een walvisch.

1I.
Er zouden eertijds Walen gewoond hebben en van daar de
benaming Walcheren 1
Er zijn nog vele andere naamsverklaringen, maar die zijn
kennelijk 't werk van geleerden.

WESTKAPELLE.
1.
Die plaats is vermaard om zijn zeedijk, die 4.700 m. lang
en 125 m. breed is. Van een jongen die niet wil oppassen en
dus (I) naar Oost-Indië moet, zeggen de Zeeuwen: Hij moet
den Westkapelschen dijk om.
En als een hevige wind blaast, dan heet het daar : De Westkapelsche engel rijdt.
(LAURILLARD,

2.

Zie HEUSDENHOUT (N.-Br.)
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167.)

ZAAMSLAG.
(In Vlaanderen Zwaluwslag of Zwalmslag genoemd.)
« Ä.ARDAPPELKAPPERS

)J.

Om zich te wreken over den spotnaam Strooplikkers, hun
door de Zaamslagers naar 't hoofd geworpen, beschimpen
de Axelaars die van Zaamslag met hen Aardappelkappers te
heeten (1).
VOLKSETYMOLOGIE.

I.
Er werden vroeger groote hoeveelheid zalmen geslagen
(gevangen).

II.
Er nestelden tallooze zwaluwen. Het gemeentewapen vertoont drie zwaluwen.
(KRÜGER,

op. cit., IV, 486.)

ZIERIKZEE.
1.
« KOEDlEVEN ».

Waarop die spotnaam doelt, vinden we nergens vermeld.
2.
« TORENKRUIERS ».

Eens wilden ze een ongemeen hoogen toren bouwen, maar
brachten 't niet verder dan tot het kruien der aarde in verband met de noodige fundeering.
(LAÜRILLARD,

167.)

3.
« STEENKAPERS

».

In de XVIIe eeuw meenden ze een Franschen kaper te
ontdekken en trokken er ijlings met twee schepen op af, maar
(1) Aangaande de spotnamen van die twee plaatsen heerscht ver·
warring bij de Noordnederlandsche schrijvers. Volgens JOH. WINKLER
zijn de inwoners van ZaaIll8lag Strooplikkers en die van Axel Aardappelkappers ; volgens LAURILLARD is het andersom.
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dicht bij 't vermeende kaperschip gekomen, bleek het, dat
dit niets anders was dan een schuit, met steenen geladen.
(Ibid.)

4.

Op de onbescheiden vraag : « Waar gaat gij heen?
woordt men in 't Land van Waas:
Naar Zierikzee om vlothouten.

»

ant-

(Waasch Idiot., 225.)

Vgl.

BRESKENS, BROEKSEBREMEN, FILIPPINE,

HOBOKEN,

OOLO-

KEN, SCHALDEBUREN, SINAAI.

5.
Zierikzeesche jicht.
Een verbloemde uitdrukking voor

traagheid.
(HARREB.,

I, 358 b.)

6.
10.

Zie ZEELAND, n r

ZONNEMAIRE.
« GRUTTEPIKKERS

)J.

Misschien een toespeling op aldaar bestaande of bestaan
hebbende grutterijen?

ZUID-BEVELAND.
« PADDELANDERS ; HET PADDENLAND

)J.

De bewoners van het eiland Walcheren in 't bijzonder,
op welk eiland, naar men zegt, geen padden en geen kikvorschen voorkomen, noemen het eiland Zuid-Beveland,
waar deze dieren wel gevonden worden, smadelijk het Paddenland en de bewoners Paddelanders.
(WINKLER,

Studiën, 83.)

2.
Om 't dialect der Zuid-Bevelanders te bespotten, zegt men
in de buurt: Kiek! d'r leupt 'n kachel (veulen) (1) euver den
diek!
(1) Zie
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DE

Bo, Westvl. Idiot. i. v. kachtel.

PROVINCIE NOORD=BRABANT

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Sommige der hier medegedeelde spreekwoorden en zegswij zen hebben niet uitsluitend betrekking op de huidige provincie
Noord-Brabant, maar ook op het oude hertogdom Brabant.
Behalve de reeds in de Inleiding (Deel I, bI. XXIII) vermelde medewerkers, moeten we hier nog noemen : de heeren
J. W. A. GOMMERS, oudburgemeester van Halsteren en van
Zevenbergen, F. H. M. OUWERLING, stadsarchivaris te Tilburg, en vooral J. R. W. SINNINGHE, te Breda, die ons
talrijke bijdragen uit tijdschriften en uit den volksmond bezorgden. Aan hen onzen welgemeenden dank!
1.
POEPEN )J.
De Zeeuwen noemen hunne Brabantsche naburen Poepen.
Zie over dien scheldnaam DUITSCHLAND.
«

2.
Alle spellen een keer gedronken, zei de Brabander.
(HARREB.,

I, 86.)

3.
Dat ik noch vechtende noch smijtende ben, zei de Brabander,
wil ik wel bekennen.
(Ibid.)

4.
Hoe ouder, hoe zotter Brabander; hoe ouder, hoe beter Hollander.
(Ibid.)

5.
Brabantsche lucht, Zeeuw8r-he renten.
In Zeeland is de grond dubbel zoo vruchtbaar als in Bra10
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bant, maar aan meer dan dubbele wisselvalligheid onderworpen. In Brabant gaat men door de zachtere lucht, dus
zekerder; in Zeeland verkrijgt men grootere renten.
(Ibid.)

6.

Als alle koeien in Brabant sterven, dan heb ik nog geen hoorn.
Zoo spreekt iemand wien alle erfenissen ontgaan.
(Ibid.)

Vgl.

BEEMSTER, SEBALDEBUREN.

7.

Ik deed het niet om al de koeien in Brabant.
(Ibid.)

8.

Ik zou het niet laten, al rieden het mij al de monniken van
Brabant af.
(Ibid.)
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AALBURG.
(Gemeente Wijk en Aalburg.)
Zie HEUSDEN.

AALST.
1.
« ROOI AALST ».
Omdat er veel menschen zijn met rood haar.

2.
DE

« PRACHT VAN AALST ».

Voorheen was dit dorp volkrijker en welvarender dan
tegenwoordig, daar het zijn bloei te danken had aan de menigte hier wonende voerlieden, anders de pracht van Aalst
genoemd. Deze voerlieden reden heinde en verre met hun
waren en brachten zeer veel geld terug. Dit heeft echter sedert
lang opgehouden.
(VAN DER AA,

Aardr. Wrdb. der Nederl., 1.)

3.
De vorm van het dorp heeft de spreekwijze doen ontstaan:
Lang en smal zooals Aalst.
(LAURILLARD,

Op uw Stoel, 169.)

AARLE-RIKSTEL.
(Kortweg Aarle.)
1.
« BOKKEN

)J.

Beteekent : stuursche, norsche, onvriendelijke menschen.

2.
« ZANDKNAUWERS ».
(L. VAN MIERT, Spotnamen v. Noord-Brab. gemeenten
LIl, 503 vlg., LIV, 56 vlg.)

In

Studiën,

3.
Aarle en Beek - vroeger één dorp - is het land der ganzenmelkers, omdat de ganzenboeren er vroeger talrijk waren
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en de huurprijs der landerijen zelfs gedeeltelijk in ganzen
werd voldaan.
(Id.)

4.
Zie GEMERT, BEEK en LIESHOUT.

ACHT.
(Gemeente Woensel en Ekkart.)
1.
Volgens het onderstaande rijm was het gehucht Acht de
kern van het dorp W oensel en bestond allang vóór W oensel :
Acht is de stam,
W oensel is de wortel;
Acht was er lang,
Eer er \Voensel kwam,
(PANKEN,

Liederen, enz., 28; Ons Volksl., IX, 97.)

2.
Acht in den oven!
Spottend gezegde.
Zie BEEK.

ACHTMAAL.
(Gemeente Zundert.)

Wanneer men een bezoeker uitnoodigt om te blijven eten
en deze bedankt met te zeggen dat hij al gegeten heeft, eer
hij van huis ging, dan voegt men hem al lachende toe: Ge
zijt gelijk de boeren van Achtmaal, die hebben ook geëten, eer
zij van huis gaan.
Zie BRECHT.
ALEM.
(Gemeente Alem, Maren en Kessel.)
« SPREEUWEN )).

Men duwt in deze streek elkaar wel eens de lieflijkheid toe:
« De varkens (van Littooien) sch ... op straat, maar de spreeu-

wen (van Alem en Maren) pikken er m. ))
Zie LITTOOIEN.
(L. VAN MIERT, op. cit.)
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ALFEN.
(Gemeente Allen en Riel.)
1.
« DRINGERS ».

2.
« TURFSTEKERS

Il.

3.
« STRUIFETERS ».
(Id.)

ALMKERK.

Het blinkt al8 Almkerk in de zon.
Ironisch gezegd van voorwerpen die volstrekt niet 'blinken,
maar integendeel verroest zijn.
(HARREB., lIl, bI. ex.)

ANDEL.
A ndel i8 een « waterpoel ».
Zie HEUSDEN.
ASTEN.
« PEELBOEREN ».

Dit dorp ligt in de Peel, en van daar de bijnaam.
(L.

VAN MIERT,

op cit.)

BAARDWIJK.
« EIGENGEZAAID BOORK ».

Het is daar een ras apart.
(Id.)

BAARLE-NASSAU.
« BOARKELSCHE TooRTENRAPERs ».

Paardenvijgen heeten daar toorten.
(Ibid.)

BAKEL.
(Gemeente Bakel en Milheeze.)
1.
« PEELTUTEN ».

Bakel ligt in de Peel.

(Ibid.)
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2.
« PIEREWIEGELÈRS )).

Men zoekt pieren door de schop of den riek in den grond te
steken en met de hand op en neer te bewegen, te « wiegelen )J.
Er is in het dorp maar eens één pier gevonden : 't was
aan 't gootgat van de keuken der pastorie, het eenige vette
plekske van heel Bakel.
(Id.)

3.
Bakel vervult in Noord-Brabant dezelfde rol als OoIen
in de Antwerpsche Kempen, Dokkum in Friesland, Kampen
in Overijsel, enz. Op 't Bossche Carnaval was vroeger de
Bakelsche boer een onmisbare figuur; men liep hem overal
tegen 't lijf.
4.
Er was vroeger in de streek onder 't volk een spotlied
bekend, waarin ettelijke dwaasheden uit Bakel bezongen
werden, en dat de Bakelsche Metten of de Bakelsche Litanie
werd geheeten.
Het lied, een navolging van de zoogenaamde Wilde vespers,
wordt gezongen op de wijze van de Litanie van alle Heiligen.
Het refrein Vivat Bakelorum is een parodie van Te rogamus
audi nos. Het stuk is blijkbaar onvolledig, onsamenhangend
en op meer dan een plaats erg verbasterd en verminkt. Enkele
uitdrukkingen zijn onverstaanbaar. We laten het lied hier
volgen, zooals het ons werd medegedeeld :
DE BAKELSCHE METTEN OF BAKELSCHE LITANIE.

De wind komt uit den Oosten, Westen en Zuiden.
Vivat Bakelorum !
We zullen allemaal die Bakelsche boeren uit Helmond sluiten.
Vivat Bakelorurn!
En waarom zouden we dat doen?
Vivat Bakelorum !
De Bakelsche boeren hebben ons zoo wel bedacht,
Ze hebben ons een vet kalf thuis gebracht (I).
Vivat Bakelorum !
(I)
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~troof

ontleend aan de Wilde Ve8per8.

Ik ben eens getreden
Door die schoone versche steden.
Vivat Bakelorum !
Daar zag ik een schoone juffrouw.
Vivat Bakelorum !
Het was de grootste, de schoonste, de dikste en de bekwaamste uit
[heel Bakel.
Vivat Bakelorum !
Want ze kende nog geen zesthalve (1) uit een mestkaar (2).
Vivat Bakelorum !

Ik trouwde met haar zooals dat wel meermaals gaat.
Vivat Bakelorum !
Als wij 's avonds naar bed toe gingen, zeide :zij : « Homla! schik wat! »
Vivat Bakelorum !
Als wij 's morgens waren gezeten,
Zeide zij : cc Man, wat zullen we van middag eten? »
Vivat Bakelorum !
« Koren met nut (?) dat is wel slap,
Maar ik zal koken een dikke, vette BakeJsche pap. »
Vivat Bakelorum !
Die pap was wel naar haar wensch :
Ze at er dertiendhalf kan van in haar pens.
Vivat Bakelorum !
En nog was zij de kleinste beest.
Vivat Bakelorum !
Daar is een pampoos (?) in 't land gekomen.
Vivat BakeloTIlm !
Vele heeren schepenen en presidenten, diendekaters ( ?) en voorpresenten (1) die zal voor beloonin~ krijgen die dat ding zal kennen.
Vivat Bakelorum !
De eene zei: «het is bij God, een klippel (3) uit de klok.
Vivat Bakelorum !
Een ander zei : « Zoek gij er met u allen,
't Is een balk die uit den toren is gevallen. »
Vivat Bakelorum !
Een derde zei : cc Geloof het mij,
Want het is een ezelsei » (4).
Vivat Bakelorum !
(1)
(2)
(3)
(4)

Geldwaarde.
Mestkar.
Klepel.
Zinspeelt op een welbekend sprookje, waarin wordt verhaald
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Nu ging men alle wijven van Bakel eens opschrijven wie dat ding
zou uitbroeien.
Vivat Bakelorurn!
Eerst vooral kwam de vrouw van den president;
Die zei : « Laat mij er eens op broeien,
Want ik heb een k. nt gelijk een end. »
Vivat Bakelorurn!
Een andere vrouw, die dit verdroot,
Die zei : « Laat mij er eens op broeien,
Want ik heb een k. nt gelijk een moesvloot » (1).
Vivat Bakelorum !
Ze had er wel zes weken op gezeten,
Zoodat zij haar ei had opgegeten.
Vivat Bakelorum !
En zij hiet Anne Marie de Groot
Met een k. nt gelijk een moesvloöt.
Amen.

Dergelijke {( dorpslitanieën » moeten in de meeste Noordbrabantsche dorpen bestaan of bestaan hebben, o. a. in de
Hoeven, in Waalwijk, in Hasselt (wijk van Tilburg), enz.
5.
DE KERK DEUR VAN BAKEL.

Men had te Bakel een nieuwe kerk gebouwd, maar omdat
men geen deuren kende, stond het gebouw dag en nacht
open. Eindelijk had de pastoor komen vertellen, dat men
in het naburige Helmond de kerk sloot, en zond een kerkmeester, tevens timmerman, derwaarts om hem te doen zien
hoe dit geschiedde. Op de terugreis herhaalde deze voortdurend: « deur, deur», om 't woord niet te vergeten. Het
liep echter tegen den avond en om den afstand wat te verkorten, maakte hij gebruik van een smal voetpad. Doch
plots stond hij voor een hindernis : 't pad was versperd door
een hoop doornen of bramen. Hij deed alle moeite om er over
hoe eenige spotvogels een onnoozelen ~nul beetnamen, door hem te
doen gelooven dat een voorwerp van ronden vorm, gemeenlijk een
pronkappel of pompoen, een paarden- of ezelsei was. Hij zet er zich
op te broeden. in de hoop dat er een paarden- of ezelsveulen zal uitkomen.
(1) Moessehaal, moeskommetje. Vgl. botervloot.
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heen te komen, maar slaagde er niet in. Eindelijk maakte
hij zich driftig en riep boos uit : « Ik (intusschen was hij
't woord vergeten) mot er deur! » en met geweld wrong hij
zich door de hindernis. Tevens kwam hij tot het besef dat
hij 't woord weer gevonden had.
Vgl.

OOLEN.

6.

ZE KUNNEN MET EEN LADDER NIET IN DE KERK.

Hetzelfde verhaal dat ook van OoIen wordt verteld.
Zie aldaar, I, 261.
7.
HOE HET DORP ZIJN NAAM KREEG.

Het Meierijsche dorp Bakel had nog geen naam, en reeds
was er een kerk gebouwd, die door de bevoegde overheid
in oogenschouw werd genomen. Maar... wat zien ze daar?
Op den omloop van den toren groeit gras ! Goede raad was
hier duur. Gelukkig hing er aan de spits een heiblok en een
touw, en de wijze Raad besloot een reeds grasvretend kalf
naar boven te hijschen, om dit het gras te laten afeten. Die
daarmee belast werden, sloegen het touw met een strop
om den hals van het kalf en trokken het naar boven.Het
kalf begon nu uit alle macht te bulken: boak, boake, boa-keZ,
en « halt! » riep de burgemeester, « halt! zeg ik, want hier
geeft een onnoozel dier een naam aan ons dorp!
Het zal Boakel (uitspraak voor Bakel) heeten. »
Iedereen nam daarmee genoegen en nog heet het dorp
Bakel.
(PANKEN,

V gl. HASSELT,

Noordbrab. Sagen, 49; Ons Volksl., V, 89.)

HELDERGEM, HILLEGEM, KAlIiPEN, J\'[ONNIKENDAM,

OOLEN, PULDERBOSCH.

8.

Bakel is een van de vele dorpen, waar het geen weer wa8.
De boeren kregen er eens van den pastoor verlof om op een
Zondag den oogst in te halen, « want», riep hij van den preekstoel af, « in de week was het geen weer geweest. »
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BEEK.
(Gemeente Beek en Donk.)
1.
Beek boven,
AarIe in den oven !

In den oven beteekent zooveel als : in den put, beneden,
onder.
2.
Zie LIESHOUT.
BEERS.
Zie

LINDEN.

BERCHEM.
« KNOLLEN ".
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

BERGEIK.
1.
De Vlaamsche gaai of meerkol (hier hanikouw genoemd),
roept : « Bergaèk ! Bergaèk! »
(Noordbr. Almanak, 1892, bI. 588.)

2.
Zie

DEN BERRT.

BERGEN-OP-ZOOM.
1.
(c

BERGSCHE KRABBEN ».

Algemeen houdt men 't er voor, dat de beteekenis van dien
bijnaam van den ras-Bergenaar moet gezocht worden in het
bekende schaaldier, de zoogenaamde strandkrab (Careinus
maenas) , die men zoo overvloedig veel aantreft op de kleiachtige schorren langs de Schelde en die men, de Bergsche
jeugd niet 't minst, zoo gaarne zoekt aan het Scheldestrand.
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(Sinte Geertruydtsbronne, I, 58-59.)

Afgaande op een vroegere schrijfwijze crap (1) gist voormeld tijdschrift, dat de bijnaam een verkorting zou kunnen
wezen van meekrap, de bekende verfplant, die vanouds ook
rondom Bergen-op-Zoom in menigte werd verbouwd en
gebruikt werd om het laken te verven.
Die uitlegging schijnt ons wat verre gezocht.
Bergen-op-Zoom wordt het Krabbegat geheeten.

2.
« BERGSCHE STOEPSCHIJTERS

)J.

Spotnaam (sit venia verbo !) door de dorpelingen aan stedelingen gegeven en die misschien zijn ontstaan te danken (?)
heeft aan de omstandigheid, dat de Bergenaars veel werk
maken van het schrobben en schuren der bevuilde stoepen
vóór hunne huizen.
Vgl.

AMSTERDAM, BREDA, GRONINGEN

en

HOZENDAAL.

3.
« KEISCHIJTERS

)J.

De spotnaam Keischiiters, Keienschiiters (dial. Kaaischiiters,
Kaaieschiiters) die men veelvuldig in de Noordbrabantsche
gewesten aantreft, ook onder den vorm van Keispelders,
Keiespellers, kan een toespeling zijn op straatkeien of op
de steenen stoepen voor de huizen. 't Is een spotnaam van
de dorpelingen.
4.
Bergen-op-Zoom wordt schertsend Bergen-op-sloffen geheeten. De reden daarvan is niet bekend.

BERKT (DEN).
(Gemeente Bergeik.)
1.
Op den Berkt, onder Bergeik, woonden tot omtrent het
midden der vorige eeuw, vele bedelaars en bedelaarsters.
Die der andere gehuchten scholden hen uit of riepen hen na
met het rijm :
(1) In de « Gemeenterekening van Bergen 0 Z », A 0 1564 fo 140, kamt
de vermelding : « Geert Cornelis, alias den Bergschen Crap. »
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De Berkter bokken
Die komen getrokken,
Die hebben geen nood,
Ze schooien hun brood,
Ze steken vader en moeder.
Met spelden dood.
(PANKEN,

Liederen, enz., 28; Ons Volksl., IX, 97.)

2.
De Berkter ziekte hebben.
Lui zijn en weinig werken. Inzonderheid op het gehucht
den Berkt woonden vroeger vele lieden, die ongaarne werkten
en liever bedelden.
(ld., 98 ; ibid., IX, 20.)

BERLIKUM.
(Gemeente Berlikum en Middelrode.)
« KOOLBOEREN ».
(L. VAN MIERT, op. cit.)

BEST.
1.
« POMPOENEN ».
Ik ben naar Bestsche kermis gewiest
Lacht van den giest (luchtig van geest),
Ik heb nie gehad als pompoenepap
En kooien gelijk de biest
En vliegehillekes 't miest.

Precies hetzelfde rijm als van de Erpsche kermis.
V gI.

KASTERLEE.

2.
Odulphus est
Patroon van Best
Waor 't klumpenhout west (wast).

St-Odulphus t 865 (of gelijk men in Best zegt, St-OeI)
is er de kerkpatroon. Er was in Best van oudsher een bloeiende klompenindustrie.
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3.
« GATTENKIJKERS ».

Zij vestigen nl. bij het klompenmaken voortdurend het
oog op het gat, dat in 't houtblok moet uitgestoken worden.
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

4.
Best boven,
Oorschot in den oven.

Vgl.

BEEK.

5.
Net doen als de hennen van Best, als de boegent (boekweit)
op is.
Kijken als een boer die kiespijn heeft, een zuur gezicht
trekken.

BEUGEN.
(Gemeente Beugen en Rijkevoort.)
1.
« PAPZAKKEN

D.

(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

2.
Een Beugensche gulden, een twee en half centsstuk.
Dit zou op schrielheid duiden.
(Id.)

Vgl.

'S-GRAVENHAGE.

BINDEREN.
(Gemeente Helmond.)
HOE BINDEREN ZIJN NAAM KREEG.

Maria, dochter van Hendrik I, hertog van Brabant, was
een groote liefhebster van de jacht. Eens dat zij op de jacht
was in de omstreken van Helmond, geraakte ze in de moerassen bij 't riviertje de Aa, uitroepend : (( Ik binder in! » In
haar angst riep zij de H. Maagd aan en beloofde een klooster
te stichten. En zie, haar gebed werd verhoord; de drassige
grond werd plots hard. Sindsdien werd die plek Binderen
geheeten.
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In het klooster dat Maria tot Helmond stichtte, zag men
haar, op een muilezel gezeten, in het moeras wegzakken;
haar dienaar, een moor, was mede vereeuwigd.
(Oudheden en Gestichten, enz.)

BLADEL.
(Dial. Blaaiel, Bloaiel.)
1.

DE « ACHT ZALIGHEDEN ll.
Bladel, Duizel, Eersel, Hulsel, Knechsel, Netersel, Reuzel
en Steensel, deze acht dorpen in de Meierij, worden spottend
de Acht Zaligheden geheeten.
Zij vormen dus een tegenhanger met de dorpen Weelde,
Poppel en RaveIs, in de Antwerpsche Kempen, welke de
Drie goddelijke Deugden worden genoemd (1).
2.
« ZWETSERS

ll.

(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

BOEKEL.
1.
« TURKEN

ll.

Zie voor de beteekenis TILBURG.

2.
« KNOLLEN

(Id.)

ll.

BOKHOVEN.

(Id.)

Hij doet als de Maas bij Bokhoven.
Hij gaat voorbij zonder groeten. Zinspeling op bok en
bokkigheid, in verband met den naam van 't dorp.
( Woordenschat, 91.)
(1) Ook een groep van acht werkmanswoningen te Sint-Lenaards,
tegen den steenweg van Brecht naar "\Vestmalle, wordt spottend de
Acht Zaligheden genaamd.
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BOKSMEER.
1.
« KA:AIESCHIJTERS ».

Zie

BERGEN -OP-ZOOM.

(L. VAN MIERT, op. cit.)

2.

H ê geit na Boksmêr.
Hij trekt zijn beurs. Zinspeling op boks, broek.

BOKSTEL.
« WINDMAKERS ».

Dit zegt men te Oorschot, want vanBokstel komt de Noorderwind vandaan.
Id.

BREDA.
1.
« ABDERIETEN ».

Tot vóór twee jaar gaven in Breda eenige drukkers Carnavalskranten uit. Daarin werden de Bredanaars steeds
Abderieten geheeten en Prins Carnaval droeg den naam van
«Heer» of « Vorst van Abdera ». Abdera is Breda, door letterverplaatsing.
2.
« GRASBURGERS ».
« Grasburgers » werden te Breda, evenals op sommige andere plaatsen, diegenen genaamd, die wel burgers waren, hetzij
door koop, hetzij door geboorte, maar geen vaste woonplaats
alhier hadden en zich slechts, als 'het ware te hooi en te gras,
te dezer stede ophielden, in tegenstelling met hen die, naar
luid van stedelijke stukken, er « buikvast » woonden en ook
wel ({ buikvaste ingezetenen » genaamd werden.
(HOEUFFT,

Proeve v. Bredaasch Taaleigen, 209.)

3.
« KAKKERLAKKEN ».
Beteekent overdrachtelijk
sprekers.

opsnijders,

bluffers, groot159

4-6.
« KALE JONKERS », « KOSTSCHOOLJONGENS », « KWAJONGENS ».

Spotnamen op de cadetten der Koninklijke Militaire Academie.
Deze waren vroeger bijna altijd zoons van adellijke families
en werden daarom « jonkers » genoemd. Ofschoon die glorietijd reeds lang voorbij is, moeten de soldaten hen nog steeds
met dien titel aanspreken. De Bredasche jongelui, die hen
niet goed kunnen lijden, omdat ze, wegens hun uniform bij
de meisjes een wit voetje hebben, heeten hen kwajongens
of kale jonlcer s.
Den laatsten scheldnaam danken ze aan het feit dat « ze
'n heelen avond in het Zuid (Zuidhollandsch Koffiehuis)
zitten op een biertje. »
Vroeger zong men wel:
Cadet,
Poep vet,
Poep mager,
De drommel is je zwager.

Het succes bij de Bredasche jongedochters is de jongens
naar het hoofd geslagen. Ze begonnen den student uit te
hangen, ja, het cadettenkorps wilde als studentenvereeniging
erkend worden, en schreef in dien zin naar de Senaten der
verschillende studentenkorpsen. Niemand antwoordde hen;
alleen uit Leiden kwam een telegram : « Hoe laat gaan jullie
naar bed, jongens? » De cadetten moeten nl. om tien uur
binnen zijn, maar als ze 't beleefd vragen, mogen ze nog wel
eens een uurtje langer opblijven.
Om die reden heeten ze lcostschooljongens.

7.
De Baronielaan te Breda wordt Branilaan geheeten, omdat
er veel officieren wonen die, naar men zegt, meer schulden
dan bezittingen hebben en toch den brani, den bluffer uithangen. Om dezelfde reden heet die laan de Mar garine buurt.
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8.
« STOEl'SCHIJTERS )J.

Zie BERGEN-OP-ZOOM.

9.
Op de groote klok Roeland van de hervormde Groote Kerk
stond het rijm:
Wie tot Breda in vreugd wil leven,
Die moet de vrouwen de overhand geven.

10.
((HET STADJE VAN PLEZIER)J, HET (( HAAGJE VAN HET ZUIDEN)J.
Omdat er zooveel leute wordt gemaakt.
11.

Om de Bredanaars te bespotten, die de h niet aanblazen,
zegt men : 'n Ondje in 'n okje met 'n beetje ooi daarbij.
12.
De Donderdag der Bredasche kermis heet Boerendag, omdat dan de boeren uit den omtrek naar de kermis komen.
13.

Oui Breda, Den Bosch is over.
Toen de Franschen in 1794 voor Breda kwamen, werd
deze stad verdedigd door een ouden generaal, die niets liever
verlangde dan de stad over te geven. Vóór er nog een schot
was gelost, liet hij aan de belegeraars vragen of 's-Hertogenbosch zich had overgegeven, en het antwoord luidde : Oui
Breda, Den Bosch is over. Daarop gaf de generaal de stad over.
(Uit den volksmond.)

14.

Breda, Breda ! de schimmel is los!
Waarschijnlijk, zegt HARREB., ziet dit spreekwoord op de
inneming van Breda door middel van een turfschip in 1590,
11
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terwijl de schimmel het paard zal zijn, door Maurits bereden
bij de statige intrede, toen de aanslag gelukt was.
(HARREB.,

I, 88.)

15.

Geluk, geluk, Breda!
Spreekwoord, ontleend aan een versje dat met die woorden
begon, en gebruikt als iets onverwacht gunstig uitvalt.
(Ibid.)

BREUGEL.
(Gemeente Zon en Breugel.)
1.

Pompoenepap is Brettgelsche kost.
V gl.

KASTERLEE.

2.
't Is Breugel-kermis.
Gezegd als een vrouw zoo slordig gekleed was, dat de onderste rok onder den bovensten te voorschijn kwam. Te Breda
zei men van zoo iemand : « die is Luthersch ».
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

3.
Te Breugel uit 't lof komen.
Schertsend voor : van niets weten.
(Wrdb. der Ned. Taal, VIII, 2581.)
Vgl.

GEMONDE

en

STRIJP.

BUDEL.
De inwoners van Budel, die voor het meerendeel kramers
waren en, naar men vertelt, hun naam ontleenen aan het
den kooplieden zoo eigene veel hanteeren van den geldbuidel
(budel), hadden eens een geweldigen twist met de Weertenaars. Het gevolg van dien twist was, dat het tot een strijd
kwam tusschen Weerd en Budel. De strijd werd uitgevochten
op den Buulder- of Budelerweg en daarbij verloor Weerd
een van de vier hoorns die het had, en Budel zijn vlag.
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De hoorn, dien Weerd aan Budel verloor, was in 't jaar 1670
nog te Budel te zien en werd door die van Budel maar al te
gaarne getoond, als een teeken dat zij ze overwinnende partij
waren geweest. Maar die van Weerd, die de vlag van Budel
bemeesterd hadden, schreven zich de overwinning toe. Het
spotrijmpje op den heldenmoed van Budel
As de steul beginne te rouke,
Gieet gansch Beul loupe,

leefde nog lang in den volksmond voort om die van Budel
te tergen.
(PIERRE KEMP,

Limb. Sagenb., 73.)

CHAAM.
1.

Hij komt van de kusten van Ohaam.
Deze spreekwijze heeft in de Baronie van Breda dezelfde
zeggingskracht als de mededeeling dat iemand met zeven
paarden uit de klei is getrokken.
(Sinte Geertruydtsbronne, V, 74.)

Het spreekwoord beteekent : « hij is een lompe viei'kante
boer, een zeer onbeschaafd mensch. « Kusten van Chaam »
is ironisch bedoeld, want Chaam is een arm heidedorp.

2.
« BOONEPIKKERS

)J.

Vroeger, d. i. vóór eenige jaren, was het in Chaam kermis
Zondag na St-Antonius, 17 Januari. De boeren aten daar
dan groene en witte boonen door elkander (1), toebereid met
suiker, wat in de streek als « Chaamsche kermiskost » bekend
stond. Tegenwoordig is het er kermis in den zomer.
(Id., V. 82.)

3.
Ohaam, zegt men schertsend, is met kranten dichtgeplakt
achter Ohaam is geen land meer.
(1) Onder « groene boonen» verstaat men snijboonen.
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DEMEN.
(Gemeente Dieden, Demen en Langel.)
« JUINEN

».

Demen is een echt~uienlànd.'t Is een gewone en onschuldige
plagerij bij 't verschijnen van Demenaars den neus dicht
te knijpen met de opmerking « Wat stinkt het hier toch
naar juin! »
(L. VAN MIERT, op. cit.)

DENNENBURG.
(Gemeente Deursen.)
« SCHOTELENWASSCHERS ».

Hetzelfde als Schotellikkers? Of moet men denken aan het
spreekwoord : « visschers en jeegers (jagers) zijn schotelvegers »? d. i. beiden komen gewoonlijk met een leege maag
thuis.

DEURSEN.

(Id.)

« SCHOTELENWASSCHERS ».

(Als

DENNENBURG.)

DIEDEN.

(Id.)

« JUINEN ».

Zie

DEMEN.

DOMMELEN.

(Id.)

1.
« KROM DOMMELEN ».

Er zijn opvallend veel manken.
(Tijdscltr. voor Noord-Brab. Gesch., enz. 1892, bI. 599 vlg.)

2.
Als Dommelen
Begint te rommelen
En Wolderen (Waalre)
Begint te bolderen,
Dan is Valkensw~erd
Nog niet verveerd.
(PANKEN, Liederen, enz., 28; Ons Volksl., IX, 97.)
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Te Dommelen luiden de twee laatste versregels:
Dan staat Weerd
Gelijk verveerd.

DONGEN.
1.
« PEEÊN », « PEEBOEREN », « PEESTEKERS ».

Er werden daar, zegt men, zeer vele roode penen of roode
wortelen gegeten. (Oosterhout.)

2.
« KRUIKEZElKERS ».

Hier heeft vroeger een lakenindustrie bestaan.
Zie TILBURG.
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

DRUNEN.
1.
« MOSTERDZAKKEN », « MOSTERDPOTTEN ».
(Id.)

2.
Te Baarle-Nassau, het uiterste dorp van het Land van
Breda, zegt men, als iets lang duurt: 't Is een processie van
Drunen op Uilekoten. Deze zegswijze komt hier vandaan,
dat de processie, in het jaar 1821 te Drunen opgericht en die
jaarlijks met Pinksteren en op Zaterdag na den 20 Augustus
de eeuwenoude bedevaartplaats van den H. Bernardus te
Uilekoten (gemeente Baarle-Nassau) bezoekt, zeer talrijk
is, zoodat het voorbijtrekken te Baarle dus zeer lang duurt.
(Sinte Geertruydtsbronne, lIl, 92.)

DUIZEL.
1.
Duizel is een cc koffie gat ».
Zie STEENSEL.
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2.

Duizel is een der acht Zaligheden.
Zie BLADEL.

DUNGEN.
« MOEsKRÈP

».

Dialectisch voor Moeskrabbers, wieders. 't Dorp heeft zich
om de Bossche markt te voorzien, zeer sterk op groententeelt
toegelegd.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

EERDE.
(Gemeente Vechel.)
« OOIEVAARS ».

Hier moet men het niet wagen een borrelglaasje omgekeerd
op tafel te zetten. De platte voet immers stelt een ooievaarsnest voor.
(Id.)

EERSEL.
Mede een der acht Zaligheden.
Zie STEENSEL en BLADEL.

EINDHOVEN.
(Gemeente Groot-Eindhoven.)
l.
« TEUTEN ».
(L. VAN MIERT, op. cit.)

Zie

EKSEL.

2.
« SNUIFSCHEPPERS ».

De Eindhovensche snuiftabak was in den tijd onzer grootvaders een zeer gewild artikel.
Of is het hier, gelijk elders, synoniem met vitters en bedillers1
(Id.)

3.
« PINNEMAKERS ».

Eens was de vijand vóór de poort hunner stad en zij gren-
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delden die vast met een worteL De ganzen kwamen en begonnen gulzig in den wortel te pikken, en de vijand rukte
Eindhoven binnen.
(CH. DE COSTER,

Uilen8piegel en Lamme Goedzak, 305.)
en VLIMMEREN.

Vgl. BILSEN, GANGELT, HERENTALS, NINOVE

EMPEL.
1.
« BEREN ».
(L. VAN MIERT, op. cit.)

2.
Empel en Gewanden
Zijn de kikvorschenlanden.
(Id.)

ENGELEN.
« ENGELSCHE STOKVISCH

)J.

(Id.)

ERP.
1.
« BEREN

)J.

I.
De inwoners van Erp dragen in hunne buurt den bijnaam
vanBeren. Dezen scheldnaam hebben de buren hun gegeven,
wijl omstreeks het jaar 1750 te Erp drie gebroeders woonden,
de Beer genaamd, die van daaruit de streek onveilig maakten
door te moorden en te stelen. Deze gebroeders, die volgens
de overlevering, uit den vreemde zouden gekomen zijn,
werden eindelijk door de politie gevangen genomen en naar
's-Hertogenbosch overgebracht, alwaar zij ter dood veroordeeld werden. STEPH. HANEWINKEL in zijn Reize door
de Majorij van 's Hertogenbosch, H, 81, zegt dat hij in de
Rariteit-kamer (1) hunne geraamten heeft gezien; twee
daarvan zaten er met kaarten in de handen, terwijl het derde
(I) Deze bevond zich op de Vuchterbinnenpoort, eertijds de H.
Kruispoort genaamd, die in 1790 is gesloopt. De rariteiten, welke er
geborgen waren, zijn het volgend jaar publiek verkocht. Zie hierover
Dr. HERMANS, IU. en Latijnsche Scholen te 's Hertogenbosch, 7.
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er achter stond met een kan en een glas in de hand, alsof
het voor de anderen wilde inschenken ; deze skeletten droegen
den naam van de Beiren van Erp. Hij zegt daar verder, dat
die naam geheel verkeerd en ten onrechte op alle Erpenaars
is toegepast, welk oordeel nu nog gaarne eenieder zal onderschrijven, die weet hoe vreedzaam en eerlijk de inwoners van
Erp thans zijn.
De plaats waar te Erp eens de woning der gebroeders de
Beer stond, heet nog steeds de Berenhuisplaats.
(Taxandria, VII, 70.)

Il.
De scheldnaam Beren wordt ook nog op een andere manier
verklaard.
In de bosschen rondom Erp huisde een beer} die het de
boeren zeer lastig maakte. Zelfs de koe van den pastoor was
het slachtoffer van het beest zijn vraatzucht geworden. De
parochianen wilden den beer levend of dood in handen krijgen.
Nu stelde de koster voor het dier in de kerk te drijven en het
daar te laten doodhongeren. 't Eerste gelukte, maar toen het
toegeschoten volk de kerkdeur had toegeslagen, en misschien
al dacht aan 't verkoopen van de huid, zag men den beer door
't kerkraam klauteren en zoo den hongerdood ontkomen.
Toen later de Erpenaren een nieuwe kerk bouwden, zorgden
ze er voor de vensters op abnormaal groote hoogte aan te
brengen.
Als vreemden zich in tegenwoordigheid van Erpenaren
de vraag veroorloofden : ({ Waarom zijn hier in de kerk de
ramen zoo hoog? » om te kunnen antwoorden: ({ Omdat anders
de beren er uitspringen », dan waagden ze een zinspeling,
die ernstige gevolgen kon hebben.
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

2.
Zie BEST.

ESCH.
Als het regent, zet men te Esch den toren in de kerk.
De toren was nog lager dan het kerkgebouw zelf.
(Id.)
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ETTEN.
(Gemeente Etten en Leur.)
« ETTENSCHE STEILOOREN ».

Omdat ze den naam hebben stijfhoofdig en onhandelbaar
te zijn.

GEERTRUIDENBERG.
(Kortweg den Berg.)
1.
« BERGSCHE GRÈETEN ».

Iemand goed bekend met de historie der stad, vermoedt
eenig verband met « gretig ».

2.

(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

« POTSCHIJTERS ».
(Id.)

V gl.

AMSTERDAM

en

EMDEN.

3.
'Vilt gij een schoon wijf of een erg,
Zoo ga naar Gorkum of den Berg;
En komt ge er een te kort,
Zoo ga en zoek te Dordt.
(HARREB.)

4.
Zie

KATWIJK.

GEFFEN.
1.
« PEPERBUSSEN ».

Spotnaam, wellicht aan den vorm van den toren ontleend.
2.
Hij komt niet van Geffen, maar van Kleef,
Hij is meer voor den heb dan voor den geef.

Woordspeling. Getfen
Zie KLEEF.

=

geven.
(L. VAN MIERT, op. cit.)
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GEMERT.
1.
« CHICOREIKOl'PEN ».

Chicorei werd er nog in de 17 e eeuw verbouwd.
(Id.)

2.
« DRuMKNAuwERs ».

Een technische term uit het weversvak, «drom» of «drum»,
is nI. het einde van een stuk goed waar de spoel niet meer
door kan, omdat het tusschen de kammen en den weefboom
zit. Die draden worden afgeknipt en weggeworpen.
3.
Als Gemert is zonder pruvers
En Lieshout zonder schelmen
En Aarle zonder hoeren,
Dan zal de wereld nÏet lang meer doeren.
Vgl.

LIESHOUT.

Een bekend Gemertsch « pruvertje », Jan geheeten, ging
eens omtrent Paschen biechten.
« Zoo Jan, zij -de daor ~ » vroeg de pastoor.
« Jao wel, m'nheer Pastoor», was het antwoord, «kumt
Paschen, dan kum ik. »
« Zoo, zeker weer dik (dikwijls) zat geweest? »
« Och God, m'nheer Pastoor! »
« Hoe dik wel? »
« Alle Zondagen, da's 52 keeren ... en de heiligedagen,
da' mot-te gij weten. »
(Id.)

GEMONDE.
(Gemeente Sint-Michielsgestel.)
1.
« BESSEMMAKERS ».
(Id.)

2.
Gemonde is een schoone stad
Van vier dorpen aaneengelapt.
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Het ressorteerde onder vier dorpen, nl. Bokstel, Schijndel,
St.-Michielsgestel en St.-Oedenrode.
(Id.)

3.
Te Gemonde in 't lof geweest zijn, van niets weten.
(Wrdb. der Ned. T., VIII, 2581.)
Vgl. BREUGEL en

STRIJP.

GERWEN.
(Gemeente Nunen, Gerwen en Nederwetten.)
l.
«

SPURRIEZAAD )}.

Omdat er zooveel spurrie groeit.
Vgl. STIPHOUT en ZEELST.
(Tijdschr. voor Noord-Brab. Gesch., enz., 1892, bI. 599 vlg.)

2.
Een Stiphoutsche mol, die zich even boven den beganen
grond waagde, werd door een ooievaar opgenomen en in
westelijke richting meegevoerd. In zijn angst dat de ooievaar
hem te Gerwen zou laten vallen, in welk geval hij van honger
zou moeten omkomen, riep hij op smeekenden toon : « Nie
naar Gerwen, nie naar Gerwen ! )) En wie dat te Gerwen den
mol dorst naroepen, liep terstond een pak slaag op.
(Id.)

3.
Gerwen hé
NuunEche thee!
(Id.)

GESTEL.
(Gemeente Groot-Eindhoven.)
l.
« BOKKEN )}.

Zie

AARLE-RIKSTEL.
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2.
« BLAUWBUIKEN )).

Naar hun blauwen kiel zoo geheeten.
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

GEWANDEN.
(Gemeente Empel.)
Zie EMPEL.

GIESEN.
Zie HEUSDEN.

GILZE.
(Gemeente Gilze en Rijen.)
({ WRINGERS )).
(Id.)

GINNEKEN (HET).
(Gemeente Ginneken en Bavel.)
1.

Het Ginneken heet beter Grinniken, zegt men te Oosterhout,
want de boeren kunnen er niet lachen, maar alleen grinniken.

2.
Hee! 't Ginneken etaat in brand,
En ze l18bben er geen water (3 maal)
Bij de hand!

GOORLE.
BALLEFRUTTERS )).
Er bestond vroeger een fabriek, waar kaatsballen werden
gemaakt, niet van gomelastiek, want die waten toen nog
niet bekend, maar gevuld met draden,waarschijnlijk afval van
weversdraden (1), tot een vasten bal ineengewerkt, « ineengefrut )). De werklui uit die fabriek noemde men spottend
Ballefrutters, welke schimpnaam op de heele Goorlesche bevolking is overgegaan.

«

(1) Er woonden destijds in Goorle veel handwevers.
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GORP.
(Gemeenten Goorle en Hilvarenbeek.)
Zie HEIST-OP-DEN-BERG.

GRAVE.
1.
KAAIESCHIJTERS ».
De burgers van Grave, de oude, beroemde frontierstad,
onderstreepten die benaming. Ze zagen nog meer uit de hoogte
neer op de « boeren », en als deze hen Graafsche keienschijters
noemden, herinnerden zich de getergde stedelingen dat de
Graafsche compost (1) tot bemesting der naburige landerijen
diende en beten de schimpers toe: « de keien die wij sch ...
brokken jullie in de pap. »
Zie BERGEN -OP-ZOOM.
«

(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

2.
Grave is een stad,
Ravenstein is nog wat,
Maar Megen is een gat
(Id.)

'S -GRAVENMOER.
SPIERINQPOTERS ».
Die van 's-Gravenmoer hebben eens spiering geplant, maar
die kwam niet uit.
«

HALSTEREN.

(Id.)

« KLUTSDORP ».

Een buurt, of liever een huizenrij onder Halsteren-Lepelstraat, is bekend onder de benaming Klutsdorp.
Van waar die naam?
Aan den grooten provincialen steenweg van Halsteren
naar Steenbergen, even voorbij den zijweg die naar Lepelstraat
leidt, is de huizenrij gebouwd, die bij 't landgoed « Dassen(1) Straatmest, straatvuil.
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berg » eindigt. Die wemIg voorname huizenrij draagt te
Halsteren algemeen den volksnaam « Klutsdorp ».
De oude herberg (er zijn er méér) van heel die huizenrij is
de nu nog bestaande « Vossenjagt », links van den weg, als
men van Halsteren komt.
Die herberg werd vóór ruim 30 jaar gehouden door zekeren
Jan Luyks, die zelf niet 't minst van zijn natte koopwaar
profiteerde. « Jan Luyks had 'r altijd de kluts inhangen, « d. w.
z. was altijd door, bizonder goeie maatjes met de jeneverfleseh.
Aan dien illusteren man dankt de huizenrij, die nog in een
zanderigen zijweg met huizenkrotten bezet, is uitgebouwd,
haar naam!
(Sinte Geertruydt8bronne, Il, 113.)

HAPERT.
(Gemeente Hoogeloon, Hapert en Kasteren.)
l.

Ik ben in de Hapertsche kerk.
Zoo zegt een kaartspeler, die geen enkel beeldje op zijn
kaarten heeft.
Die uitdrukking doelt op de gewezen schuurkerk van Hapert, welke in de 18 e eeuw eenigen tijd heeft bestaan, en waar
niet één beeld werd aangetroffen.
(PANKEN,

Volksgebruiken, 100; Ons Volksl., IX, 21.)

Vgl. NIEL-BIJ-ST. TRUIDEN, STIPHOUT.

2.
ETYMOLOGISCHE SAGE.

Toen J ulius-Cesar door deze landen trok, sloeg zijn leger
aan 't muiten, zoodat zijn opmarsch haperde. Van daar dat
de plaats waar dit geschiedde, Hapert werd genaamd. Maar
hij betaalde hen te Loon (1), waarop ze verder met hem trokken tot Kasteren, waar hij een sterkte deed bouwen.
(VAN OUDENHOVE,

(1) Hoogeloon.
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Beschrijvinge der Mei;ierije, 60.)

HAREN.
1.
« SPEKSTRUIVEN

11.

(L. VAN MIERT, Op. cit.)

2.
Te Esch weet men te vertellen, dat 99 ossen en één Harensche boer honderd beesten zijn.
(Id.)

3.
« DE DIERENTUIN

11.

Zoo genoemd om de reden in n r 2 vermeld.
(Id.)

HAREN.
(Gemeente Megen, Haren en Macharen.)
« VARKENS-HAREN

ll.

Dit dorp, waar vroeger veel varkens gehouden werden,
wordt ter onderscheiding van Bergharen (in Gelderland)
vaak aangeduid als Varkens-Haren.
(VAN DER AA, Aardr. Wrdb.)

HEESCH.
1.
« BONKEN

11.

Beteekent : plompe, onbehouwen kerels.
Men moet in Heesch niet zeggen : « Wat zitten er veel
bonken in de lucht, er komt zeker onweer 11, want dan loopt
het op vechten uit.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

HELMOND.
(Dial. Helmut.)
1-2.
« KATTEN

ll;

« KATTENDONDERS

11.

Omdat men er eertijds, op Vastenavonddinsdag, katten
knuppelde, welk barbaarsch volksspel langen tijd in onderscheiden plaatsen van Noord- en Zuid-Nederland heeft
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bestaan. Deze dieren werden te Helmond opgesloten in een
ijzeren traliekooitje, hetwelk aan een wip was opgehangen
en telkens werd nu de kooi op en neer in een vuur gewipt.
Er wordt beweerd dat de naam Helmond in verband staat
met Hel of HeIla, de godin der onderwereld, aan wie de
zwarte katten gewijd waren.
In verband met den spotnaam Katten, hoort men het spotzegsel: Kiek! de kat zit op den torn (toren) en ze kiekt heel
H elmut deur!
3.
« VLOOIENBIJTERS ».

Die spotnaam wijst natuurlijk op onreinheid. De apen
bijten hun vlooien dood; dus als apen vlooien zij zich.
4.
« KEIENSCHIJTERS

».

Op de drie laatstgemelde scheldnamen heeft men het spotrijm gedicht:
Hellemonder,
Kattendonder,
Vlooienbijter
Keiemchijter
('t Hout, bij Helmond.)
Zie BERGEN-OP-ZOOM.

5.
Van Helmond komen.
Groot spektakel maken, veel en luid praten. Woordspeling.
(STOET~',

345;

WELTERS,

Feesten, enz., 112.)

6.
DE POT MET DRIE OOREN.

Ook van de ingezetenen van Helmond, evenals van de
Ooienaars en de Maastrichtenaren, wordt de geschiedenis verteld van den pot met drie ooren.
In den Na,vor8cher 1878, bI. 347, leest men :
« Pot met drie ooren. Anecdote van Karel V. In de Reize
door de Majory van '8 Hertogenbo8ch in den jaere 1798
(Amsterdam 1799), komt het volgende verhaaltje voor :
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Keizer Karel V eischte eens op dit stadhuis (Helmond) een
kannetje bier. De waard gaf het hem over, doch hield het
handvatsel zelf vast. Daarop belastte de keizer, dat hij eene
kan met twee ooren zou brengen, doch de dommerik van een
waard hield ze vast met zijne beide handen, zoodat de keizer
ze niet kon aanvatten. Daarop gaf hij een bevel van hier altijd
kannen met drie ooren te hebben, of dat anders iedereen de
vrijheid zou hebben om dezelve in stukken te smijten. »
Tamelijk onwaarschijnlijk. 't Is echter de overweging
waard, wanneer men weet, dat bij raadsbesluit van October
1722 een bepaling werd ingetrokken, die in alle Helmondsche
keuren van vóór dien tijd voorkwam, nl. deze: « Item sullen
de Herbergiers off die bier vercoopen, moeten tappen in
tinnen potten met drie oiren by keurmeesters gepegelt, etc.
Soo wie bevonden wort in ongepegelde potten te tappen, die
sal verbeuren XXXV st. en de kannen oock geconfisqueert
en sullen de gelaaghsluyden daarenboven vry van gelaegen
syn. »
(R. d. H., XV, 85 vlg.)

HELVOORT.
« KEIESPELLERS ».

Spellen = loslijvig zijn. De spotnaam is dus synoniem
met Keienschijters.
Zie 's-HERTOGENBOSCH en BERGEN-OP-ZOOM.
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

HERPEN.
1.
« BOONESPELDERS

)J.

Boonensch... Er worden veel boonen verbouwd.
(Id.)

2.
Waar de vrouw voor den ploeg gespannen wordt (zie
SCHAAIK) , is de welvaart ver te zoeken.
(Id.)

12
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'S -HERTOGENBOSCH.
(Bij verkorting den B08ch.)
1.
Dat gaat naar den Bosch toe,
Stop het gat met mos toe;
Dat gaat naar de Meierij
En daar eten we rijstebrij.

2.

(Helvoort.)

De stad 's-Hertogenbosch werd vanouds de Maagd van
Brabant genoemd. Omdat Prins Maurits tweemalen te vergeefs gepoogd had zich van haar meester te maken, hielden
de Spanjaards en Brabanders haar voor onoverwinnelijk en
noemden haar:
De kruk van Hispanje,
De krak van Oranje.

En toen Grobbendonk, de bevelhebber der bezetting, vernam, dat Prins Frederik-Hendrik 't oog op den Bosch had,
zei hij tot zijn officieren : « Ik wenschte, dat hij 't herte daertoe hadde; dan zou hij ondervinden wat mannen wij zijn. »
Toen de prins nu werkelijk toonde, 't hart te hebben en
de stad bestormde, geloofden de Brabanders zoo zeker, dat
het hem niet beter dan zijn broeder zou gaan, dat het een
spreekwoord onder hen werd : « ik geef (of verkoop u (dit of
dat) op den B08ch geu8 J), - d. w. z. « ge krijgt het, als den
Bosch geus wordt » - wat, als zij meenden, wilde zeggen
nooit.
Tegen alle verwachting echter van de belegerden, maakten de Geuzen zich door een krijgslist van de stad meester.
(De Oude Tiid, 1871, bI. 31; 15.)

3.
« KEIENSPELLERS ».

Zie BERGEN-OP-ZOOM en HELVOORT.

4.
Zie BOMMEL (DEN).
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HEUSDEN.
1.
« WIELDRAAIERS ».

Omdat in 't gemeentewapen een zesspakig wiel voorkomt.
Volgens een Heusdensche sage, zag een Engelsche koning
Edmond zijn dochter Sophia, die tegen zijn zin met den heer
van Heusden gehuwd was, weer op 't kasteel van Heusden,
terwijl zij, .als gelukkige echtgenoote, bezig was met spinnen.
Het snorrend wiel werd als wapenteeken gegeven.

2.
Heusden, Heusden blinkt schoon,
Aalburg spant de kroon,
Wijk is allerbest,
Veen is maar een kraaiennest,
Andel is een waterpoel,
Giesen is een preekstoel,
Hijswijk is nog wat,
Maar "",'o0rkom (Woudrichem is een mosterdgat,
Loevestein is een molshoop,
In Gorkum is a.lles te koop.
(Heu8den.)

3.
Hij gaat naar Heusden.
Hij gaat een dutje, een middagslaapje doen. (Gorinchem.)
De naam van de plaats verschilt "olgens de strE'ek. V gl. BAKKEVEEN,
BALK, GORSEL, MASTENBROEK, MEPPEL, OOSTERHOUT, TEGELEN,
WORMER en ZUIDBROEK.

4.
Heusden m'bJn, Mechelen dijn.
Spreekwoord der inhaligen, omdat ze eerst aan zich zelven
denken.
Volgens HARREB., I, 307, herinnering aan den twist om het
bezit van Heusden tusschen Floris V, graaf van Holland en
den hertog van Brabant in de XIVe eeuw.
Een ander verhaal luidt: Na den oorlog tusschen Vlaanderen en Brabant, zou de Graaf van Holland hun geschil
beslissen. Hij wilde wel de aanspraken van den hertog van
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Brabant op Mechelen steunen, maar moest daarvoor schadeloos gesteld worden door 't bezit van Heusden.

5.
Heusden hoort den « booggaard » toe.
Zinspeelt op de aldaar bestaande of bestaan hebbende
gilden van handboogschutters.

6.
We zullen beide partijen hooren, gelijk ze 't op 't stadhuis
van Heusden doen.
Het schijnt dat er in Heusden vroeger zeer onpartijdige
rechters waren.

HEUSDENHOUT.
(Gemeente Ginneken en Bavel.)
Bij 't biljartspel wordt de doorstoot als unfair beschouwd.
In de Baronie van Breda heet zoo'n stoot Heusdenhouter of
boerestoot, op Walcheren Westkappelaar.
(Ste Geertruydt8bronne, V, 91.)

HEZE.
« WILLIGEN ».

Omdat ze zoo gewillig waren. Toen Leende nog geen kerk
had, waren de bewoners van Heze gewillig genoeg om die
van Leende toegang tot hun kerk te verleenen. Later kreeg
Leende een kerk. Daarop waren de Leendenaars niet weinig
trotsch. Van daar dat ze den spotnaam Blazen, d. i. blaaskaken, verwierven.
(Tijd8chr. voor Noord-Brab. Ge8ch., enz., 1892, bI. 599 vlg.)

HILVARENBEEK.
1.
« PEZERIKEN »,

«

INHANGERS ».

De ingezetenen dezer gemeente voeren dus denzelfden
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spotnaam als de Loenhouters en de Desschelaars, doch de
bijnaam schijnt hier veeleer een bespotting voor armoede
te wezen. De pezerik van een geslacht varken wordt gemeenlijk
aan arme lieden weggegeven.
Waagt een vreemdeling het met een pezerik over den
schouder door 't dorp te gaan om de Hilvarenbekenaars te
tergen, dan is 't kans dat ze hem een ferm pak slagen toedienen.
De spot vermeldt ook dat ze dien scheldnaam kregen,
omdat ze een pezerik in den soepketel hangen om er het vet
uit te koken. Om die reden heeten ze ook lnhangers.
Vgl.

DESSCHEL

en

LOENHOUT.

2.
« MOERDABBERS ».

Het is daar een moerassige streek.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

HOEVEN.
(Gemeente Hoeven en St-Maartenspolder.)
« PEE ZAAIERS ».

HOOGE-MIERDE.
Zie

LAGE-MIERDE.

HOUT (DEN).
(Gemeente Oosterhout.)
« DE DIERENTUIN ».

Zie

HAREN.

HUISELING.
(Gemeente Huiseling en Neerloon.)
« BOKKEN ».

Zie

AARLE-RIKSTEL.
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HULSEL.
(Gemeente Hooge- en Lage- Mierde en Hulsel.)
1.

Is een der acht Zaligheden.
Zie BLADEL.
2.
De klok van die parochie luidt:
Hei en brem « braandt » goed, berkenhout ook goed.
Zinspeelt op de producten van den mageren Kempischen
heidegrond.
Vgl.

BEERSEL-OP-DEN-BosCH, STEENSEL en KNECHSEL.

3.
Van dezelfde parochie vertelt het volk dat O. L. Heer het
dorpje uit zijn (( kamtaasch » (brieventasch) heeft laten vallen.
Hulsel is een zeer kleine parochie.
4.

Zie

LAGE-MIERDE.

KAATSHEUVEL.
(Gemeente Loon-op-Zand en Kaatsheuvel.)
1.
(( SCHARESLIEPERS ».

In deze zandige streek hebben zich zeer veel scharenslijpers
neergezet.
2.
(( BLOEMKOOLEN ».

(L. VAN MIERT, op. cit.)

3.
« BOENDERBINDERS ».
(Id.)
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KASTEREN.
(Gemeente Hoogeloon, Hapert en Kasteren.)
In de Meierij en de buurt van Eindhoven spreekt men van
't oud Kastersch geloof.
Zie KASTERLEE.

KESSEL.
(Gemeente Alem, Maren en Kessel.)
« BOKKEN ».
(L. VAN MIERT, op. cit.)

Zie

AARLE-RmsTEL.

KLIJMEN.
1.
« PEULERWTEN ».

Omdat er zeer veel aan tuinbouw gedaan wordt.

2.
« MAANBLUSSCHERS ».
(L.

VAN

MIERT, op. cit.)

KLUNDERT (DE).
Hij kijkt naar de Klundert ot de Willemstad in brand staat.
Hij ziet scheel. (Klundert en Willemstad liggen ± drie
kwartier loopens van elkaar).
(LAURILLARD, 175.)
V gl. KEVELAAR.

* **

De Luikerwalen zeggen in denzelfden zin: I louke 80 Luxembourg,
po vèye 8i Máe8trecht broûle (il regarde du coM de Luxembourg, pour
voir si Maestricht na brûle pas). In Henegouw luidt het spreekwoord:
I r'wette en Ohampagne 8i l'Picardie brûle, of: I waîte 80 Lautu (Lathuy)
po veuye 8i Ohandjai (St·Jean-Geest) (1), n'brûle nî. (DEJARDIN, Dict.
des Spot8, Il, 321-322.)

(1) Lathuy en St-Jean-Geest zijn twee dorpen in Waalsch-Brabant.
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KNECHSEL.
(Gemeente Vessem, Wintelre en Knechsel.)
1.

Knechsel is een « höpke

».

Zie STEENSEL.

2.

Een der acht Zaligheden.
Zie BLADEL.

3.
Zie STEENSEL.

KRUISLAND.
(Gemeente Steenbergen en Kruisland.)
« OSSEN ».
(L. VAN MIERT, op. cit.)

KUIK.
(Gemeente Kuik en Sint-Agatha.)
1.
« POOLERTEN ».

Peulerwten. Naar een lokale teelt.

2.

(Id.)

« KAAIESCHIJTERS ».
Zie BERGEN -OP-ZOOM.

(Id.)

3.
Zie LINDEN.

LAGE-MIERDE.
(Gemeente Hooge- en Lage- Mierde en Hulsel.)
1.

Met den naam « peperbus» duidde men den kerktoren aan,
vóór hij in 1915 werd veranderd.
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2.
Hooge- en Lage- Mierde vormen samen met Hulsel één
gemeente, waarvan Hulsel 't kleinste dorpje is.
Toch schijnt het oudtijds bij onderlinge vechtpartijen
getriomfeerd te hebben en daarom krijgen de twee eerste
dorpjes te hooren: ({ Hooge- en Lage-Mierde, gelegen onder
Hulsel. »
(L. VAN MIERT, op. cit.)

LANGESTRAAT (DE).
(Streek tusschen Geertruidenberg en s'-Hertogenbosch.)
Dat is Langestraatsch.
Het deugt niet veel. Er wonen of woonden daar rondventende kooplieden die den naam hadden, dat ze schoenen
met papieren zolen verkochten.
(HARREB.,

Il, bI. XILX.)

LEDEAKKER.
(Gemeente Oploo, Sint-Ant01iis en Ledeakker.)
« SPURRIEMÖKKEN ».

Mök is een jong kalf, en overdrachtelijk: 'n mök van een
iongen, een kalf van een jongen.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

LEENDE.
({ BLAZEN ».

Waarom de Leendenaars dien spotnaam voeren, is reeds
bij 't dorp Heze verklaard.

LEUR (DE).
(Gemeente Etten en Leur.)
't Ziin de iongens van de Leur.
't Zijn wakkere, moedige knapen. Naar Adriaan Adriaansz.
van Bergen, schipper van het turfschip van Breda, geboren
te Leur.
(LAURILLARD,

175; Woorden8chat, 634.)
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J. R. W. SINNINGHE in Sinte Geertruydtsbronne, V, 74,
is echter van gevoelen, dat de reputatie van de Leurenaren
wel van lateren datum is en door bedrevenheid in het bekkesnijden zal verkregen zijn.

LIEROP.
Lierop, Lierop, Lörp
Is zoo 'n arm (var. : aardig) dörp :
De kerk die is met stroo gedekt
En de toren die ifl van planken.
En alfl men de menschen wel bekèkt,
Dan zijn 't, de helft wel manken.

Variante:
Lierop slurp,
Arm durp.
Had het de heer van Mierloo niet gedaan,
Dan was Lierop in str ... en drek vergaan.

Dit rijmpje slaat op de processen over den eigendom van
de « Groene gemeente » die Mierloo en Lierop eeuwen lang
verdeeld hielden.
(Tijdschr. voor Noord-Brab. Gesch., enz., 1892, bI. 599 vlg.)

LIESHOUT.
1.
« STRONTRAPERS ».

2.
Is Lieshout zonder dieven, Beek zonder moordenaars en Aarle
zonder hoeren, dan duu'fIt de wereld niet lang meer.
(HARREB.)

Of, volgens een oud rijmpje:
Lijshout, Ronder dieven,
Beek sonder Mordenaers,
En Aerle sonder hoeren
Dan sal de weerelt nijet lange meer doeren.
(Nieuw Kerkel. Handb., 's-Gravenhage, 1878. Bron niet vermeld.)
Vgl. GODSENHOVEN.
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Lieshout, Beek en Aarle zijn drie dorpen, in elkanders
nabijheid gelegen, en die vroeger, in den aangeduiden zin,
een treurige vermaardheid bezaten.

LINDEN.
1.
« GAANS » of « GANZEMELKERS ».

Hier woonden vroeger veel ganzenboeren.
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

2.
In
In
In
In

Lienden slaan ze op den bliende (blinde,)
Kuuk slaan ze op den buuk,
Beers slaan ze op den eers (aars),
Mil slaan ze op den bil.
(Id.)

LIT.
« BOKKEN ».
Zie AARLE-RIKSTEL.

LITTOOIEN.

(Id.)

« VARKENS ».

Men kon daar vroeger heele kudden krulstaarten ontmoeten.

LOON -OP-ZAND.
(Gemeente Loon-op-Zand en Kaatsheuvel.)

(Id.)

1.
« THEEBUIKEN ».
(Id.)

2.
« ZWEVELSOPPERS ».

Het ambulant gedeelte der bevolking ventte met de mars
op den rug zwavelstokken rond.

3.

(Id.)

Loon-op-Zand,
Licht volk, licht land ;
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Ze schooien den kost
En ze stelen den brand.
(WINKLER,

Studiën, 87.)

MADE.
(Bij Geertruidenberg, dial. de Mei.)
1.
Bende gij (zijt ge) zeker op de Mei geweest? vroeg men
eertijds aan iemand die een slipje in zijn colbertjas droeg.
Dit stond nl. toen nog « verwaand » ( de tijden veranderen
en de mode ook !) en men vroeg dit, omdat men wist dat in
Made of de Mei gauw 't mes getrokken, en een jaap of snede
over den rug gegeven werd.

2.
Ze zijn daar erg dom. Een boer zei eens tot zijn zoon : « Als
ge raadt hoeveel appelen ik in mijn handen heb, krijgt ge ze
alle bei. »
Een andere boer kreeg zijn dochter thuis. Ze had een ongelukje gehad. Toen zei die boer, op den verleider doelende:
« Ha ! die schoft! dat had hij eens bij mij moeten doen! »

MAREN.
(Gemeente Alem, Maren en Kessel.)
« SPREEUWEN ».

Zie

MEM.

(L.

MEGEN.
1.
Megen i8 een gat.
Zie GRAVE.

2.
Zie BATENBURG (Gelderl.)
188

VAN MIERT,

op. cit.)

MIERLOO.
« BOKKEN ».

Schimprijm :
De Mierloosche Bokken
Komen in Helmond de pap opslokken.
(Helmond.)

MIL.
(Gemeente Mil en Sint-Hubert.)
1.
« TURFTRAPPERS ».

2.
Zie SCHAAlK.
Dansen schijnt de Milsche boeren niet al te best te zijn
afgegaan.

3.
Zie

(L. VAN MIERT, op. cit.)

LINDEN.

MILHEEZE.
(Gemeente Bakel en Milheeze.)
« PEELTUTEN ».

Zelfde spotnaam als Bakel.
(ld.)

MUN.
(Gemeente Schaaik.)
Ik wou dat ge ·op de Munsche hei zaat!
Verwensching. Op de Munsche hei spookte het en hielden
de heksen hun sabbat. Men heeft er lijkurnen gevonden.
Vgl.

HOBOKEN

en MOOK.

NEDERWETTEN.
(Gemeente Nunen, Gerwen en Nederwetten.)
1.
Nederwetten,
Retteletetten !
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2.
De boeren van Wetten,
De boeren van Zon
Die str ... eten in de mellekton.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

NEERLANGEL.
(Kortweg Langel, gemeente Ravenstein.)
Zie onder SCHAAIK. De tijden dat Neerlangel een parochiekerk en Ravenstein slechts een « capelle)) bezat, liggen dan
ook vier eeuwen achter ons.
(Id.)

NEERLOON.
(Gemeente Ravenstein.)
« TURKEN )).
(Id.)

Zie onder

TILBURG.

NETERSEL.
Een der acht Zaligheden.
Zie BLADEL.

NIEUWKUIK.
1.
« HOPBELLEN ».

2.
« FLODDERBOONEN ».

Naar een lokale teelt. Er is daar een bloeiende tuinbouw.
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

NISTELRODE.
1.
« WEVERS».
Deze

huisindustrie is thans verdwenen. De wevers van

« Nistelrooi )) brachten de afgewerkte stukken naar Grave,

waar de linnenkoopman hun 24 stuivers (!!) per week gaf.
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2.
Niet zonder gevaar is het in 't waterlooze Nistelrode te
roepen : « haal over! » als bij een veer. Als 't « Nistelrooische
veer » was een plaats bekend, waar de oude karreweg door
de barre Schaaiksche hei schuin op den « Schaaikschen hoek»
naar den Napoleonsweg Den Bosch-Grave aanliep.
Hierover werd de volgende spotsage opgeteekend : Tusschen Nistelrode en Os stroomde in overoude tijden een vliet.
Bij gebrek aan een brug, waagde men den overtocht per
pont - een koebak - onder geleide van den immer dronken
veerman.
Nu gebeurde 't, dat de schout van Nistelrode overgezet
moest worden op een oogenblik dat de veerman zoo zat was
als een snip. De· schout kon 't gelukkig wel alleen !
Maar midden in den vliet was er zoo'n drift in het water,
dat het vaartuig twee uur ver werd meegesleept en ten slotte
in de boomen langs den oever vastraakte.
De toegeschoten oeverbewoners ontvingen den ongelukkige met een luid « haal over! ))
(Id.)

NUNEN.
(Gemeente Nunen, Gerwen en Nederwetten.)
« BOTTERS ».

Dit woord beduidt botteriken, lomperds.
2.
« HOüIvEULENS ».
(Id.)

3.
Zie

GERWEN.

OERLE.
(Dia!. Oers.)
1.

Het rijmpje:
Vil Oers,
Velke tei (taai),
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Meske scherp,
Prus, prus:

zinspeelt op de vele vilders, die vroeger in Oerle woonden.
(Tijdschr. voor Noord-Brab. Gesch., enz., 1892, bI. 599 vlg.)

2.
Zie STRIJP.

OOSTERHOUT.
1.
« BooNENvRETERs ».

Om zich te wreken over den spotnaam Dongensche Peeën,
hun door de Oosterhouters naar 't hoofd geworpen, noemden
de Dongenaars hun Oosterhoutsche buren Boonenvreters.

2.
« KAAI SCHIJTERS ».

Veel meer dan de vorige, is voor Oosterhout de schimpnaam Kaaischijters bekend.
Zie BERGEN -OP-ZOOM.

3.
« STEENEN ».

Omdat er veel steenbakkerijen zijn.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

4.
Eerst eten, zeggen die van Oosterhout.
Die uitdrukking staat in verband met het volksverhaal,
dat luidt:
Eens moest te Oosterhout een veroordeelde ter dood gebracht worden. Al de voorbereidende maatregelen waren
getroffen en men zou zich gereed maken om het vonnis te
voltrekken, toen het etensuur sloeg. De Oosterhouters stelden
de strafuitvoering uit met te zeggen: Eerst eten! En ze gingen
aan tafel, maar terwijl ze aten, had de veroordeelde gelegenheid gevonden om het hazepad te kiezen.
(LAURILLARD,

176.)

Er wordt ook verteld dat Oosterhoutse he afgevaardigdev,
die den Minister in den Haag moesten spreken over spoorweg-
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plannen, den geschikten tijd voorbij lieten gaan en onverrichterzake naar huis keerden, want ze waren « eerst gaan eten».
Bovenstaand spreekwoord wordt gezegd voor iemand die
zich al te druk en te gejaagd aanstelt en wijst op het bedaard
en gemoedelijk karakter der Noord-Brabanders.

5.
Naar Oosterhout gaan.
Een middagslaapje houden, een dutje doen. (Breda).
Zie HEUSDEN.

OORSCHOT.
1.
« KRIMMERS ».

D. i. kramers.
2.
« MAANBLUSSCHERS ».
(L. VAN MIERT, op. cit.)

3.
Zie BEST.

os.
1.
« DUBBELTJESSNIJERS ».

De ingezetenen van Os voeren den spotnaam van Dubbelt jessnijers, omdat zij in vechtpartijen elkaar met de scherpe
randen van een dubbeltje sneden over 't gezicht trokken,
liefst - dat was het meest naar de regelen der kunst - in
den vorm van halvemaantjes.
Het dubbeltjesgevecht bestond ook elders in Noord-Brabant
en was in 't begin der achttiende eeuw nog in zwang op de
grensdorpen en de aanpalende Zuidnederlandsche gemeenten.
(PANKEN,

Volksgebruiken, 72.)

Het litteeken in 't gelaat heet « het wapen van Os ».

2.
« BÈNDESNIJERS ».
13
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Dat is : bandensnijdel's, lieden die wisschen of wilgeteenen
snijden om er takkebossen mee saam te binden.
Al geschiedde dit zonder voorkennis van den eigenaar,
toch werd dit vergrijp niet als al te ernstig opgenomen, want
in deze streek geldt de boerenwet :
Een steel (voo'r de schop) en een wisch
Vat men waar ze is (1).
(1.. VAN

MIERT,

op. cit.)

OSSENDRECHT.
HET « PEEKOFFIESTADJE ».

Ossendrecht, in den Polder, wordt soms het Peekoffiestadje
geheeten, naar de aldaar bestaande peekoffiebranderij of
bitterpeefabriek (fabriek van chicorei) van de Beukelaar
(merk {( het Oude Vrouwtje »).

OUDENBOSCH.
1.
{( KAKKEDUTEN ».

Kakkeduut is de benaming van een vogeltje, dat zijn eigen
naam roept.
Die van Hoeven zeggen :
De Ouwenbossche kakkeduten
Komen in de Hoeven wruten.

2.
Die van Oudenbosch hebben 'ne koepel in d'r hoofd zitten.
Door dit spotzegsel bedoelt men, dat ze flink kunnen opsnijden. De basiliek van Oudenbosch draagt een grooten
koepel in navolging van de St-Pieterskerk te Rome.

(1) In de Antwerpsche Kempen :
'Nen band en 'ne wisch
Meugde halen waar hij is ;
Maar ertrijzen en boonstaken,
Dat gaat te veul maken.
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OUD-GASTEL.
(Gemeente Oud- en Nieuw- Gastel.)
1.
« BEKKESNIJERS ».

Het dorp Oud-Gastel was oudtijds berucht om zijn vechtersbazen. De bewoners worden dan ook Bekkesnijers geheeten.
Omstreeks 1830 was er geen man in 't dorp meer over, die
niet een kruis over zijn gelaat gesneden had, tenzij « heeroom»
(de pastoor). Dat vonden ze te kras en rustten niet, eer hij
ook met een scherp dubbeltje een kruis over 't gezicht kreeg.

2.
« KWEEKERS », dial. « KWAIKERS ».

Omdat er veel boomkweekerijen zijn.

3.
« KRuIKEZEIKERS ».

Zie TILBURG.

PEEL (DE).
1.
Van de bewoners der Brabantsche Peel wordt gezegd:
Ze verbranden hun eerd,
Ze eten hun peerd
En slapen bij den voerman.

Zinspeling op de turf (klot genaamd), die de Peellanders
branden, op de trekossen, die ze in plaats van paarden gebruiken en op de boerinnèn, die met de kar rijden.

2.
De hond loopt de Peel op.
Er is huiselijke twist.

3.
HET WAPEN VAN PEELLAND.
VAN OUDENHOVEN zegt in zijn Beschrijvinge der Meyerije,
195

bI. 48 : « Het wapen van Peelland is van onder ledig ende van
boven gevuld met negen goude lijnen op een zwarten grond.
Het onderste, ledige deel zou beteekenen dat het grootste
deel een schrale en magere grond is; het andere deel is
bewoond en heerlijk, de negen gouden lijnen duiden de vanouds bestaande negen rechtbanken aan. »

PRINSENHAGE.
1.
« KRUISKOPPEN ».

Als het kermis was in Prinsenhage, dan was het gebruikelijk
het mes in een der balken van de eene of andere herberg te
steken en die daar onder doorging, moest op het mes vechten
met den eigenaar er van. De kunst bestond hierin zijn tegenpartij een kruis in 't geûcht te snijden. Daar menige bewoner
zoo'n teeken droeg, werden zij in de omliggende dorpen
Krui8koppen geheeten, een scheldnaam die natuurlijk weer
aanleiding gaf tot bekkesnijderijen. Nog in 't jaar 1892 kwamen zulke messengeveehten nog veelvuldig voor.

*

* den
* , zekere Jordaens, leefde
Een meester in 't bekkesnij
daar omstreeks 1840 en leeft nog steeds in de herinnering
voort. Dat gore individu zou zich iederen Zaterdag in zijn
huis - om dezes onreinheid de « vuilpint » genoemd - geoefend hebben op een ouden hoed, die daarvoor op een staak
werd gezet!
(L. VAN MIERT, op. cit.)

Als men heden ten dage met kermis aan een Prinsenhager
vraagt : « Hoe is 't met de kermis? » dan krijgt men meestal
ten antwoord: « Goed, er is al een dooie », Zeker jaar was
niemand door het mes gevallen : de kermis was mislukt.

2.
u PEEBOEREN ».

PUTTE.
1.

Putte is een van de vele plaatsen, waar de vliegen met de
kermi8 heentrekken.
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De vermaarde Putsche jaarmarkt en kermis, die ook in
't aanpalende Belgisch Putte wordt gehouden, valt zeer laat
in October, op het tijdstip dat de vliegen gaan verdwijnen.
Men zegt dan in de omstreken, zoowel met betrekking tot
Zuidnederlandsch als tot Hollandsch Putte: Wij geraken de
vliegen kwijt, ze zijn naar Putsche kermis.
Zie PUTTE (prov. en arrond. Antwerpen).

2.
Naar Putte zijn.
Dood en begraven zijn.

RAAMSDONK.
« BONKENSLIKKERS ».
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

Zou die spotnaam kunnen beteekenen : zij die bonken,
groote brokken slikken, gulzigaards 1

RAAMSDONKVEER.
(Gemeente Raamsdonk, dial. het Veer.)
1.
« DOOIE-VISCHJESVRETERS ».
(Id.)

2.
«

FANTEN ».
(Woordenschat, 285.)

In vroeger jaren waren de Veersche jongemannen zeer
rumoerig en vochten gaarne in de herbergen der naburige
dorpen. Van daar het rijmpje:
Dat zijn de Veersche fanten,
Die loopen langs de kanten.

In het Wrdb. der Ned. T., lIl, 4378, wordt fant opgegeven
met de beteekenis van landlooper, bedelaar, en in NoordBrabant noemt men, volgens HOEUFFT, fanten : « hen die den
gevangen visch op het zoogenaamde Bergsche veld in manden
op hunne ruggen torschen en langs de huizen te koop veilen. »

RAVENSTEIN.
Zie GRAVE, SCHAAIK en BATENBURG (in Gelderland.)
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REEK.
1.
« KELESTROOPERS

)j.

Zie onder SCHAAIK.
Aldus genaamd naar de kelen, het jonge bladgroen der lenteknollen of rapen, elders bekend als rubben, dat als moes bereid
en gegeten wordt.
Als een Rekel' boer ging verhuizen, bonden spotters wel
eens een bosje kelen achter aan de kar, waarop de wegtrekkenden gezeten waren. Maar vooral bij kermissen, bij St-Donatusbedevaart (bizonder te Reek vereerd), bij 't loten voor
den krijgsdienst schold men elkaar uit voor Schaaiksche
moeszak en Reeksche keelstrooper.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

2.
Het gemeentewapen van Reek draagt een schuinen balk met
de drie letters R. R. R. (Rex regum regit). Plaaggeesten lezen
daaruit: Reeksche rotte rommel.
(Id.)

REUZEL.
1.

Zegt iemand dat hij van Reuzel is, dan voegt men hem toe:
Reuzel is ongesmolten vet.
2.
Reuzel is een der acht Zaligheden.
Zie BUDEL.

RIEL.
(Gemeente Allen en Riel.)
1.
« KAAIKESSCffiJTERS

)j.

Naar de grintkei (keitjes) heeten de boeren zoo.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

2.
N en boer van Riel.
Geldt te Tilburg als de evenknie van den Bakelschen boer.
(Id.)
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RIJEN.
(Gemeente Gilze en Riien.)
1.
« KNULLEN ».
(Id.)

2.
Riien i8 van de kar gevallen.
Waarschijnlijk toen Onze Lieve Heer en Sint-Pieter de
dorpen op een kar rondvoerden.

RIJKEVOORT .
(Gemeente Beugen en Riikevoort.)
« KmVORSCHEN », « KWAKERS ».

RIJSWIJK.
Zie HEUSDEN.

ROSMALEN.
1.

De volksdichtvaardigheid maakt er geen aanlokkend oord
van. Oordeelt liever:
Rosmalen is een ellendig land :
's Winters in 't water
En 's zomers in 't zand.
(LAURILLARD,178.)

2.
(( ZANDBOEREN », (( ZANDKRUIERS ».

Wegens den zandigen bodem.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

ROZENDAAL.
1.
(( STOEPENSCHIJTERS ».

V gl. o. a.

AMSTERDAM.

(Id.)
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2.
« HONGERLIJERS ».
(Id.)

3.
De Rozendalers zelf zeggen dat hun stad eens gebouwd was
in « een dal met wilde rozen » begroeid, maar de vreemdeling
die in de stad tusschen de huizenrijen veldjes met bloemkool
ziet, kan 't maar niet gelooven.

SAMBEEK.
Naar de volksetymologie zou de gemeente eerst Zandbeek
hebben geheeten, omdat er een beek vloeide, die zand opwierp; anderen meenen dat de naam eerst St-Jansbeek was,
naar den patroon der parochie.
(SCHUTJES,

op. cit., V, 623.)

SCHAAlK.
1.

Plaatsrijm :
Ik kwam eens door Schaaik gegaan,
Daar zag ik een meisje in den moeshof staan.
Ik kwam eens door Reek geloopen,
Daar was een meisje aan 't kelen (1) stroopen.
In Herpen daar zijn ze wel slim genoeg,
Daar spannen ze de vrólie voor den ploeg.
Langel ligt zoo kort bij Ravestein,
Anders zou Langelook niet veel zijn.
Velp is er een arm land,
's Winters in 't water en 's zomers in 't zand.
De Milsche boeren die zijn er zoo lomp,
Die loopen de vrólie de schulp van den klomp.
\Vanrooi ligt er zoo kort bij 't broek,
En daarom is 't maar een schooiershoek.
De Zeelandsche boeren die zijn er zoo stout,
Ze verkoopen de turf en stelen het hout.
(L. VAN MIERT, op. cit.)
(1) Kelen, elders rubben, bladgroen van jonge rapen.
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2.
« MOESZAKKEN », « MOESKOPPEN

)J,

« MOESSTEMPELS ».

Onder « moes )J wordt hier boeremoes of boerekooI verstaan,
die volgens ouden van dagen te Schaaik veel verbouwd werd
en er een lievelingskost is.
(Id.)

3.
ETYMOLOGISCHE SAGE.

Schaaik heette vroeger Schadewijk, omdat eens een verslagen leger de wijk nam naar deze streek, om zijn verliezen
en schade te herstellen.

SCHIJF (HET).
De toren van het Schijf, een gehucht van Zundert, is
klein en onaanzienlijk, waarom men in de buurt schertsend
zegt, dat hij binnengezet wordt als 't waait of regent.
Vgl.

SINT-ANTONIS-JUKSCHOT.

SCHIJNDEL.
1.
« HOPBELLEN ».

De inwoners van Schijndel heeten Hopbellen, omdat zij
veel hop telen.
2.
« BOKKEN ».

De jongens uit de verschillende buurten schelden elkaar
voor bokken : Wij bossche, Houtertsche bokken, enz.

SlEMPDE.
« THEEPENSEN

)J.

Omdat ze veel thee drinken 1
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

SINT-ANTONIS.
(Gemeente Oploo, Sint-Antonis en Ledeakker.)
11

TURFTRAPPERS

)J.

(Id.)
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SINT-HUBERT.
(Gemeente Mil en Sint-Hubert.)
« BOKKEN

)J.

(Id.)

Zie AARLE-RIKSTEL.

SINT -MICHIELSGESTEL.
« BOKKEN

)J.

Zie AARLE-RIKSTEL.
Spotrijm :
De Gestelsche bokken
Die kommen hier slokken,
Die loopen over den Dungenschen dijk,
7,e halen de slekken al uit het slijk,
Die braaien ze ondel' de assche
En vreten ze ongewasschen.
(Dungen.)

(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

SINT -OEDENRODE.
(Dia!. Rooi.)
« PAPBUIKEN

)J,

« PAPZAKKEN

)J.

Die naam dateert uit den tijd dat de arme zandboertjes
het bijna uitsluitend moesten stellen met aardappelen en
pap.

SINT -WILLEBRORD.
(Gemeente Ruk/en en SJYfundel.)
1.
« HEIKERS )J.
Het dorp ligt in de heide en was bewoond door een eigenaardige bevolking, afstammelingen van vreemde zwervers,
zelfs Zigeuners, die zich aldaar gevestigd hadden, levende
van diefstal en smokkelarij. Ze namen alles mede wat niet
te heet of te zwaar was. De pastoor, vertelt men, liet eens zijn
zilveren snuifdoos op zijn vaste bidplaats in den kerkhoftuin
liggen. Ofschoon vele « heikesgasten )J daar voorbijgingen,
werd de doos tot ieders verwondering teruggevonden. Het
« HEIKESGASTEN
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)J,

feit dat de heidebewoners ze niet hadden meegenomen, vond
men zoo ongewoon, dat men het met den naam van het
mirakel van het heike bestempelde. In oorlogstijd was het
« Heike » de meest beruchte smokkelaarsbuurt. « Klavervrouwke » (1) en « Schoppenheer)) waren toen de befaamde
helden. Thans is de toestand - er is een prachtige Lourdeskerk en een soort bedevaartoord - er fel verbeterd, al zijn
de « heikesgasten » tegenwoordig nog niet verder te betrouwen
dan men ze ziet (2).
(1) Van dezen beruchten boef en smokkelaar - 't was een man wordt verhaald dat hij zich over den electrischen draad over de grens
Rlingerde met behulp van een boomtak. Toen men hem doodschoot,
bleek hij f. 30.000 aan bankpapier bij zich te dragen.
(2) VAN DER AA, Aardr. Wrdb. der Nederl., schrijft over de HE[KERS
(1843) : « De bewoners zijn zoo genaamd Heikensvolk, meestal in hutten
wonende, en in den geheelen omtrek berucht. Ze generen zich voornamelijk met mandenmaken, bezembinden, beestenvillen en zandwasschen (ze maken ook zeven, zeeften hier genoemd) (*). Sommigen
bezitten kar en paard (**) en daaronder verborgen, soms te Breda
en elders gestolen voorwerpen gaan verkoop en, hoewel deze misschien
vroeger meer door hen bedreven werden en velen hun leven op het
schavot geëindigd hebben (***).
De verbastering en verwildering van dit gehucht, wordt daarin
gezocht, dat dit Heiken, tusschen de Baronie van Breda en het Markiezaat vr,n Borgen-op-Zoom gelegen, gecontesteerd gebied was.
J aloersch op elkanders rechten, wilden de Heeren niot dulden, dat met
het vatten der boosdoeners hun rechten geschonden werden. Door dezen
wedijver strekte dit gehucht tot een vrijplaats van alle booswichten
uit den omtrek. ))
Tot zoover VAN DER AA. Rest ons nog te vertellen, dat er .,;ich in den
Napoleonistischen tijd Zigeuners vestigden en zich met de bewoners
vermengden, wat wel niet zal bijgedragen hebben tot verbetering der
zeden. Ons dunkens is dit volkje best te vergelijken met de Goeten van
Heikruis, de Brazilianen van Zandvliet, de Binders van de Pijpelheide
en rndere eigenaardige volksstammen. Na 1840 heeft men 't flink aangepakt om de bewoners te verbeteren. Er werd een school opgericht,
een kerk en een maatschappij (in 1842) met uitsluitend doel: verbetering der maatschappelijke toestanden.
(*l Beesten villen en zand wasschen komen, meenen we, niet meer voor.
('") Tegenwoordig rijden ze veel met hondenkarren den boer op en ycrkoopon er
van alles, o. a. manufacturen.
('"") Deze volzin is alles behalve duidelijk.
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Spotrijm :
Heikestest,
Van de boeren vetgemest
Met scherp zand
En kittelkeien :
Daar kunnen ze mee naar 't heike rijen.
(Hoeven.)

2.
« VILDERSHEIKE ».

Er woonden daar eertijds veel paardenvilders ; maar men
zegt dat de naam hier vandaan komt, omdat ze er met messen
vechten.

3.
Hij is zeker op de kermis op 't Heike geweest.
Gezegd van iemand die een snede in 't gezicht heeft. Er
wordt daar altijd veel gevochten.

4.
({ KLEIN -AMSTERDAM ».

J. B. KRUGER, Gesch. der Baronie van Breda, zegt dat het
dorpje dezen naam verwierf na den Belgischen opstand
(1831-1839), wegens de vele bordeelen. Er lagen in die jaren
veel militairen in den omtrek, die met h"ill tijd geen raad
wisten.

V 6ór den oorlog juichte men reeds. Maar in den oorlog is weer eens
gebleken, dat het « ras)) sterker is dan de « moraal ll. Smokkelen was
toen nog hun minste zonde. Er werden toen duizenden verdiend.
Sommigen hebben eenige tonnen bezeten, maar zoo gewonnen, zoo
geronnen. Ze zijn nu weer straatarm.
De meiden lokten dan de soldaten weg, die aan de grens op post
stonden, offerden zich geheel voor de goede zaak op, en middelerwijl
sloegen de mannen hun slag.
Dronkenschap en vechtpartijen waren aan de orde van den dag.
Nu er geen geld meer verdiend wordt zijn ze weer braver geworden,
want ze zijn weer afhankelijk van de bedeeling in slechte jaren.
(Medegedeeld door den heer J. R. W. SINNINGHE.)

204

STEENSEL.
(Gemeente Duizel en Steensel.)
1.
Rteensel is een höpke (hoopje),
Knechsel is een knöpke (knoopje),
Duizel is een koffiegat
En Eersel is een mooie stad.

Onnoodig er bij te voegen, dat Eersel nooit een stad was.
(PANKEN,

Liederen, 28; Ons Volksl., IX, 97.)

2.
Een der acht Zaligheden.
Zie BLADEL.

3.
Er is maar een pier in Steensel, zoo mager is er de grond.
Hij ligt in den tuin der pastorie aan een ketting. De menschen
maken zich daar nog erg boos om.
-

4.
Het is daar een schrale grond en van daar de zegswijze

Men moet in Steensel nooit naar de vette ossen van Steensel
vragen.
5.
Te Steensel luidt de klok :
Berkenhout,
Brandhout,

waarop het klokje van Knechsel antwoordt:
Brem ook,
Brem ook!

(Tijdschr. voor Noord-Brab. Geschied., enz., 1892, bI. 599 vlg.)

Vgl.

BEERSEL-OP-DEN-BosCH

en

HULSEL.

STIPHOUT.
1.
« STIPHOUTSCH SPURRIE ZAAD ».
(Tijschr. voor Noord-Brab. Gesch., enz., 1892, bI. 599 vlg.)

Vgl.

GERWE

en

ZEELST.
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2.

't Is de 8tippentsche kerk.
Zoo zegt een kaartspeler, die geen enkel prentje op zijn
kaarten heeft. Die zegswijze dankt haar ontstaan aan de armoede der voormalige Stiphoutsche kerk, waar geen enkel
beeld te vinden was.
(PANKEN,

Vgl.

Volksgebruiken, 100; Ons Volksl., IX, 21.)

HAPERT, NIEL-BIJ-ST-TRUIDEN.

STRATUM.
(Gemeente Groot-Eeindhoven.)
« RUITJESTIKKERS

».
iLo

VA" MIERT,

op. cit.)

STRIJBEEK.
(Gemeente Ginneken en Bavel.)
Evenals in zoovele Zuidnederlandsche dorpen, worden te
Strijbeek met de kermis de vliegen in 't brood gebakken.
De kermis valt er op 't einde van October.

STRIJP.
1.
HET « HEKSENLAND

)l.

Er wonen veel oude wijven, die als heksen worden aangezien.
2.
Ge kunt hem, wel wijsmaken dat Onze Lieve Heer te Strijp
in 't vlierbosch woont.
Men kan hem de grootste ongerijmdheden doen gelooven.
(Zeelst.)

3.
Rtl'ijp str ... ,
Oers('he grond,
Zeel st bovon!

(Zeelst.)
(T1:jdschr. 1'oor Noord-Brab. Gesch., enz., 1892, bI. 599 vlg.)
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4.
Te Strijp uit 't lof komen.
Van niets weten.
(lVrdb. der Ned. T., VIII, 2081.)

Vgl.

BREUGEL

en

GEMONDE.

TEEFELEN.
(Gemeente Ooien en Teefelen.)
1.
« WATERRATTEN ».
(L. VAN MIERT, op. cit.)

2.
Bij gelegenheid van een overstrooming zouden de boeren
hun varkens in de kerk gedreven hebben. Nog hoort men van
Teefelen spotten (( dat het bestaat uit zoo- en zooveel huizen
en een varkenskooi (varkenskudde ).
(Id.)

3.
Met kermis worden er de vliegen voor krenten in de mik
gebakken.
(Id.)

TILBURG.
1.
(( KRUIKEZElKERS ».

Omdat daar werkelijk vroeger de urine in kruiken bewaard
werd, want dit vocht had men noodig voor 't bewerken en
bleeken van de linnens en de lakens, in den tijd der huisnijverheid. Om de wol te zuiveren, bezigde men vanouds de
menschelijke urine, vanwege den ammoniak, er in vervat.
De urine moest dus verzameld worden, maar mocht niet
vervliegen. Daarvandaan dat men in kruiken urineerde en
die met een kurk afsloot. Daarna werd ze aan den fabrikant
of weversbaas verkocht. Thans gebruikt men daartoe een
chimische stof.
(8inte Geertruydt8bronne, lIl, 93.)
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2.
« KEIBUTERS ».

Buten beteekent in 't Kempisch dialect met den riek in den
grond werken om onkruid, wortels en aardappelen uit te halen.
De spotnaam zou dus beduiden : menschen die keien uit den
grond buten, met den riek uithalen.
3.
u MESSESTEKERS ».

De Tilburgers hebben den naam erge vechtersbazen te zijn
en in hunne gevechten met messen te steken. Vroeger werd
gezegd: « In Tilburg steken de messen boven de daksparren
uit. »
3.
« TURKEN ».

Al wat te Tilburg ten Noorden der spoorlijn in de buurt
» woont, wordt als Turken aangeduid.
Turk beteekent hier een lomp, onbeschaafd en achterlijk
stuk mensch.
« het Goorke

(L. VAN MIERT, op. cit.)

UDEN.
« KAAIESCHIJTERS ».
(WINKLER,

Studiën, 67.)

Zie BERGEN -OP-ZOOM.

UDENHOUT.
« SPEKDIEVEN ».
(1,.

VAN MIERT,

op. cit.)

UILEKOTEN.
(Gemeente Baarle-Nassau.)
Zie DRUNEN.

VALKENSWAARD.
1.
« KAAL WEERD ».

Ze verkoopen daar kalen bluf.
In Valkenswaard komt een juffrouw uit den koestal, omdat
de boeredochters er de steedsche kleederdracht naäpen.
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2.
HOE VALKENSWAARD ZIJN NAAM KREEG.

Valkenswaard gaat er trotsch op dat het een dorp van valkeniers geweest is. Maar de volksluim weet het beter. Vroeger
was op de plaats waar nu 't dorp ligt, een weiland, in 't Meierijsch dries genaamd. Daar stond een herberg, die den naam
kreeg van De Waard op den Dries. Hier kwamen veel kooplui,
die varkens naar de markt dreven. Het dorp dat ze allengs
vormden, kreeg daarvan den naam Varkenswaard, wat later
Valkenswaard geworden is.
(VAN DER

AA, Anrdr. Wrdb.)

3.
Dat de ingezetenen van Valkenswaard voor geen klein
gerucht vervaard zijn, leert ons het rijm, medegedeeld bij
DOMMELEN.

VECHEL.
of ({ KUUSKES ».
De inwoners van Vechel worden door hunne buren de
Kalveren genaamd. Dezen bijnaam moeten ze gekregen hebben, omdat zij zich sterk toeleggen op het fokken van kalveren.
Dat het toevoegen der spotnamen Beren en Kalveren tusschen de inwoners van Erp en Vechel en hunne buren, nog
wel eens aanleiding geeft tot twist, zal wel niet hoeven gezegd.

({ KALVEREN»

(Tnxandria, VII, 70.)

Door 't kalf van Vechel wordt de som van 7 gulden bedoeld.
Werd een kalf misschien voor f. 7 verkocht?
(L. VAN MIERT, op. cit.)

VEEN.
1.
({ PEULENBUIKEN )).

De spotnaam beduidt lieden, die zich den buik vullen met
peulen, d. i. boonen en doelt wellicht op de aldaar uitgeuefende
boonenteelt.
2.
Veen is een ({ kraaiennest )).
Zie HEUSDEN.
14
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VELDHOVEN.
(Gemeente Veldhoven en Meerveldhoven.)
« BOKKEN ».

Zie AARLE-RIKSTEL.
Spotrijm :
De Veldhovensche bokken
Die komen hier slokken.
Ze hebben geen nood,
Ze hebben geen brood,
Ze steken vaD iers en moeiers met spellen dood.

Gezegd te Zeelst, waar de Veldhovensche wevers veel
stukken om te weven haalden.
(Tijdschr. voor Noord-Brab. Gesch., enz., 1892, bI. 599 vlg.)

VELP.
« ZANDHAZEN », « ZANDKRUIERS ».

Moeten kruien, omdat men geen « varing » (kar en trekdier)
heeft, is erg; maar niets te kruien hebben dan zand, beteekent
schamele armoede. Zie SCHAAlK.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

VIERLINGSBEEK.
VOLKSETYMOLOGIE.
I.

Vier beken kwamen bij deze plaats samen.
(SCHUTJES,

Gesch. van het bisdom 's-Hertogenbosch, V, 816.)

Il.
De heeren van Ouyk lieten hier op hun kasteel geldstukken
vierlingen (ook oortjes genaamd), slaan. Op een weiland vindt
men nog de fundementen van dat slot en een aangrenzende
weide heet « 't Beker oortje ».
(PARINGET,
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Beschr. van Clrave, 38;

VAN DER AA,

Aardr. Wrdb.)

VOLKEL.
(Gemeente Uden.)
1.
« KLOUTER ».

Kluiten.

2.
« PIEPERS ».

Aardappels.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

VOORHEIDE.
(Dial. Veurhei, gemeente Oosterhout.)
1.
« BOKKEN

Zie

)J.

AARLE-RIKSTEL.

2.
« HEIKERS

)J.

Hier wonen veel bezem- en boenderbinders. Ze staan te
slechter naam en faam bekend als dieven van hout en veldvruchten en als messenvechters. De zoons werken natuurlijk
« op 't fabriek ».

VORSTENBOSCH.
(Gemeente Nistelrode.)
« PINNESTEKERS

)J.

Ze konden niet onthouden wanneer 't Zondag was en staken daarom iederen dag een pin in de turf : bij de zevende
was de week om.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

Vgl.

NEDERWEERD.

VUCHT.
« KOEZAKKEN ".

Beteekent dit Kozakken, of is 't een herinnering aan de
koezakspinnerij, die omstreeks het midden der 1ge eeuw als
gemeentelijke werkverschaffing was opgericht?
(Id.)
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WAALRE.
(Dial. Wolderen.)
1.
« SCHEEL WOLDEREN ».

Omdat er zoo bizonder veel menschen zijn die scheel zien.

2.
« WARS WOLDEREN ».

De bewoners waren zeer onhandelbaar. In den tijd toen
Valkenswaard, Dommelen en Waalre maar één burgemeester
hadden, gold het rijmpje, medegedeeld onder DOMMELEN.
(TijdscM. voor Noord- Brab. Gesch., enz., 1892, bI. 599 vlg.)

3.
Zie HEUSDEN.

WAALWIJK.
1.
« OLIEBUIKEN ».

2.
« RIJSTVRETERS »,

« RIJSTPIKKERS », « RIJSTBASTEN ».
Vroeger leverde het schoenmakersvak een zoo karig bestaan op, dat de W aalwijksche schoenmakers rijst - eens
een goedkoop volksvoedsel - aten. Bast is buik.

3.
Waalwijk, Kalekijk,
Als ze leven, zijD ze rijk;
Maar komen ze te sterven,
Dan vàlt er niets te erven.
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

WANROOI.
1.

De boekvink (Fringilla coelebs) zingt: « Wie gaat mee naar
Wanrooy toe, maar 't is kuken (1) te wied)} (te ver).
(JACQ. CUYPERS, Noordbrab. Almanak, 1892, bI. 588.)
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2.
Wanrooi is een
Zie SCHAAIK.

cc

schooiershoek ».

WASPIK.
1.
« BOONEBRAAIERS ».

2.
cc STRONTSCHEPPERS ».

Omdat zij hun velden met beer bemesten.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

WERKENDAM.
« BRIJBROEKEN ».

Beteekent : brij eters, papeters.

WESTERHOVEN.
« BOKKEN

D.

De (Westerhovensche )bokken
Die komen hier slokken,
Ze hebben geen nood,
Ze hebben geen brood,
Ze steken hun moeder met spellen dood.
(Bergeik.)

Hetzelfde rijm wordt ook op andere dorpen toegepast.

WIJBOSCH.
(Gemeente Schijndel.)
« BULLINGEN ».

Beulingen, bloedworst.
(L.

VAN MIERT,

op. cit.)

WIJK.
(Gemeente Wijk en Aalburg.)
Zie

HEUSDEN.
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WILLEMSTAD.
1-2.

Met het oog op het Hollandsche Diep, worden twee spreekwoorden gebezigd, het eene tot aanduiding van bekrompen
middelen, het andere tot aanduiding van een bekrompen
toestand. Het eerste is : 't Is daar zoo breed niet als voor de
Willemstad, en het andere: Het zit er zoo diep niet als voor de
Willemstad.
(LAURILLARD,

179.)

3.
Zie KLUNDERT.

WINTELRE.
(Gemeente Vessem, Wintelre en Knechsel.)
Met kermis worden de vliegen er, bij wijze van krenten,
in de mik gebakken.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

WOENSEL.
(Gemeente Groot-Eindhoven.)
1.
«

BOKKEN

».

2.

Zie ACHT.

WOUDRICHEM.
(Dial. Woerkom.)
1.

MOSTERDPOTTEN ».
Omdat de top van hun kerktoren den vorm van een mosterdpot vertoont.
2.
ti:

W oerkom is een mosterdgat.
Zie HEUSDEN en ZALT-BoMMEL.
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wouw.
1.
« PAPBOEREN ».

Wouw is een zèèr welvarend boerendorp.
2.
Iemand die gedurig zegt: ik wou wel dat, enz., antwoordt
men:
Wouw ligt een uur achter Rozendaal.
(STOETT,

44.)

De spreekwijze beduidt ook : kalmpjes aan, maak je zoo
dik niet, we komen er toch wel.

ZEELAND.
« SMOUSEN ».

Al is het waar, dat hier vóór eenige tientallen jaren een
Roomschgeworden lid van een der deftigste PortugeeschIsraëlietische geslachten van Amsterdam het boerenbedrijf
uitoefende, toch zou VAN MIERT in dit feit niet licht den
oorsprong dier benaming zoeken.

2.
« KAALJAKKEN ».

De bewoners van de omliggende buurten, de « uithoeken »,
spreken van de eigenlijke dorpsbewoners als van de « straatsche kaaljakken ».
(L. VAN MIERT, op. cit.)

3.
Zie onder SCHAAlK.

ZEELST.
1.
« SPURRIE-ZEELST ».

Er wordt veel spurrie gezaaid. Een vreemdeling mag er
nooit naar spurriezaad vragen, ook geen twee vingers miksgewijze opsteken, of hij loopt gevaar een pak slagen te krij215

gen. Spurrie komt uit in den vorm van een miksken of gaffeltje.
(Ti]dschr. voor Noord·Brab. Gesch., enz., 1892, bI. 599 vlg.)

2.
Zie STRIJP.

ZEVENBERGSCHEN HOEK.
(Bij 't volk Den Hoek, gemeente Zevenbergen.)
«

KANTENSNIJERS ».

Kan deze naam beteekenen dat de bewoners zoo arm zijn,
dat ze langs den wegkant gras snijden voor hun beesten?

ZIJTAART (SEITERT).
(Gemeente Vechel.)
« REIGERS ».
(L. VAN MIERT, op. cit.)

ZOMEREN.
Zomeren schijnt vroeger in conflict te zijn gekomen met
Helmond, waarschijnlijk over zoutsmokkelarij . Op zekeren
morgen trok Zomeren op wraak uit onder de strijdleus:
« Zomeren niet bang ! » en sloe~ alles te Helmond kort en klein.
Met den strijdkreet: « Zomeren niet bang! » spreken de
vechtersbazen elkaar nog moed in.
(L. VAN MIERT, op. cit.)

ZON.
(Gemeente Zon en Breugel.)
1.
« BOKKEN

Zie

)j.

AARLE-RIKSTEL.

2.

Zie
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NEDERWETTEN.

ZUNDERT.
1.
« TAXANDERKOPPEN )).

Omdat in 1812 op het grondgebied van Zundert een altaarsteen der Dea Sandraudriga gevonden werd en sommige
historici meenden, dat bij Zundert het heilige moederwoud
van Taxandria was.
2.
« MAANBLUSSCHERS ».
Eenige boeren zagen een roode maan opgaan boven de
bosschen en renden naar den toren om de klok te luiden.
De brandspuit trok uit, maar algauw bemerkte men de
vergissing.
3.
« KLEIN -SCHEVENINGEN ».
Die van Zundert hebben den naam buitengewoon veel
bokking te verbruiken, waarom hun dorp in de wandeling
Klein-Scheveningen heet. Om ze boos te maken, roept men hun
« spek met steerten » na.
(R. d. H., XVI, 68.)

4.
VOLKSETYMOLOGIE.
Omdat die gemeente vroeger, vóór den aanleg van den
steenweg Antwerpen-Breda, zoo afgezonderd lag, zou zij den
naam Zundert hebben gekregen.

AANHANGSEL.

op· EN NEERHEIDE.
« NEUZENKNIPPERS » EN « PANNELEKKERS

Y!.

In zijn Dorpsverhalen (Turnhout, Splichal-Roosen, z. j.)
brengt Dr. J. RENIER SNIEDERS twee dorpen ten tooneele
onder de verdichte namen van Op- en Neerheide, waarvan de
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bewoners respectievelij k de spotnamen Neuzenknippers en
Pannelekkers voeren.
« Er bestond », zegt de schrijver , « van ouds af eene geweldige veete tusschen deze twee dorpen (I), waarvan ik
de echte oorzaak nooit heb kunnen achterhalen. De secretaris van Opheide, een man die in de dorpsarchieven scheen
thuis te zijn, heeft mij eens hieromtrent het volgende verteld:
Ter gelegenheid eener kermis, misschien tweehonderd jaren
of langer geleden, kwamen eens eenige Neerheiers in een
herberg te Opheide ; zij hadden in den wijngaard des Heeren
gewerkt, en waren zeer vermoeid van hun werk. In de bedwelming door het bier en den genever veroorzaakt, kwamen
zij tot woorden, en eindelijk werd men handgemeen met de
bewoners van het dorp.
Men vocht, gedurende een paar uren, al de kroegen af;
men sloeg elkander blauwe oogen en bloedende neuzen;
men scheurde de wambuizen van al wat er zich poogde tusschen te mengen, en wat erger is, menig vechter was doorsneden en doorkerfd.
Toen het gevecht, tegen den avond, geëindigd was, bemerkte
men, dat een paar Neerheiers hunnen neus hadden verloren.
Naar het scheen, had de kleermaker van Opheide, een kwaad
en driftig kereltje, een zeer gewichtige rol gespeeld in het
kleine drama, en met zijn scheer, welke hij behendig hanteerde, twee Neerheidsche neuzen, tot teeken van overwinning afgesneden.
Van dien tijd af noemde men de Opheiers Neuzenknippers;
en deze lieten niet na, bij elke gelegenheid, hunne naburen
den naam van Pannelekkers toe te werpen. Tot staving van
deze doelmatige benaming, zeide men, dat het uitlekken
van schotel of pan slechts regelmatig konde bewerkstelligd
worden door hem, wien het zintuig van den reuk niet meer
in den weg stond. »
Welke dorpen (uit de Meierij) zou Snieders hier bedoelen?
Bestaan of bestonden de opgegeven spotnamen werkelijk
of hebben wij hier met een verzinsel te doen?
(1) Bedoelde dorpen liggen op een uur afstand van elkander.
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PROVINCIE GELDERLAND

PROVINCIE GELDERLAND

1.

DE « SNAPHANEN» VAN GELDERLAND.
Op het schutblad van een handschrift uit het midden der
XV e eeuw, las men o. a. :
Hooge peerden
Blancke sweerden,
Rasch van der hant :
Dat zijn de snaphane van Ghelderlant.
(Belg. Museum, Il, 316.)

Snaphanen waren vrijbuiters, gewapende roovers. KILIAAN
omschrijft het woord door grassator, eques pr03dator, excursor,
latro, sicari, obsessor viarum. :Qien schimpnaam verdienden
de Gelderschen wel. « Inderdaad is er een tijd geweest, dat
de avontuurlijkste strooptochten voor den Geldersman een
lust en leven waren. De Brabantsche en Utrechtsche jaarboeken schilderen ons de Geldersche Snaphanen onder zeer
ongunstige kleuren af, en te Antwerpen was men nopens hunne
bedrijven niet minder goed ingelicht; want indien de strandbewoners van de Zuiderzee lang het aandenken behielden van
den Gelderschen admiraal Lange Pier, zoo leerden de Kempen
Marten den Zwarte al te goed kennen. ERASMUS spreekt
ergens van deze vrijbuiters, onderscheiden door hunne hooge
peerden en blanke zweerden, die van tijd tot tijd in de naburige
gewesten strooptochten deden, vooral in de eerste helft der
XVIe eeuw. Ook de beruchte zwarte benden, welke destijds
in Frankrijks dienst traden, waren eigenlijk snaphanen, en
het moet bij deze gelegenheid geweest zijn, dat de schimpnaam in de Fransche taal overging en er nog gebruikelijk
is onder den naam van Chenapans. » (L. TORFS, Nederl.
Krijgs- en Partijnamen, 46.).
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2.
Rasch te paerde, blinckende te zwaerde
Die lanci in die hant
Dat zijn die Heere van Gelderiant.
(Uit een hs. kroniek van het laatst der XVle eeuw.)

(De Oude Tijd, 1869, bI. 151.)

3.
Hoog van moed,
Klein van goed,
Een zwaard in de hand
Is het wapen van Gelderland.
(HARREB.,

4.

I, 223.)

Het glas in de hand
Was het wapen van Gelderland.

5.

(Ibid.)

Wildy weten wat een Geldersman is zijn natuere
In zijn ouderdom wordt hij hooverdich en stuere.
(Uit een hs. kroniek van het laatst der XVle eeuw.)
(De Oude Tijd, 1869, bI. 151.)

6.

De reeds vermelde Friesche zeeschuimer Groote Pier
kenschetste de Gelderschen als :
Kloeck in den velde,
Maer dorre van gelde,
Vroom van moede,
Maer kleyn van goede.
(G. KALFF, Gesch. der Ned. Lett., 1I, 73.)

7.
« MOFFEN

)J.

Bij de Hollanders zijn de Gelderschen Moffen, zoowel als
de Duitschers.
8.

Geen beter geloof dan een Geldersch geloof. (ZeeuwschVlaanderen. )
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Gelderseh, woordspeling met geld, en geloof met crediet,
dus : die met geld in de hand komt, heeft het meeste crediet.
( Woordenschat, 335.)

9.
Het is op zijn Geldersch

bitter verdiend, bitter verteerd.
(HARREB.,

In, blo IV.)

10

Ze plukken hem, als de boeren in Gelderland de ganzen doen.
(Id., I, 223.)

ll.
In Gelderland loopt men gevaar door een gevaar overreden
te worden.
Woordspeling met gevaar (ramp) en gevaar (rijtuig). In
Gelderland rijdt men alleen op een paard, niet in een wagen,
daar vaart men in; van daar dat men er wel koetsen, wagens,
karren, maar geen rijtuigen kent.
(Id., II, bI. LXX!.)

12.

Een Gelderschman mag tweemaal het mes opnemen, d. i.
tweemaal van denzelfden schotel nemen.
(Ibid.)
Vgl.

BIERVLIET.

13.
OORSPRONG VAN DEN NAAM GELDER.

De sage verhaalt den oorsprong van den naam Gelder als
volgt:
Ten tijde van Karel den ~ale vertoonde zich in het land
van Keulen een vreeselijke draak, die wijd en zijd in den
omtrek groote verwoestingen aanrichtte en menschen en
dieren verslond, bij zooverre dat vele lieden het land verlieten.
Toen de zonen van Otto, heer van Pont, die in de nabijheid
zijn heerlijkheid had, zulks vernamen, besloot de oudste hunner, Lupold, het wangedrocht te gaan bekampen. Het bevond zich, naar men hem verzekerd had, onder een mispel223

boom, waar het gedurig Gelre, Gelre! schreeuwde. Volgens
de kroniek vermeldt, wierpen zijn oogen vlammen uit en
fonkelden als sterren in den nacht. Dat kon echter den ridder
geen vrees aanjagen: stout en boud trok hij op den draak af
en versloeg hem na een korten strijd.
Uit dankbaarheid voor de hun bewezen weldaad, kozen
de bewoners van de streek den dapperen held voor hun heer,
en hij bouwde zich daar een slot, dat hij naar het geschreeuw
van den draak Gelre noemde. Daar hij geen kinderen naliet,
volgde zijn broeder Wichard hem op, welke later met de
dochter van den graaf Herman van Zutfen in 't huwelijk trad
en de stamvader van 't beroemd huis van Gelderen werd.
(VAERNEWYCK, D'ie Historie van Belgis, 96 ;
Limb. Legenden, I, 131.)

WELTERS,
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'VOLF,

Niederl. Sagen,

AARD.
(Gemeente Herwen en Aard.)
Aard is een « eendepoel ».
Zie HERWEN.

ARNHEM.
(Bij 't volk ook Arem.)
1.
« KEIENVRETERS ».

Omdat men in de streek veel keien vindt.
2.

Op de vraag wat Arnhem zoets voortbrengt, antwoordt
men : iongens en meisies .
« Jongens en meisjes» is de naam van een lekkernij, die
te Arnhem gebakken wordt.

APPELTERN.
Zie BATENBURG.

BATENBURG.
1.

HOE BATENBURG, MEGEN EN RAVENSTEIN HUN NAAM
GEKREGEN HEBBEN.
In den ouden tijd was er hier te land een koning, die al
oud en zwak begon te worden en zich daarom niet goed meer
kon verweren tegen zijn vijanden. Toen hij eens in 't nauw
was, kwamen er drie koningskinderen uit een vreemd land
en hielpen hem, zoodat de vijanden aftrokken en niet meer
weerom durfden komen. De koning beloonde hen voor hun
dappere daden. Ze bleven hier in 't land, timmerden elk een
kasteel aan de Maas en ze trouwden elk met een dochter
15
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van den koning. De oudste heette Bato, de andere Mago e
de derde Ravo, en de kasteelen, die ze getimmerd hebber
dat is nu Batenburg, Megen en Ravestein.
( Onze Volkstaal, 1I, 175. )

2.
Batenburg hoogverheven,
Appeltern weggedreven,
Oudforst (Altforst ) modderpoel,
Ravenstein schijtstoel.

De « hoogverhevenheid » van Batenburg wordt nog i
herinnering gehouden door de ruïne van zijn vroeger zo
sterk kasteel.
Appeltern en Altforst hadden herhaaldelijk van het wate
te lijden.
BEEK.
(Gemeentt: Ubbergen.)
« HEIKNUPPELS ».

Heipummels, heiboeren.

BETUWE (DE).
Zie

VELUWE.

BEUZICHEM.
« WATERRATTEN ».

De inwoners van Beuzichem worden door die van Kuilell
burg voor Waterro.tter: gescholden.

BORKELOO.
1.
Borkeloo is een « hondengat ».
Zie DEVENTER.

2.
't Is Borkeloosche maat.
Als de koffie, door de buurvrouwen ingeschonken, OVE
den rand der kopjes vloeit, zoodat ook het schoteltje vol il
dan zegt men: 't Is Borkelosche maote.
(H. W. HEUVEL, Oud·Achterhoeksch Boerenleven, 183.)
Vgl. BEVEREN (Waas), BEVEREN (bij Oudenaarde) en BÖSINGHOVE~
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BRAKEL.
In Brakel
Maken ze veel gekakel,
Maken ze veel gedruiseh,
Maar als het op betalen aankomt,
Dan is er niemand thuis.

De laatste regel luidt ook:
Dan zijn de boeren niet thuis.

(Omstreken van Brakel.)

BRUMMEN.
Hij gaat naar Brummen om raadzaad te halen.
Wat is raadzaad en waarom is dit in Brummel te halen 1
(LAURILLARD,

55.)

BUREN.
Buren, Buren blinkt schoon,
Meteren hangt een gouden kroon,
Est doet zijn best,
Geldermalsen is een kraaiennest.

(Meteren.)

DALEM.
(Gemeente Vuren.)
Zie ZALT-BOMMEL.

DEIL.
« HOORNBLAZERS ».

De inwoners van Deil heeten Hoornblazers en die van Tricht
Broodzakken. De hooge vloed van 1855, die het dorp Tricht
onder water zette, gaf aanleiding tot deze spotnamen. Om
zich van het vloedwater te ontlasten, wilden de Trichtenaars
den overlaat in den Lingedijk te Tricht doorsteken, maar
de Deilenaars verzette den zich daar tegen en riepen elkander
door hoorngeblaas bijeen. De Trichtenaars, van hun kant,
legerden zich, voorzien van zakken met brood, bij den overlaat.
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2.
« MOLLENSCHIETERS ».

De Deilenaars hadden maar één enkel geweer, dat zij echter
niet durfden gebruiken; van daar dat zij ook bekend zijn
onder dén spotnaam van Mollenschieters. De spot vermeldt
echter niet dat zij mollen schoten.

DIENE.
(Gemeente Eibergen.)
« BOSCHWOLVEN ».

Het was daar een boschrijke streek.

DOESBURG.
« MOSTERDPOTTEN ».

De inwoners van Doesburg heeten Mosterdpotten, zoowel
als de ingezetenen van Dendermonde en Woudrichem.
(WINKLER,

Studiën, 60.)

DRIEL.
(Ook Kerk-Driel.)
1.
« VLEESCHETERS ».

De spotnaam der Drielsche burgers is Vleescheters, omdat
zij eens - misschien in een tijd van heerschende ziekte van de kerkelijke overheid een zoogenaamden « vleesch - en
boterbrief » kregen, dat wil zeggen: de toelating om in de
Vasten vleesch en zuivel te gebruiken.
(LAURILLARD,

58.)

2.
WAAROM DE DRIELSCHE TOREN ZOO SCHEEF STAAT.

Weet je hoe het komt dat de Drielsche toren zoo scheef
staat? Vroeger trouwden ze niet, of ze moesten. Maar op een
goeien dag kwamen er twee aan, van wie ge 't niet zoudt
gezegd hebben. De toren hoog voor dat paar, want hij had
er schik in: Maar toen hij boog, kwam hij dichter bij en zag
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dat het toch een mot was; en toen verschoot hij zoo, dat hij
zijn eigen vergist had, dat hij krek zoo bleef staan.
(A.

VAN DE WATER,

De Volkstaal in het O. van de Bommelerwaard,109)

3.

Driel is een « kraaiennest )).
Zie ZALT-BoMMEL.

ECHTELD.
Echteld is een « gat ».
Zie TIEL.

EK.
(Gemeente Maurik.)
« KLADDEN

)J.

De inwoners van Ek gaan gebukt onder den spotnaam van
Kladden. Dit beteekent schooiers, landloopers en was in dien
zin reeds in de dagen van Coornhert (+ 1590) bekend.
( Woordenschat, 565.)

ELBURG.
1.
« PEPERNOTEN ».

De Elburgers heeten Pepernoten, naar den naam van een
baksel, waarin zij hunne eer stelden.
(LAURILLARD,

58.)

2.

Zie

LOCHEM.

ENSPIJK.
(Gemeente Deil.)
« HANEKNIPPERS

)J.

De Enspijkers worden Haneknippers bijgenaamd, omdat
zij eens ter gelegenheid van het kroningsfeest den 12 n Mei
1874, hanen lieten vechten, waarvan zij eerst de veeren hadden afgeknipt.
(Ibid., 59;

SCHRIJNEN,

Ned. Volksk., Il, 75.)
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ERMELOO.
1.
« KNULLEN ».

Op de inwoners van Ermeloo drukt de spotnaam Knullen,
welk woord synoniem is van « lummels », « lomperds », « boerepummels » (1).
(Am Ur-Quell, lIl, 169.)

2.
« HEIDESTRUMPERS ».

Men heet hen ook Heidestrumpers, zeker in verband met
de ligging van hun dorp in of tegen de heide, en het bezembinden, het maken van heiboenders.
(Ibid. )

EST.
(Gemeente Est en Op-IJnen.)
Zie

BUREN.

GELDERMALSEN.
Geldermalsen
Zie BUREN.

~s

een

«

kraaiennest ».

GORSEL.
Hij gaat naar Gorsel.
Te Zutfen gebruikt in den zin van: hij gaat een dutje doen,
een middagslaapje houden.
Zie HEUSDEN.

GROL.
1.
Dat is zoo vast als Grol.
Grol was vroeger een zeer sterke vesting; daarom gebruikt
men deze spreekwijze in de graafschap Zutfen om iets krachtig
te bevestigen.
(HARREB.,

I, bI.

LXVII.)

(1) Het w. bestaat ook in 't Brabantsch dialect en behoort mede tot
het Bargoensch.
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2.
Grol, met permissie !
Oude Zutfensche spreekwijze die gebruikt werd, wanneer
men over vuile zaken sprak.
Grol had nooit den roep van groote zindelijkheid.
(Ibid.)

HAAFTEN.
1.
« KRAAIEN ».

Dezen spotnaam hebben de Haaftenaars gemeen met de
ingezetenen van Tisselt, de Graft, den Helder, 't Nieuwe Diep,
Eursinge, Lee en Oostwold.

2.
Haatten is een « kraaiennest
Zie ZALT-BOMMEL.

Il.

HARDERWIJK.
« BOKKINGKOPPEN » of cc BOKKINGEN

11.

Vanouds was Harderwijk beroemd om het rooken van
haring tot bokking. De spotnaam heeft dus reden van bestaan.
Oudtijds, toen Harderwijk een universiteit bezat, werd
er wel gefluisterd, dat men daar voor geld kon bekomen wat
slechts door inspanning en studie verkrijgbaar moest wezen.
Hiervan het rijmpje:
Harderwijk is een stad van negotie,
Men verkoopt er bokking (1) en bullen van promotie.
(LAURILLARD, 61; WINKLER, Studiën, 60.)

HAREN.
(Gemeente Aalten.)
« METWORSTEN

Il.

Waarschijnlijk wordt daar veel de bekende Geldersche
worst gemaakt, kenbaar aan een dennenaald, waarmee ze
afgesloten is.
(1) Var. : appelen.
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HELLOUW.
(Gemeente Haatten.)
Hellouw is een « eendenpoel
Zie ZALT-BOMMEL.

».

HENGELOO.
Zie HENGELOO (in Overijsel.)

HERWEN.
(Gemeente Herwen en Aard.)
Herwen is een stad,
Lobith (1) is een gat,
Aard is een eendepoei,
Pannerden is een driitstoel.
(Herwen.)

HERWIJNEN.
Herwijnen is een « schettestoel »; een « uilegat
Zie ZALT-BOMMEL.

».

HOMOET.
(Gemeente Hattem.)
Het is een arbeider van Homoet.
Deze spreekwijze geldt te Hattem voor een luiaard en ziet
op de traagheid der werklui van den uiterwaard Homoet,
aan de stad Hattem grenzende.
(HARREB.,

Il, bI.

XLII.)

HUPSEL.
(Gemeente Eibergen.)
Hij gaat mee naar de H upselsche kermis om schapenkeutels
te gaderen.
Te Hupsel wordt geen kermis gehouden.
(Id., I1, bI.

(1) Gewoonlijk Tollis
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=

tolhuis.

VIII.)

IJZENDOORN .
IJzendoorn i8 een « waterpoel ».
Zie TIEL.

INGEN.
(Gemeente Lienden.)

« KLADDEN ».

Evenals de inwoners van Ek, heeten die van Ingen Kladden.
Zie EK.
KOOTWIJK.
(Gemeente Barneveld.)
1.
Kootwiik is 'n zoeten dal,
Die er is, die bliift er al.
Behalve ik,
Ik heb 'r geen schik.
Sinte Gal (3)
Dan goa 'k al.
Tc Kootwiik is 't recht verkeerd,
Daar heb'n deerns Fransch 'eleerd.
(Onze Volkstaal, II, 183 vlg.)

2.
Kootwiik is een darp
Met zeven huzen en een kark,
Alle boeren komen er uut
Met de bochels op de huud.
(Navorscher, XLIII, 149.)

KUILENBURG.
1.
« KUILENBURGSCHE BLAUWLAPPEN ».

De Kuilenburgers schelden de Beuzichemmers voor Waterratten, terwijl deze de andere K uilenburg8che Blauwlappen
noemen, naar de kleur, welke vroeger hun kousen en dassen
hadden.
(LAURILLARD,

65.)

(3) 16 October.
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2.

Kuilenburg is zijn voorland.
« Tot 1795 was deze stad een vrijplaats voor bankroetiers.

In een tijd toen bankroetiers heel wat onzachter behandeld
werden dan tegenwoordig, toen ze b. v. op den schandsteen
konden worden gezet, met uithangende broekzakken, of
konden omgevoerd worden, met een geleide van scheldende
straatjongens, onder 't luiden der schandklok, en zoo meer,
was het zeker voor deze personen heel wat waard, als ze uitwijken en de vrijplaats bereiken konden. In verband met dit
karakter der plaats, kwam het spreekwoord op, toegepast
op iemand, wiens zaken achteruit gingen : Kuilenburg is zijn
voorland. »
(Ibid.)

Vgl. VIANEN.

3.
Hij is naar Kuilenburg .
Een der vele uitdrukkingen voor: hij is dood en begraven.
(Ibid., 65;

STOETT,

345.)

LEUT.
(Gemeente Ubbergen.)

Loop naar Leut om sokken te wasschen !
Zooveel als : loop naar de maan, naar den drommel!
(LAURILLARD,

65.)

LOBITH.
(Gemeente Herwen en Aard.)

Lobith is een
Zie HERWEN.

«

gat

».

LOCHEM.
1.
«

KOOLHAZEN ».

Naar het volksverhaal schoten de jagers van Lochem een
ezel in de kooIen, meenende dat het een haas was. Om deze
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abderietenstreek kregen ze den spotnaam van Koolhazen en
ontstond het spreekwoord : Dat is aller hazen moêr, riepen de
jagers te Lochem, toen ze een ezel in de kool zagen loopen, en
ze schoten hem dood.
(HARREB., lIl, hl.

CXXII.)

Vgl. BREE.

2.

De Lochemsche grond, ook de Amersfoortsche, levert
diamanten, maar 't zijn de Golconda's steenen niet. Wat
men heet Lochemsche diamanten, Amersfoortsche diamanten
zijn gerolde, min of meer doorschijnende kwartssteentjes.
(LAURILLARD, Op uw Stoel, 66.)

3.
Zie

DEVENTER.

4.
De vliegen gaot naar Lochemsche karmse hen riestpap etten.
(De vliegen gaan naar Lochemsche kermis - in October hun rijstpap eten).
In 't Achterland (Twente) zenden ze de vliegen naar Deldensche karmse (1), die nog later in October valt, en op de
hooge Veluwe naar Elburger kermis.
(J. W. HEUVEL, Oud-Achterhoeksch Boerenleven, 334; Volks gel. en
Volksl., 119.)

Talrijk zijn de plaatsen, vooral in de Zuidnederlandschc gewesten,
waar de vliegen met kermis heentrekken om er gestoofd of in 't kermisbrood te worden gebakken.
't Is een toespeling op de najaarskermissen, wanneer de vliegen
gaan verdwijnen. Zie de ANALYTISCHE TAFEL, VII. Kermissen.

LOENEN.
Hij komt van Loenen.
Hij is zoo onnoozel niet als hij zich voordoet.
(HARREB., Il, 34.)

(1) Ambt-Delden of Stad·Delden?
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LOEVENSTEIN.
(Gemeente Poederooien. )
Loevestein is een « hondengat

»,

een « molshoop ».

Zie HEUSDEN en ZALT-BoMMEL.

MAURIK.
«

RIETPIKKERS ».

De ingezetenen kregen dien spotnaam, omdat 's winters
vele arme lieden den Rijn overtrekken om riet te gaan snijden,
dat zij met een zoogenaamd « ort je » (krom snoeimes) als
afpikken.
( Woordenschat, 1003.)

METEREN.
(Gemeente Geldermalsen.)
1.
« OVERDWARSCHEN )).

De spotnaam van de inwoners van Meteren is ontstaan uit
hetzelfde spotverhaal, dat ook van Domburg, Edam, Kampen,
OoIen en Tongeren wordt verteld, en volgens hetwelk zij een
zwaren balk niet door de kerkdeur konden krijgen, dan nadat
ze 't van een zwaluw hadden afgeleerd.
Zie OOLEN.

2.
Zie BUREN.

NEDE.
(In de volkstaal Nee.)
In Groenloo geeft men iemand die nee (neen) zegt, ten
antwoord:
Nee is hier twee uren vandaan.
(STOETT,

44.)

NIJMEGEN.
1.
« KNOTSENDRAGERS )).

De burgers van Nijmegen heeten Knotsendragers, wellicht
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om de knotsendragers in 't gemeentewapen. In 1590 wierp
Maurits tegenover de stad de schans Knotsenburg, die later
geslecht en door een buitengoed van dien naam vervangen
is. Misschien ontleenen ze dááraan hun spotnaam.
68.)

(LAURILLARD,

2.
« KNOLLEN)} of « LEKKERE KNOLLEN )}.

De Nijmeegsche lange knollen (een soort van raap) waren
zeer bekend.
3.
« BOKKENEEZEN )}.

Een bokkenees is een onvriendelijk heerschap, die de menschen afsnauwt, die bokkig is, de bokkepruik opheeft.

4.
De N ijmeegsche mol en de N ijmeegsche knol hebben gedaan
dat dokter Gastrol uit Nijmegen moest gaan.
In vroeger tijd kwam een zeker dokter, Castrol genaamd,
uit Holland, waar zijn praktijk verloopen was, en vestigde
zich te Nijmegen. Bij gebrek aan patiënten, moest hij ook
van daar vertrekken, omdat de Nijmeegsche mol (een lekker
wit bier) en de beroemde Nijmeegsche lange knol (rapen) de
menschen gezond hielden.
(HARREB.,

lIl, bI. H.)

NUNSPEET.
(Gemeente Ermeloo.)
1.
« KNUTTEN )}.

Die spotnaam beteekent zooveel als « lomperds )}, « dommeriken )}.Knut, knoet of kloet duidt iemand aan, die dom of
bot is. En een heiknut is een boertje, dat op de hei woont.
(LAURILLARD,

2.

69.)

« HUIBASTEN )}.

Hui is wei van melk. Huibasten zijn lieden, die zich den
bast of buik vullen met wei.
(Ibid.)
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OCHTEN.
Ochten i8 een « koning88toel.
Zie TIEL.

OUDFORST of ALTFORST.
(Gemeente Appeltern.)
Zie BATENBURG.

PANNERDEN.
Pannerden is een « driitstoel
Zie HERWEN.

».

POEDEROOIEN.
Booze tongen te Brakel en BommeIerwaard beweren,
natuurlijk zonder grond:
Te Poederooien, te Poederooien,
Daar wonen de lichtekooien.

ROSSUM.
Zie ZALT-BOMMEL.

SCHERPENZEEL.
Ik ging nog liever blootsvoets heen en weer naar Scherpenzeel.
(HARREB.,

UI, bI.

LXVIII.)

'Waarom nu iemand die ongaarne iets verricht, liever naar
Scherpenzeel zou gaan dan naar een ander dorp, is ons niet
bekend.

TIEL.
1-2.
« BOERENHEIKNUTTERS )); « HEIKNUTTEN ».

Spotnamen gegeven aan de bewoners van de omstreken
van Tiel. Zie NUNSPEET.
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3.
Tiel is een stad.
Echteld is een gat,
IJzendoorn is een waterpoel,
Ochten is een koningsstoel.
(SCHRIJNEN,

Ned. Volksk., Il, 132.)

4.
In Tiel
Loopen de menschen zonder ziel.
(Omstreken van Tiel.)

5.
Het i8 Tiel8che kermi8 : hier en daar een kraam.
Gezegd als de baard een weinig begint uit te komen. In
vroegeren tijd stonden te Tiel de kermiskramen door de gansche stad verspreid.
(HARREB., I, 395.)

TRICHT.
(Gemeente Buurmal8en.)
« BROODZAKKEN

)J.

Waarom die van Tricht Broodzakken heeten, is' reeds bij
't dorp Deil verklaard.
Zie aId.

TUIL.
(Gemeente Haatten.)
1.

Een 8lag van den molen van Tuil hebben.
Gek zijn.
(Wrdb. der Ned. T., VII, 1172.)
Vgl.

JUTFAAS, KAMPEN, SCHIERVELDE.

2.
Tuil i8 een « kraaienne8t
Zie ZALT-BOMMEL.

)J.
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UDDEL.
(Gedeeltelijk Apeldoorn en Ermeloo.)
« HEUGTERS

)J.

Die van Uddel dragen den zonderlingen spotnaam Heugters,
een term dien wij niet verklaren kunnen.
Misschien van heugte = hoogte, die op de hoogte wonen?
(WINKLER,

Studiën, 60.)

VELUWE (DE).
Een muis in de Veluwe is slimmer dan een kat in de Betuwe.
« Of de oorsprong van dit spreekwoord moet gezocht worden in de meerdere schraalheid van den Veluwschen grond,
die deszelfs bewoners loos maakte, en in de grootere vruchtbaarheid der Betuwe, die tot zorgeloosheid leidde, durf ik
niet bepalen. )J
(HARREB.,

I, 51.)

VORDEN.
« HIEDKNAPPERS

)J.

Doelt op het plukken van heide en het binden van bezems.
Vgl. ZELHEM.

WICHEN.
Hij is zeker te Wiehen geweest.
Wordt te Nijmegen gezegd van iemand die in kennelijken
staat van dronkenschap is. Dit spreekwoord heeft wellicht
betrekking op de vele paarden- en veemarkten, jaarlijks te
Wichen gehouden, waarvan de meeste bezoekers plachten
terug te keeren met slappe beenen, heete hoofden en dubbelslaande tongen.
(LAURILLARD. )

Volgens HARREB., 1I, 458, wordt het spreekwoord toegepast
op iemand die, aan tafel zittend, geen honger heeft.

VUREN.
Vuren is een « errem land
Zie ZALT-BOMMEL.
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)J.

WAARDENBURG.
Zie ZALT-BOMMEL.

WOOLD.
(Gemeente Winterswijk.)
't Woald dat is zoo'n mooie buurt,
't Ligt zoo vear in 't ronde;
Daor bunt wal mooie meiskens in,
Maor 't bunt zukke wearige honde.

(Winterswijk.)

ZAL T -BOMMEL.
1.

De Bommelsche mut8enmarkt.
Er b~staat te Bommel geen mutsenmarkt, maar de uitdrukking is een booze zinspeling op een vroegere paardenmarkt, die geheel verliep, zoodat men er eindelijk veel vrouwenmutsen, maar schier geen paarden meer zag.
(LAURILLARD,

54.)

2.

Hij i8 op weg naar Bommel.
Hij gaat dood, hij loopt met de schup in den nek.
(Ibid.)

Zie ook BOMMEL (DEN).
3.
Bommel, Bommel blinkt schoon,
Waardenburg spant de kroon,
Tuil is 't alderbest,
Hafte is een kraaiennest,
Hellouw is een eendepoel,
Herwijnen is een schettestoel (2)
Vuren is een errem land,
Dalen ligt aan den waterkant,
(1) Var. : Tuil is een kraaiennest.
(2) Var. : schijtstoel.
16
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Gorkum is een s('hoone (1) stad,
Sehelluinen is een h{mdegat (2).
(SCHRIJNEN,

Nederl. Volksk. Il, 133.)

4.
Bommel is een Rchoone stad,
Herwijnen is een uilegat,
Driel is een kraaienest,
Rossum is het allerbest.

ZELHEM.
1.
« HEEDKNAPPERS ».

Die van Zelhem heeten Heedknapper8. Heed is heide en de
spotnaam beduidt dus ten naaste bij lieden, die de heide afbreken voor bezems, enz.
Vgl. VORDEN.

2.
« SCHARRENSTEKKERS )).
Die « scharren », d. i. schadden, heideplaggen afsteken.

ZOELEN.
« KozAKKENVANGERS »,

« KozAKKEN

».

In 1813 hielden de Kozakken ook hier deerlijk huis en
roofden en plunderden al wat hun onder de hand viel. Naar
het schijnt, moeten eenige Zoelenaars hun echter te slim
geweest zijn en de plunderzieke bende een goed deel van den
geroofden buit afgenomen hebben.
(lVoordenschat, 583.)

ZUILICHEM.
Te Zuilichem, te Zuilichem,
Daar wonen de gierige vrouwen.
Als de meid de roome afzoegt.
Dan komen ze den temis (melkzeef) ophouwen.
(Brakel.)
(1) Var. : groote.
(2) Te Brakel luiden de twee laatste versregels:
Woerkom (Woudrichem) is nog iet of wat,
Loevestein is een hondegat.
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ZUTFEN.
1.
« METWORSTEN ».

Evenals de ingezetenen van Haren uit dezelfde provincie,
voeren de inwoners van Zutfen den spotnaam van Metworsten.
(WINKLER,

Studiën, 60.)

(TER

LAAN, 1248.)

2.
Zutlen is een « loopstad )).
Zie DEVENTER.

3.
Hij moet naar Zutlen.
Hij is gek.
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PROVINCIE LIMBURO

PROVINCIE LIMBURG

1.

Drie i8 Limburg8 recht.
Kwinkslag, gebezigd wanneer iets voor de derde maal
gebeurt.
(WELTERS, Feesten, enz., 81.)
Vgl. de syn. uitdrukkingen: driemaal is scheepsrecht, Dordrecht is
scheepsrecht, driemaal is Jodenrecht, alle goede dingen bestaan in drieën,
drie is Blitterswiks recht.

2.
De bewoners van Zuidnederlandsch Limburg op de Limburgers van den anderen kant der Maas :
a

Hollenjer,
Braöbenjer,
Kieskop,
De maaie vriete dich op !
(FRÈRE,

(Eelen.)
I, 69.)

b.

Hollänjer,
Brobänjer,
Spekvreter,
Volenser (Hgd. Faulenzer),
Koekoek!
(Uikhoven, Lanklaar, enz.)

c.
Die van genen kant der Maas
Hebben ei sleutje op hun naas,
Ting, tang, tong
Hoengerlieër, hou de smoel toe!
(FRÈRE,

I, 69.)
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d.
Die van gene käntj de Maas
Met de bril op de naas,
Met de sleutel op de moel,
Hollandsche bikkel,
Hau d'n smoel! (Id.)

(Limb., IX, 75.)
e.

Die van genen kant der Maas,
Ze hebben gestolen;
Ze hebben gestolen 't tarwemeel,
Ze hebben 't langs de deur gedragen,
Ze hebben geroepen: vaar en moer,
Hebt ge geen tarwemeel vandoen ? !
(J. FRÈRE, I, 69-70.)

Die spotrijmen zullen altijd wel bestaan hebben, maar het
epitheton Hollander, Hollandsch is er natuurlijk eerst na 1839
bijgekomen.
3.
Holländer,
Brobänder,
Speckfreisser.
Kuckuck!
(Aken.)

In Kleef vervangt men 't laatste vers koekoek door koedief,
weg~ns den opkoop van rundvee.
Schimprijm, in Rijn-Pruisen gebruikelijk, voor de bewoners
van Nederl. Limburg. Deze antwoorden met het scheldwoord:
Rotte PrUU8 !
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AKERSTRAAT (DE).
Zie

HOENSBROEK.

AMBY.
« SLAMETTEN ».

Saladegeiten. Met is geit.

ARCEN.
(Gemeente Arcen en Velden.)
« KEIENSCHIETERS ».

Verander de ie in ij, en ge zult weten wat de spotnaam beteekent.
(J. FRÈRE, Limb. Volksk, I, 183.)

BAARLOO.
(Gemeente Maa8bree.)
« KOOKZÈK ».
(Ibid.)

Beteekent : koekzakken.

BEEK.
« POTENTAOTEN ».

Dwingelanden.

BEESEL.
(Gemeente Reuver.)
« DRAKEN ».

Naar het aloude drakenfeest, dat alle zeven jaar aldaar
gevierd wordt.
Het dorpswapen is een gouden draak op een blauw veld.
Kinderversje:
De Beeselsche draken
Die loupen op staken.
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BELFELD.
« REUBEZÈK

)J.

(Ibid.)

Reuben zijn rapen en zèk is het meerv. van zakken; dus:
raapzakken.

BEMELEN.

Het is de bronk (processie) van Bemelen.
Wordt gezegd van een optocht waar weinig volk bij is.
Bemelen is een zeer klein dorp bij Maastricht.
(VVELTERS,

Feesten, enz. 120.)

BERG EN TERBLIJT.
« LOERJÈGERS

)J.

Loerjègers (loerjagers) zijn wildstroopers.

BLERIK.
(Gemeente Maasbree.)
« WORTELPINNEN )).
(SCHRIJNEN,

Nederl. Volksk., 1I, 76.)

Wellicht omdat er veel wortels (penen) geteeld worden.

BLIJENBEEK.
(Gemeenten Arcen en Velden en Bergen.)
Blijenbeek gèt (gaat) veurop.
Gezegd van iemands begrafenis, wiens dood men zeer gewenscht heeft.
(Blitterswiik. )
V gl.

BLIJ(D )EGEM, BLIJENBERG, LOVENDEGEM

en

LOVEGEM.

BLITTERSWIJK.
(Gemeente Meerloo.)
1.

Door den volksluim wordt de naam van dit dorpje vervormd tot Bliksemswît.
(Volksk., XI, 219.)
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2.
Drie is Blitterswiks recht.
Kwinkslag wanneer men een derden borrel drinkt of aanbiedt.
Vgl.

DORDRECHT

en

LIMBURG.

BORN.
1.
« LOUVERMANNEKES

)J.

(FRÈRE,

op. cit., 183.)

Het w. verbeeldt de plaatselijke uitspraak van Avermannekens, Auvermennekens = kabouters.

2.
«

P APVRÈTERS

)J.

(Ibid.)

3.
« BESSEMEBEINJERS

)J.

(Ibid.)

Daarop het spotrijm :
Die van Bor
Ziin mager en dor.
Piin in de lenjen
Van 't bessemebenjen,
Piin in de boek
Van de brandewiinskroek.

(Leut.)

De oude zwavelstokjesverkooper van Bom zei in

± 1881 :

Pien in de kop
Van de erwtesop,
Pien in de böek
Van de brandewienskroek,
Pien in de lènje
Van 't bessemebènje,
Pien in de tèene
Van 't brood te lèene.

(Stein.)
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BROEK-SITTARD.
1.
« HANEN », « HANEKRÈMERS ».
(Ibid.)

Van het volksvermaak, het haneknuppelen, dat aldaar in
zwang was.

2.
Zie NIEUWSTAD .

BROEKEM.
(Gemeente Houtem.)
« KARWATEN

)J.

(Ibid.)

Ook de bewoners van het dorp Sint-Pieters-Lille, in de
Antwerpsche Kempen, voeren den spotnaam Krawaten.
Zie aldaar.

BUCHTEN.
(Gemeente Born.)

1.
« LOUVEREMENKENS

I).

(Ibid.)

Vgl.

BORN.

2.
In Buchten
Ze kermen en zuchten.

BUGGENUM.
Zie HOENSBROEK.

BUNDE.
Die van Bun
Schère zich de krun.

DANIKEN.
(Gemeente Schinnen.)
1.
« MOOREPIN
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)J.

(FRÈRE, I, 183.)

Mooren, in 't plaatselijk dialect, zijn wortelen, penen, elders
peeën en pooten geheeten. Het w. beteekent dus « wortelpinnen » en zinspeelt wellicht op een lokale teelt.

2.
« MANJELEMAEKESCH », « MANJELEMÄKESJ. »

Mandenmakers.

DIETEREN.
(Gemeente Susteren.)

(Ibid.)

1.
« PISJEWIETERS

ll.

Pisjewieteren wil zeggen: zachtjes praten, fluisteren. Pisjewieters beteekent dus zooveel als fezelaars. Men ziet wel eens
oude vrouwtjes tegenover elkaar op gedempten toon staan
praten, dit is pisjewieteren of piesjewieteren (1).

2.
« BÖK ».

Te Sittard noemen ze de bewoners van Dieteren Bök, d. i.
Bokken.

DOENRADE.
(Dial. Doender .)
Die van Doender
Kakele wie d'hoender.

ECHT.
1.
« ZANDLUIPERS ».
(Ibid.)

Beteekent : zandloopers. Toespeling op den zandigen grond.
(1) Vgl. het Antwerpsch-Kempisch wieteren,het kweelen, kwetteren
der vogels. Het eerste lid der samenstelling zal een onomat. zijn, dat
het fluisteren nabootst.
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2.
De vier Uitersten van Echt zijn lui, lekker en lwoveerdig.
(FRÈRE,
Vgl. LANDEN, MAASEIK, MUNSTERBILSEN

en

I, 183.)

VAL-MEER.

EIGELSHOVEN.
« VOTTEKLETSCHER », « VOTTEKLETSJER ».
(Ibid.)

De vot zijn ,de zitdeelen, het achterste. Kletschen is kletsen,
slaan, waarbij men een bepaald geluid hoort. Iemand voor de
vot kletschen is hem voor de billen geven (gezegd tot kleine
kinderen). Een vottekletscher is dus iemand die anderen op de
billen slaat of kletst. Doch zie SCHAASBERG.

EINIGHAUSEN.
(Gemeente Limbricht, dial. Einekoezen.)
1.
« SCHMAUTBUJELE », « SJMAUTBUJELE ».
(Ibid.)

Smoutbuilen. Die veel smout eten. Kan ook een toespeling
zijn op aldaar bestaande of bestaan hebbende olieslagerijen.
In Limburg, zoowel als in Brabant, is smout olie uit zaad
geslagen.
2.
HOE EINIGHAUSEN ZIJN NAAM GEKREGEN HEEFT.
Honderden jaren geleden, zou daar een bloedige veldslag
zijn geleverd. Het heele dorp werd daarbij vernield, op één
huis na, dat was blijven staan. De bevelvoerende generaal
van de overwinnende partij wilde natuurlijk een renbode
met het bericht van de overwinning naar den keizer zenden.
Nu wist niemand van zijn offieieren noch van zijn soldaten
den naam van de plaats, waar zij de zege behaald hadden en
de bewoners zelf waren allen gevlucht. Wat gedaan 1 « Van
heel het dorp is maar één « einig Haus » overgebleven », zei
een der officieren. De generaal, die dit hoorde, bedacht zich
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een oogenblik en zei toen: « Als er van de plaats maar een
« einig Haus » meer staat, zal ze Einighausen heeten. » Zoo
werd het den keizer bericht. En het dorpje is Einighausen
blijven heeten.
(PIERRE

KEMP,

Limb. Sagen boek, 62.)

EIS.
(Gemeente Wittem.)
1.
DIE VAN EIS KUNNEN NIET TELLEN.
Evenmin als de gemeenteraad van Edelare, Hillegem en
OoIen, konden de schepenen van Eis tellen.
De oude scholtis, die als voorzitter fungeerde, kon nooit
tot het getal van zeven komen. Ofwel, hij telde zich zelven
tweemaal, en kreeg de som van acht ; ofwel hij telde zich niet
en kreeg het getal van zes. Om allen twijfel te doen ophouden,
werd toen besloten, dat voortaan bij het openen van de vergadering, ieder schepen zijn vuist in den mullen grond zou
steken, en men alsdan tot meerder zekerheid, de gaten zou
tellen.
Zie OOLEN.
(WELTERS,

Limb. Legenden, enz., 220.)

2.
ZIJ WILLEN HUN KERK VERSCHUIVEN.
Ongeveer hetzelfde verhaal als hetgeen we bij de dorpen
Balen en OoIen (prov. Antwerpen) mededeelden. Zie aldaar.
(Ibid., 221.)

3.
ZIJ VERLIEZEN HUN BEENEN.
Toen de schepenen van Eis middelen beraamden om hun
kerk te verplaatsen, waren ze gelijk altoos op den grond
gezeten, en de vermoeienis der urenlange beraadslagingen
had ten gevolge dat eenigen hunner meenden, dat ze hun
beenen kwijt waren, waarover geschil ontstond. Hieraan
maakte een varkenshoeder, die in de nabijheid zijn kudde
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hoedde, een einde, terwijl hij met zijn zweep duchtig onder
de wijze mannen sloeg. Deze sprongen verschrikt omhoog
en vonden hun beenen terug.
(Ibid., 221.)

V gl.

KAMPEN.

4.
ZE WILLEN DE MAAN UIT HET WATER HALEN.

De zeven schepenen van Eis kwamen eens langs een beek
en, onder een overhangenden boom, zagen ze in 't water,
tusschen den donkeren schijn, de maan schitteren.
« Wat schoone vette Hollandsche kaas! )) riep de schout,
«'t zou jammer zijn, moest hij van de visschen opgevreten
worden. We zullen hem er uithalen! ))
Maar de beek was diep en niemand dorst in 't water gaan.
De schout echter, wist raad.
« Luistert )J, sprak de waardige man, « ziet gij dezen overhangenden boom ? We zullen er alle zeven gaan aanhangen :
Jan de smid boven aan den tak, Pier de barbier aan de beenen van den smid, en zoo voort; ik, als schout, zal de onderste
schakel zijn, en : ons is de kees! »
Zoo gezeid, zoo gedaan. In weinige oogenblikken hing heel
het schependom van Eis aan den boom.
« Wacht eens )J, riep Jan de smid, « ik kan het slecht meer
houden, laat mij eens « effekens » in mijn handen spuwen! »
Hij liet ongelukkig den tak los, en de slimmeriken plonsten
in 't water en verdronken er alle zeven. Sedert dien tijd zijn
er te Eis geen schepenen meer.
(Ibid., 221-222; 't Daghet, lIl, 95.)

* **
Ook de Mechelaars wilden eens de maan opvisschen. De inwoners
van Dinant, Leffe, Namen, Ransarb en Vezon, in 't Walenland, de
boeren van Clerval, Montastruc, Lunel, Saint-Georges-de-Montaigu,
Bailleul-Ie-Soc (Frankrijk), de Büsumers, de Fockbeckers (SleeswijkHolstein) en de Petsjauers (Bohemen) zijn maanvisschers.
De episode van de mannen, die aan elkanders beenen gaan hangen,
't zij om de maan uit het water te ha,leIl, of 0 = de hoogte eeller brug of
de diepte van een put te meten, wordt ook toegeschreven aan de
ingezetenen van OoIen, Leffe, Dinant Ransart, Buncey, Clerval,
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Morannes, Saint-Jacut, Büsum, FO;3kbeck, Horn bij Bleistadt, Gotham,
enz. Zie ÛOLEN, De Groningerlanders vertellen hetzelfde van de Hannekemaaiers of Veelnks, Westfalingen (Eigen Volk, I, 265 vlg.)
De maan speelt in de Beotiana een groote rol. Nu eens ziet men ze aan
eJs een Hollandsehen kaas en wil men ze opvisschen ; dan weer wordt
ze voor een gouden of zilveren schotel genomen; een andermaal meent
men dat ze in 't water gevallen is. Men wil den put of de bron leegscheppen, de maan vangen in een kuip en die dan overdekken; dan
weer gelooft men dat de maan is opgedronken door een paard of een
ezel, men snijdt het dier den buik open om er de maan uit te halen,
enz. Zie SCHAARBEEK en MECHELEN.
Toen de maan zich eens achter de wolken had verborgen, beeldden
die van Halbun (bij Damn.scus) zich in, dat de inwoners van het naburige dorp ze gestolen hadden. Dadelijk trokken de Halbuners, van top
tot teen gewapend, er naartoe, om ze terug te halen. Groot was hunne
vreugde, toen zij de maan weer aan den hemel zagen verschijnen.
Uit angst voor de aanrukkende schaar, hadden de dieven ze terug op
haar plaats gehangen (1) !
« De geschiedenis der maan als kaas werd door GRIJ\IM reeds in den
Fransehen Reinaert nagewezen; zij komt mede voor bij Petrus AIphonsus, een schrijver uit de elfde eeuw; ja, in een nog oudere fabel
uit den Talmud. - Zij is, op onze dagen, nog bekend bij de Slavoniërs (2) (A. GITTÉE in Volkskunde, V, 178-9.)

ELSLOO.
1.
« HOOVEERDIG ELSLOO ».

(ECREVISS1<J, De Bokkenrijders, I, 12.)

2.
Die van Else.
Met de korte tóre
Hubben aan die vnn Stein
D'Elserhei verlàre.
Tot de klèpper van de kerktóre
In d'Elserhei is neergevlóge.
----------

(1) Am Ur-Quell, Il, U8.
(2) G. MEYER, Essays und 8tudien zur 8prachgeschichte und Volkskunde, 229.
17
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EPEN.
(Gemeente Wittem.)
« VOSSEVRETERS ».
(FRÈRE,

I, 183.)

Ook de inwoners van Sippenaken, in de provo Luik, heeten
zoo.

GELEEN.
«

SPAANSCHE WEINDBUJEL ».
(Ibid.)

D. i. Spaansche windbuilen. Wat het epitheton Spaansch
hier komt doen, is niet duidelijk.

GENRAAD.
(Gemeente Gratem.)
« KIESCHEKNÖP », « KIESJEKNÖP ».
(Ibid.)

De beteekenis is : kersenknappers.

vgl.

MERKELBEEK.

GEUL.
Die van Geul
Loupe zieh tenge de peul (palen).

GRATEM.
« WINDBUJELS

)J.

Beteekent windbuilen, bluffers.
(Ibid.)

GROENSTRAAT.
(Gemeente Ubach.)
(( GEITEN ».

GULPEN.

(Id., 184.)

(( GAREKIEKERS ».
Dezelfde spotnaam als Heerlen. Volgens J. FRÈRE, van
gerre, spleet, dus: die door de reten of spleten kijken, spionneeren. Doch zie HEEHLEN.
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GUTTEKOVEN.
(Gemeente Limbricht.)
« TUURHOUTER ».
(J. FRÈRE,

I, 184.)

Tuurhouter zijn paaltjes waar het vee in de weide aan
getuurd, d. i. getuierd, met een touw vastgemaakt wordt.

HEER.
« METSESTEKERS ».

De bewoners hebben een slechte reputatie: het zijn metsestekers, d. i. messenstekers.

HEERLEN.
(Dial. Heelder.)
1.

« HELLESJE WINK », « WINKBULEN »,

« WINKSNIEÊRS

».

D. i. Heerlsche wind, windbuilen, windsnijders, Heerlsche
windmakers, stoffers.
2.
« HELLESJE GAREKIEKER ».

Gaar, in 't plaatselijk dialect, beteekent « onderdeur ».
Garekieker zijn dus menschen, die over de onderdeur kijken,
baliekluivers.
(JONGENEEL, 46.)

HEERLERHEIDE.
(Gehucht van Heerlen.)
1.
« BOKKERIEÊRS », « BOKKERIJDERS ».
(FRÈRE,

Zie

BOCHOLT, 'S-HERTOGENRADE, VALKENBERG

en

I. 184.)
WELLEN.

2.
« KAUVERDRIEVESCH », « KAUVERDRIEVESJ ».
(Ibid.)

Kalverdrijvers.
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3.
« KUUKEKRIEMERS ».

D. i. Kuikenkramers. Omdat er handel gedreven wordt
in hoenders.

4.
HAILDERHETSCHE », « HAILDERHETSJE ».
Heerler sarders ? Hetsche kan ook in verband staan met
heike, kleine heide.

«

HELDEN.
KUUSJ », « KUZE ».
De inwoners van Helden voeren den weinig aantrekkelijken
naam van K uusj, d. i. varkens.
FRÈRE spelt K uze (1).
«

67;

FRÈRE,

I, 184.)

(SCHRIJNEN,

1I, 131.)

(WINKLER,

HERTEN.
Herten, Merum en 001,
Drie dorpen en één pastoor.

HEUGEM.
(Gemeente Gronsveld.)
«

GÈIS ».
Ganzen.

HOENSBROEK.
1.

«

KATTESTÈRT

».
(FRÈRE,

I, 184.)

2.
Op de Akerstraat (buurt van Hoensbroek) bakt rnen de koek
maar aan één kant.
De huizen liggen slechts aan één kant van den weg.
(SCHRIJNEN,

1I, 127.)

(1) Het Wo bestaat ook in 't Antw, dialect onder den vorm van keus.
keu8. 't Is een klanknabootsend Wo, van 't geknor der zwijnen afgeleid. Zie Antw. Idioto, 6450
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Hetzelfde wordt gezegd van Buggenum,
(Texel), en Boverath (Neder-Rijn).

Oudeschild,

HOLTUM.
(Gemeente Born.)
« KATERS

».
(FRÈRE, I, 184.)

Zijn de ingezetenen van Houtem katten, die van Holtum
zijn katers.
HORST.
1.
« DREUMELS

)J.

(Ibid.)

Ziet op de weverij. « Dreumels » zijn de draden die van de
schering overblijven, wanneer een stuk linnen afgeweven is.
2.
« WEVERS ».

Wellicht omdat er veel linnenwevers verbleven.

3.
« PEELHAZEN ».

Horst ligt in de Peel, vandaar de spotnaam.
Zie PEEL (DE).

HOUTEM.
1.
« KATTEN ».

Heeten de bewoners van Holtum katers, die van Houtem
zijn katten, en behooren dus beiden tot dezelfde rubriek.

2.
« STIEFVRÈTERS

)J.

D. i. Stijfvreters

=

slokkers, die zich den buik stijf eten?

3.
Hij is van Houtem.
Hij is vasthoudend, gierig. Woordspeling met houden.
(Wrdb. der Ned. Taal, VI, 1189.)
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ITTEREN.
Die van Itteren
Drinke gèr' bitteren.
(Slein. )

JABEEK.
«

ApPELMOOSPÖT ».
(FRÈRE, I, 184.)

Beteekent : appelmoespotten.

KELMOND.
(Gemeente Beek.)
« JOCUSSEN ».
(Ibid.)

Staat die naam wellicht in verband met het Duitsche
Juchs?
't Verdient opmerking, dat de Carnavalsclub in Venloo
ook Jocussen heet.

KELPEN.
(Gemeente Gratem.)
« BOEREN UIT DE GRETJNZÈJJERS ».
(Ibid.)

FRÈRE zegt Kempen; dat zal wel een drukfout zijn.

KERKRADE.
1.

KOLENKINKEN ».
Kolenkinken zijn menschen die in de omstreken van Kerkrade thuis hooren. Zij winnen den kost met een armzalig
paard en een kar, waarmede zij de kolen van de Kerkraadsche
mijnen naar Sittard en omstreken vervoeren om ze te verkoopen. Het woord kinken behoort tot den Limburgschen
tongval. In 't algemeen genomen, beteekent het: verkoopen
wat voor een huishouden noodig is, en zulks om het geld
achter duim te verkwisten in snoeperij of in pracht. Kinken
wil doorgaans zeggen : markten, ter markt dragen. Op de
kolen toegepast, zegt men : kolenkinken. Deze menschen
«
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winnen zeer weinig, hunne paarden leven van de granen en
de klaver die langs den weg groeien. Van daar komt het spreekwoord : Op eenen stap van den weg groeit het graan voor de

kolenkinken.
(Uit

ECREVISSE,

De Bokkenrijders; 't Daghet, VI, 48.)

2.
« KAOLSCHITSCHE », « KAOLSJITSJE ».
(FRÈRE,

I, 184.)

Kolensch ... 1 Naar de aldaar bestaande koolmijnen.

KLIMMEN.
HOE KLIMMEN ZIJN NAAM BEKWAM.

Daar is een tijd geweest, dat Klimmen nog geen naam had.
De overheid van 't dorp kon bij 't kiezen van een naam maar
niet akkoord geraken.
Op zekeren dag vergaderden schout en schepenen weer
onder de dorpslinde, juist toen eenige menschen, van Valkenberg uit, over den berg kwamen. Deze hadden de vergadering
niet bemerkt, en toen ze naar 't dorp keken, zeiden ze tot
elkaar: « 't Is klimmen! » Natuurlijk bedoelden ze daarmede,
dat het een heele klim was van Valkenberg tot aan het dorp
boven op den berg.
Dat hoorden de vroede mannen. Ze keken elkaar eens aan
en toen stond de schout op en zei: « Wat willen we nog langer
redetwisten! als het dan {( klimmen» is, zal het met uw goedvinden Klimmen blijven! Zoo werd besloten en het dorp
werd voortaan zoo geheeten.
(P. KEMP, Limb. Sagenb., 72.)

LEIENBROEK.
(Gemeente Sittard.)
Zie

OPHOVEN.

LIMBRICHT.
1.
« BIELEMEN ».
(Ibid.)
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Vermoedelijk Bielemän, d. i. Bijlemannen, mannen met de
bijl (van de schutterij of de gilden).
FRÈRE spelt Pielemen; dat zal een drukfout zijn.

2.
« VRIEDOORDEDAAK ».
(Ibid.)

3.
«

ZWAIGELMENKES

11.

(Ibid.)

D. i. Lucifersmannekens, lucifersleurders.

4.
Limbricht is een arm land, er wonen arme menschen, de
daken zijn er van stroo en de huizen van leem.
Immers een rijmpje zegt:
Errn land, erm luu (lieden),
Strö daken, leime buu (gebouwen).

5.
NAAMS OORSPRONG.
Limbricht zou een verbastering zijn van Lijmborg, welke
naam zijn oorsprong zou gevonden hebben in een oud kasteel,
dat vroeger in de Dievenweide stond. Dat kasteel zou van
leem zijn geweest en daarom Lij mborg , d. i. « het leemen
kasteel II geheeten hebben.
(PIERRE KEMP, Limb., Sagenb., 72.)

LOTTUM.
(Gemeente Grubbenvor8t.)
1-2.

« PIGGEN 11; « KLOMPEN PÈK 11.
Die spotnamen schijnen op het schoenmakersbedrijf te
doelen. « Piggen II zijn « peggen 11, houten pinnen, die men in
de zolen slaat, als de schoenen halflappen of halfzolen worden
gezet.
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3.
HOE LOTTUM ZIJN NAAM KREEG.

Lottum ZOU zijn naam te danken hebben aan zijn onbeduidendheid.
In oude tijden, toen dit dorpje nog maar bestond uit enkele
huisjes, waren de heeren uit den omtrek eens op een feest
vergaderd, toen een van hen de vraag stelde, tot wiens gebied
dat groepje arme huisjes behoorde. Ze konden het daaromtrent niet eens worden, toen een hunner den voorslag deed
het lot te laten beslissen, wie de eigenaar van 't gehucht zou
wezen. « Lot er um ! » zei hij. Dat werd gedaan. Zij lootten
er om en van daar kreeg het plaatsje den naam van Lottum
d. i. « lot er urn. »
(PIERRE KEMP,

Limb. Sagen boek, 66.)

MAARLAND.
(Gemeente Eisden.)
« OSSEN ».
(Ibid.)

De bewoners van dit dorp betitelt de spot met ossen, op
zijn Limburgsch Ös.

MAASBAND.
(Gemeente Stein.)
Maasbenjer,
Visschevenger,
Langk snoor,
Trek het door.

(Stein.)

MAASBREE.
« HOEPHAPPER ».

MAASTRICHT.

(Id.)

1-2.
« OLIEKOEKEN »; « PLAATJES ».

Naar een plaatselijk gebak.

(Volksk., V, 135.)
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3.
« REUBESLIKKERS ));
(FRÈRE,

I, 184.)

Reubeslikkers beteekent : rapenslikkers.
4.
« BATTERAVEN ».
(Id.)

D. i. baliekluivers, nietsdoeners.
5.
LEEVEMÈKERS ».
De Maastrichtenaars heeten ook Leevemèkers d.
makers, menschen die veel lawaai maken.
«

1.

Leven-

6.

Maastricht kennen.
Doortrokken, slim zijn. Ge zult heur niet verneuken (bedotten) : ze kent Maastricht.
(RUTTEN,

137.)

7.

Van Maastricht naar Allerheiligen. Tusschen Maastricht
en Allerheiligen.
Nergens.
(HARREB.,

3, XCII;

WELTERS,

]I'eesten, enz., 111.)

8.

Die komt van Maastricht of dat is een Maastrichtenaar .
Volgens HARREB., 1I, 49, gezegd, als iemand in 't whistspel een kleur heeft gespeeld, waarvan hij slechts één blad
had.
9.
Iemand de ster van Maastricht in 't gezicht planten.
Hem met de vlakke hand in 't aangezicht slaan.
De (( ster van Maastricht )) heeft vijf stralen, gelijk een hand
vijf vingers heeft. (Ontleend aan het wapenschild der stad,
dat een ster van zilver (de ster der hoop) verbeeldt.)
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10.

De poorten van Maastricht.
Het ontbloot achterste.
11.

Als 't regent, zegt men in Limburg : Wij zullen maar doen
als die van Maastricht.
- Wat doen die?
- Die laten het regenen.
Ct Daghet, VI, 79.)

Vgl.

BRUGGE, BRUSSEL, DIEST, HASSELT.

12.

Een boterham waardoor men Maastricht kan zien, een zeer
dunne.
(SCHRIJNEN,

H, 127.)

13.

Hai is zo doen (dronken) as Maastricht (Groningsch spreekwoord).
(TER LAAN, 541.)

14.
DE POT MET MEER OOREN.

Het verhaal van den pot met meer dan twee ooren wordt
ook verteld van de Maastrichtenaars. Toen Keizer Karel
in 1520 zijn blijde inkomst in de stad Maastricht deed, zou
hij tijdens zijn verblijf aldaar bij de boogschutters van Wijk,
de voorstad van Maastricht, den vogel hebben afgeschoten.
Na afloop van den wedstrijd, nam hij bereidwillig het aanbod der gildebroeders aan om samen met hen een pint bier
te drinken. Het meisje dat hem de kan aanbood, hield echter
zelf het oor vast, waarbij de keizer echter de opmerking
maakte, dat hij de pint niet aannemen kon en een pot met
twee ooren verlangde. De meid verwijderde zich en kwam
kort daarna terug met een pint met twee ooren, doch hield
met elke hand een oor vast. Toen zij op 's keizers bevel een
pot met drie ooren aanbracht, kon Karel hem nog niet aan267

pakken, omdat de meid de }lint met twee ooren vasthad en
het derde oor tegen de horst gedrukt hield, zoodat de keizer
verplicht was een kan met vier ooren te vragen. (Het schijnt
dat ze daar potten in soorten hadden).
(PIERItE KEMP,

Vgl.

OOLEN

en

Limb. Sagenb., 55.)

HELMOND.

MARGRATEN.
1.
« POTSEMS ».
« Potsem » beteekent het geluid van de Turksche trom.

2.
« MAROTTEN» of

«

MAROLLEN

I).

MECHELEN.
(Gemeente Wittem.)
« TUITEVÈGERTE », « TUITENVEGERS ».
(FRÈRE,

I, 184.)

Die spotnaam schijnt kannenvegers te moeten beduiden.

MEERS.
(Gemeenten Stein en Elsloo.)
1.
Meersenère,
Korebère,
Schieten op de wèg
Wie de dànderslèg.

2.
Die van Mèes
Mit de krom vèes (1)
Mit de lang haoze,
Kàmmen die van Stein de vatten opblaoze.
(Stein.)
(I) Hielen.
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MEERSEN.
Die van Mèse
Trejen uch op te vèse (I).

(Stein)

MEIEL.
1.
« GAREPAPEN

11.

(Ibid.)

2.
Doordien van M eyel naar Sevenum een weg loopt, die
ver afwijkt van wat de kortste verbinding zou wezen, ontstond het gezegde van M eyel op Sevenum, om langwijligheid
en omslachtigheid aan te duiden, van welk gezegde gemaakt
is « mijl op zevenen. )) (LAuRILLARD, Op uw Stoel door uw
Land, 182.)
« Men gist Jl, zegt VAN DALE, « dat deze uitdrukking (nI. de
mijl op zeven) ontleend is aan de dorpen Meyel en Sevenum
in de provincie Limburg. Tusschen deze gemeenten, die in
rechte lijn dicht bij elkander liggen, liep de weg eertijds zoo
kronkelend en slingerend, dat er veel tijds noodig was om
van de eene naar de andere te komen. Van M eyel op Sevenum
kreeg daardoor langzamerhand de beteekenis van een lange
omweg en werd een spreekwoordelijk gezegde, dat eindelijk
verbasterde tot de mijl op zeven of de mijl op zevenen. ))
Deze verklaring houdt echter geen steek, vermits de zegswijze de mijl op zeeven reeds voorkomt bij HOOFT, Ned.
Bist., bI. 48, en vóór dien tijd het vermeende Meyel op Sevenum nergens wordt aangetroffen. De door Hooft gebezigde
spreekwijze moet dus wel voor de oorspronkelijke aangezien
worden (2).
c(

(1) Verzen, hielen.
(2) Een echtpaar uit Limburg, te Denderleeuw gevestigd, verklaarde
aan den heer de Cock noch de mijl op zeven noch den weg op zeven te
kennen. De man is geboortig van Maaseik, de vrouw van HunsE'l
(Ned. Limburg). In de streek zelve dus, van waar de spreekwijze zou
herkomstig zijn, is zij in de volkstaal onbekend. (Volksk., IX, 198.)
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Dr ST OE TT houdt de uitdrukking eenvoudig voor eene
ellips van : de mijl op zeven (mijlen gerekend), zooals men
thans nog zegt : die kaart is geteekend op de schaal van één
op honderd. (Zie Noord en Zuid, XIX, 31.)
In Volkskunde, IX, I !J8, zegt A. DE COCK dat hij die uitdrukking in Zuid-Nederland nooit in den volksmond gehoord
heeft en dat zij, naar zijn meening, daar nergens gebruikt
wordt. Volgens hem kent men in Vlaanderen, Hageland en
Haspegouw alleen den weg op zeven gaan. Wij kunnen integendeel verzekeren dat de zegswijze de mijl op zeven gaan
en dat is de mijl op zeven, wel degelijk te Antwerpen en in
de Antwerpsche Kempen bekend is en er ja, veel gebruikt
wordt. (Zie Antw. Idiot., 815.)
Te Denderleeuw zegt men wel eens:
Langs Muilem alom,
Langs Kattom weerom.

Muilem en Kattem zijn twee gehuchten van Liedekerke.
(Volk8k., IX, 197.)

MERKELBEEK.
« KAESSCHENKNÖPPESCH )), « KÄSJENKNÖPPESJ.

»

(FRÈRE,

I, 184.)

Dat zijn: Kersenknappers, kerseneters.
Vgl. GENRAAD.

MERUM.
(Gemeente Herten.)
1.
Hij komt van Merummer markt.
Hij is dronken?
(WELTERS,

Fee8ten, enz., 95.)

2.
Zie HERTEN.

MONTFORT.
WAAROM MONTF'ORT zoo ORDELOOS LIGT.
Onze Lieve Heer had de schepping voltrokken. Limburg
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had hij niet vergeten en ook de Maas ruischte al door heel
de lengte van de streek. Het was er echter nog eenzaam en
verlaten en nu moesten er huizen komen, groote hofsteden
voor de boeren en kleine hutten voor den minderen Iran.
Onze Lieve Heer zond den aartsengel Gabriël met een zak
hofsteden en huisjes er op uit, om ze in Limburg te zaaien.
Maar Belzebub, de duivel, die bang ~Tas dat het te mooi
werd, vloog ongezien mede en sneed, juist toen Gabriël
boven de plaats was, waar Montfort nu ligt, met een scherp
mes een opening in den zak. Een veertigtal huizen vielen dra
dwarrelend door elkaar naar beneden. Gabriël bemerkte het
tot zijn schrik en hield dadelijk een hand voor de opening.
Het was te laat! De hofsteden en huizen lagen er in wanorde
dooreen.
Dat was Montfort.
(P. KEMP, Limb. Sagenb., 70.)

MOOK.
(Gemeente Mook en Middelaar.)
In de nabijheid ligt de MooIcerheide, waar in den slag van
den 14 April 1574, de gebroeders Lodewijk en Hendrik van
Nassau sneuvelden.
In verband daarmede werd de Mookerheide aangeduid
als een plaats van onheil en tevens bij 't volk als verzamelplaats van heksen, en zoo werd het gezegde: Loop naar de
Mookerhei! een verwensching.
De uitdrukking echter: Zitten al8 op de Mookerhei, doelt
op eenzaamheid en verlatenheid.
(LAURILLARD, 183 ; STOETT, 423 ; SCHUERMANS, I, 389 ;
li'eesten, enz., 102., Limb. Legenden, I, 208.)
V gl. HOBOKEN en MUN.

WELTERS,

NEDERWEERD.
« PINNEl\iAKERS »; « PIN STEKERS ».

In den ouden tijd, vertelt het volk, toen te Nederweerd
nog niets te zien was van een dorp, woonde aldaar slechts
één mensch met zijn vrouw. Om niet te vergeten wanneer
het Zondag was en hij ter kerk moest gaan, kwam hij op het
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denkbeeld zeven pinnen te maken en daarvan eIken dag een
in een turf te steken. Wanneer de zeven pinnen op waren,
wist hij daaraan wanneer het Zondag was.
Dit volkssprookje vinden we berijmd in Limburgsch dialect in WELTERS, Limb. Legenden, I, 207.
De man (de uitvinder van dien vreemdsoortigen almanak)
had:
« Aan niks gebrek en alles n:1O den wins.
Zoo waas hè immers jao een zéér gelukkig mins.
Mer dikwiels dacht hè nao dat hè vergèten kost
\Vanneèr het Zondaag waas, en hè ter kerke most.
Hè kwaam dan op 't gedacht te maken zeven pin
En &Is de zon opkwaam staak hè der einon in
Vvat bólenturf vast, en als zo waoren op,
Dan waas de Zon<bag dao, en alle vreugd ter top,
Dus wàrd den Almanak ontdekt door dit verstandj.
Dè neet te missen is zoo min venr stad es landj ;
Mer 't doordje Inennig jaor éér dit de aandacht trok
En {ér hè wm,~s pampeer, in plaats van turrefblok. »

V gl.

DE~ AART.

NIEUWENHAGEN.
(Dial. N uienhage.)

1.
« NUIENHAGER KUPPERT ».

De Nieuwenhagers dragen te Heerlen en in den omtrek
den spotnaam K uppert, d. i. kopstukken, franken.
(JONGENEEL,

« SCHWEEGELSÖPPER »,

«

46.)

2.
SJWEEGELSÖPPER ».
(FRÈRE,

I, 184.)

Die de lucifers soppen = in zwavel doopen.
FRÈRE spelt sckweegelsöper, waarschijnlijk een drukfout.

NIEUWSTAD.
«

FOETELEERS »; « FOETEL )).
(Ibid.)

Van foetele~, bedriegen, valschspelen. Dus, bedriegers,
valschspelers.
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Foetelen heeft ook de beteekenis van : ruilen, tuischen,
verkwanselen, volgens het verhaal:
Eeuwen geleden werd te Nieuwstad Sinte-Brigitta vereerd
als bizondere patrones tegen de ziekten van het hoornvee.
Haar feest viel echter in een ongustig jaargetijde, nl. op
1 Februari en gedurende haar octaaf konden, bij een natten
winter, de bedevaartgangers uit andere plaatsen niet dan
moeilijk naar het stadje komen. Daardoor leden de inwoners
van Nieuwstad veel schade, vooral wanneer er, gelijk meer
gebeurt, soms eenige jaren achtereen, natte winters kwamen.
De ingezetenen van Nieuwstad begrepen dat het zoo niet
langer kon. Den feestdag der heilige verzetten ging niet. Het
eenigste dat ze doen konden, was hun patrones ruilen met
den patroon of de patrones van een andere plaats, wiens of
wier feestdag in den zomer viel.
Toen die van Broek -Sittard zulks vernamen, waren ze wel
geneigd om te ruilen en zoo verruilde Nieuwstad, echter niet
zonder groot nadeel voor « den offer » van de kerk, SinteBrigitta voor Sint-Jan van Broek-Sittard, die op 24 Juni
wordt gevierd.
Maar de ruil viel niet mee. Al was het soms den heelen zomer droog, met Sint-Jan regende het bijna altijd, terwijl
Sinte-Brigitta in Broek-Sittard een grooten toeloop kreeg.
Sedert dien tijd heeft Nieuwstad den naam van foetel en
heeten de ingezetenen Foeteleers.
(P. KEMP, Limb. Sagenb., 77.)

OOL.
(Gemeente Herten.)
1.
Hij is nog niet te Ool over.
Hij heeft zijn doel nog niet bereikt, of : hij is nog niet in
veiligheid.
(WELTERS,

Feesten, 92; id., Limb. Leg., I, 164.)

2.
Zie
18

HERTEN.
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OOLDER.
(Gemeente Gratem.)
« KUJELDREJJERS », « KUJELDRAAIERS )).

Onder « kujel )) verstaat men een klas verward touw, dat
oudtijds tot middel van uitdaging op het mes diende tusschen Grathem en Oilder, schrijft H. WELT ERS (1). Hoe men
door middel van zoo'n « kujel )) tot een messengevecht uitdaagde, vermeldt de schrijver niet.

OPHOVEN.
1.
DE « KINDERKENS ».
Van personen die twee aan twee gaan, zegt men in Limburg : Die gaan te gader als de kinderkens van Ophoven.
(\VELTERS,

Feesten, enz., 110.)

Er zijn in Limburg vier plaatsen welke dien naam dragen,
nl. onder de gemeenten Echt, Oorschot, Roggel en Sittard.
We weten niet welk Ophoven hier bedoeld wordt.

2.
Ophoven,
Opgevlogen;
Euverhoven,
Euvergevlogen ;
Leibrook
Zei; ueh t'r op,
Dan gei et good.

Hier is spraak van Ophoven, gehucht van Sittard.

OVERHOVEN.
(Gemeente Sittard.)
Zie OPHOVEN.

(I) Feesten, Zeden, Gebruiken en Spreekw. in Limbttrg, 76.
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PEEL (DE), PEELLAND (HET).
1.
« PEELHAZEN )).

De Peel of het Peelland is een moerassige streek, die zich
in 't Noorden van Limburg en verder in Noord-Brabant
uitstrekt. De bewoners van die streek heet en bij de andere
Limburgers Peelhazen. Ook de ingezetenen van Horst en
Venraai dragen dien naam.

2.
Het i8 zoo oud al8 de weg naar de Peel.
Zeer oud.
(WELTERS,

Fee8ten, enz., 97, 89.)

POSTERHOLT.
Een gezicht zetten zoo lang al8 P08terholt.
(SCHRIJNEN,

lI, 126.)

RAAR.
(Gemeente Meer8en.)
« MUSSCHEBLEFFERS )).

Musschenvangers. MU88chen blellen is 's avonds musschen
vangen met licht.

RANSDAAL.
(Gemeente Schin-op-Geul.)
« KAQREWUIF )).

(FRÈRE,

I, 185.)

D. i. Korenwolven, dialectische benaming van de Hamster
(Oricetu8 Irumentariu8) , een soort van veldrat, die groote
schade in de graanakkers aanricht.

REUVER.
NAAMSOORSPRONG VAN DIT DORP.

Reuver zou zijn naam verschuldigd zijn aan roovers. Zij
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vielen de reIZIgers onverhoeds aan en plunderden ze uit.
Om hun slachtoffers gemakkelijker te kunnen overvallen,
hadden de roovers over den weg een touw gespannen, waaraan een bel hing. Wanneer nu bij de aanraking van dit touw
door een reiziger, de bel begon te rinkelen, kwamen de struikroovers uit hun schuilplaats gesprongen om den ongelukkige uit te schudden.
(P.

Vgl.

KEMP,

Limb. Sagenb., 76.)

BELSELE.

RIMBURG.
«

WESPEN )).
(Id., 184.)

ROERMOND.
(Dia!. Remunj.)
1.
«

FLARUSSEN )).
Quid 1

2.
«

ORGELDREJJERS )),

«

ORGELDRAAIERS )).
(FRÈRE,

184.)

(STOETT,

345.)

3.
Van Roermond komen.
Babbelziek zijn, den « mond roeren )).
4.
Zond woont te Roermond en lapt schoenen.
Dit spreekwoord « zal wel een speling met den plaatsnaam
zijn )), zegt LAURILLARD, « als beduidde die den mond roeren,
en dan ligt er eene afkeuring in van gebabbel, want Zond
is hier zonde. Maar wat ligt dan nog in dat schoenen lappen 1
Misschien de wenk dat wie te veel praat, het niet ver brengt,
of zoo iets. ))

5.
Te Venloo zeggen ze :
De Roermondsehen dat zijn gekken,
Die komen in Venloo de pannen lekken.
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ROGGEL.
«

PUINESCHUDDERS

)J.

Door puinen, puimen, peumen verstaat men in Limburg :
wortels van gras en graan, stoppelen, akkerruigte, die men,
na gedorscht te zijn ter uitdrijving van aarde, in den herfst
aan 't vee voedert of onder 't vee strooit (1).
In andere streken, o. a. in de provo Antwerpen, geeft men
de namen van puinen, panen, peeën, peien, pemen, pessemen
aan de verschillende soorten van Honds- of Kweekgras, zooals de Triticum repens, de A gropyrum repens, de H olcus molUs,
de Agrostis alba, enz.
De spotnaam beteekent dus : zij die met een riek de puinen,
puimen, peumen uit den grond halen en uitschudden, en
komt overeen met den bijnaam der ingezetenen van StadDelden in Overijsel, die K wekkeschudders heeten.

ROOSTEREN.
«

CmcoREIPENSEN

)J.

(FRÈRE,

I, 184.)

Omdat er veel chicoreiwortels geteeld worden.

ROTTEM.
(Gemeente Meersen.)
« KLOPHINGSTEN

)J.

Vechtersbazen.

SCHAASBERG.
(Dial. Sjoas- of Sjoalsberg.)
« SJEEDTER GRIELECHER

)J,

« GRIELÄCHER ».

De ingezetenen dier gemeente worden in 't omliggende
spottend Sjeedter Grielecher, Schaasberger Grimlachers, geheeten.
(JONGENEEL,

(1) Cf.

J. JONGENEEL,

46.)

Een Zuid-Limburgsche Taaleigen, 48, i.

V.

peume.
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SCHIMMERT.
1.
« BATSESCHLÁGER », « BATSESJLÄGER

)j.

De batsen zijn de dijen, schläger is afgeleid van schlaon,
slaan. Een batseschlager is eigenlijk een lange frak, een slipjas
die, als men gaat of loopt, tegen de bat8en, de dijen slaat.
Wellicnt werden zulke jassen daar meer dan elders gedragen.
2.
HOE SCHIMMERT EN SCHINNEN ONTSTAAN ZIJN.

In overoude tijden was het land van Valkenberg bedekt
met bosschen, heidevelden en moerassen; daarenboven waren de wegen ongebaand, zoodat er velen in die wildernis
bij nacht en ontijd verdwaalden. Daaroln bouwde men op
een der hoogste bergen eene kluis tot woning van een kluizenaar, die 's nachts een licht moest onderhouden ten gerieve
der dwalende reizigers. Op zekeren avond nu, had ook een
keizer, die van Aken naar Meersen ging, in de wildernis
den weg verloren, en ware er niet het licht der kluis geweest,
dat hij eerst zag schimmeren (schemeren) en vervolgens
schijnen, hij zou groot gevaar hebben geloopen. Uit dankbaarheid voor zijne redding, deed hij twee kerken bouwen,
de eene, waar het licht hem eerst had geschimmerd ; de andere,
waar hij hetzelfde licht, naderbij komende, had zien sc(~ijnen.
Van daar dat de gemeenten welke later rondom die kerken
ontstonden, Schimmert en Schinnen werden genaamd.
(WELTERS,

Limb. Leg., I, 159-160; P.

KEMP,

SCHINNEN.
Die van Schinne
Moote spin ne
Om ei stukske broid te winne.

2.
Zie
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SCHIMMERT.

Limb. Sagenb., 74.)

SCHINVELD.
« ZANDHAZEN ».
(FRÈRE,

Zinspeling op den zandigen bodem?

I, 185.)

SCHURENBERG.
(Gemeente Hoensbroek.)
«

BÈDELÈREN

)J.

(Ibid.)

SEVENUM.
1.
«

EZELS

)J.

(Ibid.)

2.
Zie MEIEL.

SIBBE.
(Gemeente Oud- Valkenberg.)
« BLOKBREKERS

)J.

D. i. Mergelblok-, tufsteenbrekers. Naar de mergelgroeven
aldaar.

SITTARD.
1.
« LAAMMÄKER

)J.

Die van Sittard heeten Laammäker, Laammèker, d. i. Lammakers. Nu, door lammaken verstaan de Sittarder burgers en in 't algemeen alle Limburgers, - zich op hunne manier
ten koste van anderen vermaken.
JONGENEEL echter verklaart laamméèker, laammeejker door:
zeurkous, zaniker, leuteraar.
(WELTERS,

Feesten, 98; 't Daghet, Hl, 104;

JONGENEEL,

46, 39.)

2.
HOE SITTARD ZIJN NAAM KREEG.
Karel de Groote verdwaalde op de hertenjacht. Hij ontmoette een oude vrouw bij een hutje en vroeg hoe laat het
was. « Eén uur na zonsondergang )J, zei het vrouwtje, waarop
hij antwoordde: « Si tard! )J (zoo laat !)
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De vrouw wist niet wie hij was. Hij bleef er overnachten.
Zij vertelde dat de keizer 't onrecht moest herstellen, dat hij
zijn zuster Emma van zich had gestooten, nadat zij met zijn
geheimschrijver Egenhart weggeloopen was. Dit maakt
zoo'n indruk, dat hij zijn zuster eenige dagen later vergeeft.
De vrouw komt bij 't vertrek te weten wie haar gast was.
Zij vertelt het aan elkeen, ook dat hij gezegd had: Si tard,
en daar men niet wist wat 't beteekende, noemde men sedert
de streek Sittard.
(FELIX RUTTEN,

Limb. Sagen, 9 vlg ; P.

KEMP,

Limb. Sugenb., 74.)

SLENAKEN.
« BESSEMEKRÈMERS ».
(FRÈRE,

I, 185.)

STAMPROOI.
« ZAOTMALE

)J.

(Ibid.)

Beteekent : zaadzakken. Maal

IS

zak.

STEIN.
1.
« BELHAMELS )).
(Ibid.)

« Belhamels )), eig. de ram die de bel draagt en dien de

kudde volgt, bet. overdrachtelijk den aanvoerder, den voorste
van den hoop, en ook: baldadigen, jongen deugniet (VAN DALE).

2.
« BRIKKEBÄKKERS ).

Brikkenbakkers, steenbakkers.

3.
Die van Stein
Mit de lang bein,
Mit de kort haozen (kousen),
Lank opgeblaozen.

(Stein.)
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4.
Die van Stein
Mit de lang bein,
Mit de korte rökskes.
Springen wie (als) de bökskes.

(Stein.)

5.
Die van Stein
Vrieë mit de kneeë tengenein.
(Id.)

STEVENSWEERD.
« BREURKENS ».
(FRÈRE,

I, 185.)

Die van Stevensweerd heeten, eigenaardig genoeg, Breurkes,
broerkens.

SUSTEREN.
1-3.
« GRAASBOEREN

ll,

« GRAASBREUER ll,

« GRAASMENKES

ll.

(Ibid.)

Graasbreuer beteekent : grasbroeders, die gras broeden,
d. i. koken.
4.
NAAMsooRSPRONG.

Niet verre van Aldeneik, op de uiterste palen der christene
streken, van den rechter Maasoever, vestigde zich, onder de
leiding van den H. Willebrordus, een klooster van christene
maagden, die elkander groetten met den schoonen naam van
zuster. Het volk, eerst pas uit het heidendom ontwaakt,
door dit zoete woord getroffen, noemde die plaats Suestram
in het toenmalig Dietsch, dat láter in Susteren is veranderd.
(WELTERS,

Limburg. Leg., I, 83; P.

KEMP.,

Limb. Sagenb., 75.)

SWALMEN.
« GEKKEN

ll.

De Swamersche gekken
Die loupen op stekken.

(Stein.)
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TEGELEN.
1-2.
« PANNEKLETSERS », « POTJESBÄKKERS », « POTTEBÄKKERS ».

Naar aldaar bestaande pannen- en pottenbakkerijen.

3.
Naar Tegelen gaan.
Een dutje doen (Venloo).
Zie HEUSDEN.
(SOHRIJNEN,

Ned. Volk8k., Il, 127.)

TORN.
« BIÈKVEGERS ».
(FRÈRE,

I, 185.)

Die de beken vegen, reinigen van het waterkruid.

UBACH-OVER-WORMS.
(Gezegd Waubach.)

1.
W AUBACHER BUK ».
De ingezetenen van dit dorp krijgen vanwege de Heerlenaars
den scheldnaam van Bokken naar het hoofd. Buk is in 't Limburgsch de meervoudsvorm van bok.
«

(JONGENEEL,

46.)

2.
«

Muus ».
(FRÈRE,

I, 185.)

Ook heeten zij Muizen, op zijn Limburgsch Muu8.

ULESTRATEN.
«

SCHROAPLEKKERSCH »,

«

SJROAPLEKKERSJ

D. i. Strooplikkers.

URMOND.
Urmender bäkker
Schiete zoo lekker,
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».

Komme zoo wiet
Pès op ooze diek.
Ze zeuke de slekskes,
Lègge ze op ei schötelke,
Broaje z'in de pan
En ète d'r van.
(8tein.)

VALKENBERG.
1.
« GRAASBURGERS ».

Door bewoners van omliggende dorpen aan de ingezetenen
van het « sjtèèdsje » gegeven uit naijver op dezer stedelijke
rechten en vrijheden. Misschien ook wijl het gras nog welig
groeide in ongeplaveide straten.
Vgl.

BREDA.

2.
« SCHTRONTSCHURGERS »,

« SJTRONTSJÖRGERS

».

De spotnaam Graasburgers wordt wel eens aangedikt tot
het distychon :
Graasburgers,
Schtrontschurgers.

Schtrontschurgers, sjtrontsjörgers zijn lieden die drek vervoeren op een kruiwagen. Deze schimpnaam komt overeen
met de benaming Drietschörger, waaronder de ingezetenen
van Wassenberg, in den kreits Heinsberg, en die van Nieuwkerk in Over-Gelder bekend zijn.

3.
« BOKKENRIJDERS ».

Omdat er eertijds leden van die gevreesde rooversbende
verbleven.
Ook de bewoners van Bocholt, Heerlerheide, Wellen en
's-Hertogenrade heeten zoo.
VENLOO.
1.
« WANNEVLIEGERS ».

Een snaak uit Venloo had doen uitroepen, dat hij met
behulp van twee wannen, aan zijn schouders bevestigd, zou
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van den walmuur vliegen. Toen het volk in menigte was
verzameld, vroeg hij « of ze al ooit een mensch hadden zien
vliegen? » - - « Neen! » riep het volk. - « Nu, dan zult ge
't heden ook niet zien », zei de snaak, en maakte zich uit de
voeten met de voorop ingehaalde gelden.
Die uilespiegelarij - want dezelfde grap wordt aan Uilespiegel toegeschreven - was de oorzaak dat de Venloonaars
Wannevliegers werden gedoopt.
(H. Wl~LTERS, Feesten, 98; 't Daghet, lIl, 104; P.
Sagenb., 68.)

KEMP,

Limb.

2.
« STINKERS ».

Zie

HOOGSTRATEN .

3.
« MOPPEN ».

Naar een plaatselijk gebak.

4.
« REUBESLIKKERS

)J.

Reuben is Limburgsch voor: rapen.
(SCHRIJNEN,

Ned. Volksk., Il, 76.)

5.
Venloosch peerdje.
Volksetymologische benaming in Limburg van de vélocipède.
(Woordenschat, 1198.)

VENRAAI.
« PEELHAZEN )l.
Vgl. HORST en

DE PEEL.

VIJLEN.
(Gemeente Vaals.)
« STIELEKIEKERS

)J.

(FRÈRE,

I, 185.)

Stiel is deurstijl. De spotnaam beduidt dus menschen die
aan de deur staan te kijken, nietsdoeners.
284

WEERD.
1.
« ROGSTEKERS ».

Eens reed er 's morgens vroeg een vrachtkar door Weerd,
die onder andere ook met een mand rog (zeeviseh) beladen
was. Bij ongeluk gleed een van die glibberige visschen uit de
mand en van de kar en bleef, door den voerman onbemerkt,
in 't midden van de straat liggen.
Eenige voorbijgangers vinden het vreemde dier en verschrikken er van, want nooit hadden ze zoo'n vreeselijk
schepsel aanschouwd. Weinig daarna weergalmden de straten
van geklaag en geschreeuw: immers, men had een akelig,
ijselijk beest, vaalzwart, met flikkerende oogen, op de straat
gevonden, een monster, een wangedrocht!
En 't volk stroomt bijeen, maar blijft op eerbiedigen afstand.
Messen, rieken, zeisens, bogen, schoppen, gaffels worden
voor den dag gehaald; zelfs de zolder van het raadhuis, waar
pieken en ander middeleeuwsch wapentuig werd bewaard,
wordt geplunderd; en gewapend van kop tot teen, trekken
de kloeke Weertenaars uit, om het monster te gaan bevechten.
Had het te Hamont al geen drie menschen verscheurd en
te Budel een koopman?
De klokken luiden storm, en alle gehuchten zijn op de been
en loopen naar de stad om te helpen.
Men liep den pastoor verwittigen, want het gedrocht kwam
zeker uit de hel, en hij gebood het vreemde schepsel te doorsteken. Maar niemand durfde 't wagen.
« Jan, Jan, steik! » roept een vrouw door het venster.
« Wat! » antwoordt Jans vrouw, « wen dine man stang, wo
dat mine man steet, dû zoos neet ropen : Jan, Jan, steik ! »
Eindelijk toch waagde 't iemand zijn verroeste piek in
't lichaam van den visch te drijven, en na die heldendaad,
begonnen de anderen te kappen en te slaan,totdat zij meenden
dat het gedrocht waarlijk zoo dood was als een pier. Sedert
dien tijd heeten die van Weerd Rogstekers en moeten zij op
andere plaatsen dikwijls het schimprijm hooren:
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De burgerij van Weerd
Was van een dooden rog verveerd.

De beruchte Mechelsche spotprent van 1687, voorstellend
den Grooten Raad van Geel, voor welken de Mechelaars verschijnen om de dorpen en steden te beschuldigen, die hen om
hunnen Maanbrand bespotten, verbeeldt ook de Rogstekers
van Weerd.
Men ziet er op een hoop volk, gewapend met een kanon,
geweren, bijlen en pieken, rondom een rog, die hun schijnt
vrees aan te jagen en dien ze zoeken aan te vallen.
De tekst die deze koddige afbeelding verklaart, luidt als
volgt:
Weert met sijne cloecke daeden
Comt ons Maene-brant versmaeden,
En wat wilt hij segghen doch?
Dat hij weêr steekt sijnen Roch ! (1)

Men bewaart te Weerd nog een schilderij, die de vermakelijke episode verbeeldij en waarop men leest: Drik, stikt,
ot gie wordt van den du'ivel geprikt.
(1) « Ghy borgers en boeren aenschout hier met verblijden, hoe die
helden van Waert een doden roch bestrijden », Opschrift boven een
gravure voorstellende een open veld; « in het midden ligt de rog, waarop een kanon wordt afgeschoten, links in het verschiet een molen,
regts een boom waaraan een klok die de vrouwen luiden; rondom vele
menschen, alle met cursive bijschriften in de prent. »
Vgl. TUINMAN'S Spreekw. I, 200, waar gezegd wordt: « Hoe moedig
de Rochstekers van Waard met alle man tegen zulk een schrikdier ten
strijde trokken, is tot een eeuwige gedachtenis van dat heIdenstuk,
naar 't leven in eene prent verbeeld, enz. » - Zonder naam van graveerder, met adres van H. Visjaager en Jac. Robijn, Breed fol.
Er bestaan ook latere herdrukken.
(MULLER, Historieprenten, n° 1989 (gesteld op
1650 of vroeger.)
Bij Atlas van Nolk 2123 zijn 2 staten aanwezig, nl. a) met adres van
Carolus Allard, b) met adres van Joachim Ottens (= het exempl. van
Bodel Nijenhuis bij Muller), c) een kopie, omgekeerd en met eenige
figuren vermeerderd, met adres van Fred. de Widt.
Eenige uitvoerige artikels met reproducties over deze platen staan
in Het Boek van 1916 en llH 7. (Eekhof, Burger, Hesse en nog eens
Burger).
Zie ook Ned. Wrdb. op Rogsteker.

±
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De Weertenaars, verre van zich te ergeren over de historie
van den rog, bewaren er vroom het aandenken van. In 't jaar
1897 richtten zij zelfs, ter gelegenheid van Vastenavond,
een stoet in, waarin een en twintig groepen figureerden, de
verschillende phasen van de merkwaardige gebeurtenis aanschouwelijk makende. Een brochure getiteld : Stad Weert.
Groote Oarnavalsoptocht op 1 Maart 1897. De Legende der
Rogstekers in beeld (Drukker-uitgever : Emm. Smeets, te
Weert), verscheen daarover en verbeeldt in twaalf tafereelen,
geteekend door Jozef Smeets, de vroolijke historie van den
rog. Zij behelst ook het programma van den optocht en den
wegwijzer van den stoet, onderteekend door den voorzitter,
den schatbewaarder en zestien leden van het inrichtingscomité.
Dan volgt een gedicht door Ahl, hetwelk de gebeurtenis
verhaalt, die de schrijver in 't jaar 1001 meent te moeten
plaatsen, en dat begint als volgt:
Burgers, burgeressen en buitenlien,
Van dit jaar zult ge in Weert iets extra's zien.

Aan het einde der brochure staan nog drie andere gedichten:
10 De Legende; 20 Weerter Oarnaval; 30 De Weerter Jongens.
('t Daghet, lIl, 64; WINKLER, Studîën, 69-70; DE RAADT, 261-263 ;
WELTERS, Limb. Leg., I, 192; VENEMANS, Het Volks blazoen, 24, vlg. ;
P. KEMP, Limb. Sagenb., 60.)

* **
De Dokkumers vonden eens een kreeft op de straat en meenden
dat het een helsch monster was, weshalve zij hem in 't water wierpen
om hem te verdrinken.
Die van Merlin, in 't Henegouwsche, schoten op een molen, dien zij
als een wolf aanzagen (1).
De burgers van Zanow (Pommeren) doorstoken een ... basviool, die
zij in het donker op de sneeuw zagen liggen, meenende dat het een beer
was (2).
De boeren van Schoelles bij Luditz (Egerland in Bohemen) schoten
op een in 't kreupelhout liggenden doedelzak, in de meening dat het
een bok was (3).
(1) DE RAADT, 188.
(2) Blätter für pomm. Volksk., VII, 119.
(3) Der Urquell, I, 38.
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Te Molbo in Denemark, werd een beschimmelde worst, die toevallig
achter een kast was gevallen, voor een slang gehouden. En al de burgers
komen gewapend af om het ondier te dooden (1).
Te Fockbeck moest een man een beschimmelden klomp boekweitdeeg - bij de Büsumers was 't een meelzak - die achter een koffer
in den kelder lag en dien men voor een gedrochtelijk dier nam, ... doodschieten (2).
Een Fockbeeker had eens aehter de kast een ruig beest zien liggen,
met lang wit haar bedekt. Hij wordt bang en loopt naar 't dorp. "Daar
ligt een ondier bij mij achter de kast, » roept hij uit, " komt mee, we
zullen het doodsteken ! » Das,r komen ze allemaal af met rieken en vorken gewapend, en de voorste van den troep, met een lange gaffel in de
hand, wordt door de anderen de deur in gedrongen, terwijl men hem
toeroept: "Waaghals, steek! » Maar hij antwoordt: "Als gijlie zoo te
moede waart als ik, dan zoudt ge niet roepen : "Waaghals, steek!»
En zoo er geen moediger mannen gekomen zijn, om het ondier te bevechten, dan ligt het nog achter de kast. Het gewaande monster was
echter niets anders dan een stuk van een bestoven meelzak (3).
Een man reed 's avonds uit Dörpum (Noord-Friesland). Achter op
zijn wagen had hij een bij den wagenmaker gehaald rad geworpen,
dat hij onderweg verloor, zonder dat hij 't bemerkte. Terwijl nu dat
wiel op de landstraat lag, stak een storm op, die in de holle as van het
rad blies en daardoor een gE,loei teweegbracht, waarin de Dörpumers
het gehuil van een wolf meenden te erkennen. Zij trokken uit, gewapend
met vlegels en vorken, OIn het ondier te dooden, maar toen zij ter plaatse waren gekomen, zagen zij hun dwaling en keerden huiswaarts (4).

2.

Zie

BUDEL.

WEL.
(Gemeente Bergen.)

Wel is Wel, maar in alle huizen is het niet wel.
Woordspeling .
(SCHRIJNEN,

Ned. Volksk., II, 126.)

WELLERLOOI.
(Gemeente Bergen.)
Te 'VeIlerlooi
Daar zingen de veugelkes zoo mooi ;
(1) Revue des Trad. pop., VIII, 387.
(2) Am Ur-Quell, II, 170.
(3) MEYER, Amt Rendsborger Sagen, 30.
(4) Am Ur-Quell, IV, 25gl.
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Te Wel ook wel,
Maar niet zoo mooi als in de Looi.
(Ibid.)

WIJK.
(Gemeente Maastricht.)
1.
~( WORTELBOEREN

)J.

Waarschijnlijk omdat er veel wortelen geteeld worden.
(Ons Volk8l., XI, 55.)

2.
HOE WIJK ZIJN NAAM HEEFT GEKREGEN.

Wijk, de voorstad van Maastricht aan den overkant der
Maas, had nog geen naam en de overheid was er juist over
bezig hoe zij haar zou noemen, toen pas een gevecht tusschen
Maastrichtenaren en Wijkenaars had plaats gehad. Die van
Maastricht hadden voor de overmacht van de Wijkenaren
moeten zwichten en waren op de vlucht gegaan. Maar ze
hadden gezworen terug te komen om zich te wreken. De
mannen van Wijk waren er toch niet gerust over en vroegen
aan vrienden \:m geburen om hulp. Ondertusschen verzamelden
zich de Maastrichtenaars en maakten zich gereed om die van
Wijk aan te vallen.
Er was toevallig een Wijkenaar, die den Maastrichtschen
troep bij malkaar zag en die nu hard over de brug kwam
geloopen om zijn vrienden te waarschuwen.
Toen hij het kleine hoopje Wijkenaren zag, dat tegen het
veel talrijker leger der Maastrichtenaars zou te kampen hebben, riep hij : « Wijk, wijk! Maastricht komt aan! »
Dat hoorde toevallig de vroedschap, die nog altijd aan
't beslissen was, hoe ze 't complex aan de andere zijde der
Maas zouden noemen en, daar ze als Maastrichtenaars geheel
op de hand der laatsten waren, gaven ze de voorstad den
vernederenden naam van Wijk, omdat zij toch wel voor
Maastricht zou moeten wijken.
(P.
V gl.

BEVERWIJK.

Zie

MAASTRICHT.

KEMP,

Limb. Sagenb., 66 vlg.)

3.
19
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WIJLRE.
« PUIMEZElKERS

)J.

(FltÈltE, I, 185.)

Zij die op de puimen wateren. Zie voor de beteekenis van
puimen, ROGGEL, bI. 277.
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AANHANGSEL 11.

DE NEDER=RIJN.

DE NEDER-RIJN

Ofschoon we onder het hoofdstuk Vreemde Landen en
Volken, een artikel wijden aan Duitschland en de Duitschers,
hebben we nochtans gemeend een afzonderlijke rubriek te
moeten openen voor de N ederrijnsche gewesten, en verder
ook voor Oost-Friesland.
Afgezien van de vroegere economische en cultureele verhoudingen tusschen die gewesten en de Nederlanden, hebben
ons de volgende feiten hiertoe bewogen : in een groot deel
van den Neder-Rijn was het Nederlandsch voortijds ambtelijke taal, nl. in het hertogdom Gelder (dat Zuidwaarts tot
Erkelens reikte), in de graafschappen Meurs en Bentheim (1)
en het hertogdom Kleef. In dit laatste gewest, alsmede in het
hertogdom Gelder, bleef het Nederlandsch tot in 1818 ambtelijke taal: in sommige gemeenten, zooals b. v. Kleef, werd
er in 't Nederlandsch gepreekt tot in 1825.
Nu nog is de bevolking er meer Nederlandsch dan Duitsch
en, hoe noordelijker, hoe meer de Nederlandsche eigenaardigheden op den voorgrond treden, hoe meer alles een Noordnederlandschen, bepaaldelijk een Gelderschen stempel
krijgt (2).
De dialecten van een gedeelte van het Ruhrgebied zijn
nauw verwant met deze uit het Kleefsche. Nochtans konden
we niet vaststellen, of het Nederlandsch er ooit ambtelijke
(1) In het aloude graafschap Bentheim was het Nederlandsch kerken schooltaal. 't Is een klein gewest, dat voor een deel tusschen Twente
en Drente, tusschen Koevorden en Harderwijk ingesloten ligt, en waar
de bevolking nauw verwant is met de N ederlandsche Drenten en
Twenten, hun naaste buren ten Westen.
(2) Den lezer, die hierover meerbizonderheden verlangt, raden we
aan het mooi boek Oud Nederland van JOHAN WINKLER te lezen en
wel de verhandeling Nederland in Frankrijk en Duitschland, op bI. 246259.
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taal geweest is. Alleszins kunnen we toch vermelden, dat het
Hoogduitsch er eerder ambtstaal werd dan op den linker
Rijnoever, wegens de nijverheid, die veel vreemdelingen.
uit de andere Duitsche gewesten dus, met zich mede bracht.
In het Zuiden, d. i. in het Land van Gulik, zijn de dialecten
specifiek Middenduitsch . Ook was er het Hoogduitsch reeds
vroeg de geschreven taal, evenals in de voormalige rijksstad
Aken, waar het dialec1j nochtans met veel Nederduitsche
woorden doorspekt is. Ook in een gedeelte van het huidige
bisdom Roermond (0. a. in de streek rondom Sittard) is het
Hoogduitsch tot 1818 geschreven taal geweest, daar die
gemeenten van het Land van Gulik afhankelijk waren.
Om deze redenen behandelen we hier breedvoerig het
gedeelte van Rijn-Pruisen, dat benoorden de klankverschuivin(Jslijn - ook Benratherlijn geheeten - ligt. Tusschen deze
« grens» en de lijn Venloo-Urdingen worden « overgangsdialecten » gesproken. Benoorden de lijn Venloo-Urdingen
zijn ze specifiek Nederlandsch.
Daar waar het ons mogelijk was na te gaan of de zegseis
uit het Ruhrgebied degelijk inheemsch zijn, hebben we ze
ook vermeld, ter vergelijking met de gelijkaardige uit de
Nederlanden en uit de Nederrijnsche gewesten.
Het is ons hier een uiterst gunstige gelegenheid om een
hartelijk dankwoord te zeggen aan den E. H. VAN Nooy,
pastoor te Kaldenkerken, en aan de heeren Prof. Dr. ADAM
WREDE te Keulen, Dr. W. WELTER te Bonn, Dr. N .. BOMMELS te Nuis, KOBER, schoolhoofd te Veen, JEAN MEESSEN
te Erkelens, W. J. SPEHL te Hühlhoven, N. CLAESSENS te
Karken,en JEAN REAL te Gelder, voor hun bereidwillige medewerking en voor de talrijke gegevens, die zij ons wel wilden
bezorgen.
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ACHTERHOEK (bij Gelder).
« ÖCHTERHOKSE PADDESTOELEN ».
In den omtrek aanziet men « den Achterhoek» als een land,

waar Onze Lieve Heer nog niet geweest is. Van daar de zegswijze : Dee züht so achterhoks ut (die ziet er uit als iemand
die uit een streek komt, waar de beschaving ten achteren is).
(Kevelaar, Ree8, Haldern.)

Onder de benaming Achterhoek verstaan sommige lieden
den ganschen kreits Gelder .
(Rhein. Wörterb.)

AKEN.
In de middeleeuwen werden Keulen en Aken beschouwd,
de eerste als de kerkelijke hoofdstad, de tweede als de politieke hoofdstad van het toenmalig Duitschland. Van daar
de talrijke, voor een groot deel ook in de Nederlanden bekende zegswijzen betreffende deze beide steden. We geven
die spreekwoorden op bij de laatstgenoemde stad.
1.
« AKENER PINNEN ».

Te Heerlen in Limburg, worden de Akenaars voor Pinnen
(Ugcher Pin = Akensche (magere houten) pinnen) uitgescholden.
(JONGENEEL,

46.)

2.
« OAKER JUPPE

».

Juppe is het meerv. van Jup, verkorting van Jozef. Spotnaam, in Eupen gebruikt met de beteekenis: Akensch janhagel.

3.
De deftige Eupenaars (vlg. de benaming Vontzevreter)
aanzien de Akenaars als bluffers, windbuilen, hongerlijders.
Van daar de volgende uitdrukkingen:
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Oëker Windbudelei, Akensche windmaker ij, snoeverij.
Oëker Hongerlijer, Akener hongerlijder.

4.
Ook hebben de Eupenaars de volgende spotzegseis in het
dialect van Aken zelf opgesteld:
Fing, Zing mich ens dinge Kies, ich han Besök; et künt
dich nüs dran.
(Fien (Josephine), leen mij eens jou kaas, ik heb bezoek,
maar wees gerust, aan je kaas zal niemand raken).
Een meisje komt bij een slachter en zegt:
Vöör vönnefzehn Fennege Afval vöör den Hongk, äver net
esu vett : der Papa kuënt et jester net eisse.
(Voor vijftien Pfennig afval voor den hond, maar niet zoo
vet : vader kon het gisteren niet eten.)
Vgl.

MAASEIK.

5.
Aken en Keulen.
De geheele boedel van allerlei zaken te zamen, alles gezamenlijk ; een heele boel, een groote hoeveelheid van allerlei
dingen te gelijk, heel wat.
(Wrdb. der Ned. T., II, 12.)

6.

Hij kin Aken (uitspr. Haken) en Keulen wel op (en Hamborch derbij). Friesch spreekwoord, toegepast op iemand die
veel eten kan.

7.

(F1'iesch Wrdb.)

Van Aken tot Paschlm.
Schertsende verbinding van twee ongelijksoortige bepalingen van plaats en van tijd, die elkander wederkeerig
tot een ijdelen klank maken. Wordt gebruikt ter aanduiding
van een onmogelijke plaats of een ondenkbaren tijd, een
onbestaanbaar geval en dus zooveel als: nergens, nooit, in
't geheel niet.
Vgl. Van Maastricht naar Allerheiligen en soortg. zegswijzen in
andere talen, als b. v. inter Pascha Rernisque, hgd. zwischen Pfingsten

und Strassburg, Fr. entre lJt[aubeuge et la Pentecóte.
(Wrdb. der NederZ. T., II, 12.)
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8.
Men vindt menig dwaa8, die Moit te Aken gewee8t i8 (of
te Aken kwam).
In de volkstaal was Aken vanouds « de stad der dwaasheid )).
« De menigte bezoekers )), zegt van Lennep op VONDEL, X,
352, « die zich voortdurend derwaarts begaven om er de baden
te gebruiken, ofwel aangetrokken, 't zij door de schoone omstreken, 't zij door de speelbanken, 't zij door de zekerheid
van er een groot gezelschap te vinden, had ten gevolge dat
die plaats een groot tooneel van menschelijke dwaasheid
aanbood. »
Van daar bovenstaand spreekwoord.

9.
't 18 tU88chen Keulen en Aken één jaar geworden. 't 18 te
Pink8teren gebeurd en te Keulen één jaar geworden.
't Is gelogen.
('t Daghet, Il, 129.)

In Heinsberg luidt dit gezegde
en en Oake e Joahr wurde.
Vgl.

KASTERLEE, LEUGEGEM

en

Dat e8 e Kölle ge8chehe

WAREGEM.

10.

Keulen en Aken (of Aken en Keulen) zijn niet op éénen dag
gebouwd.
Men moet geduld hebben met iets dat tijd vordert; groote
ondernemingen worden niet in korten tijd volbracht.
(Wrdb. der Ned. T., Il, 12; Antw. Idiot., 287.)

Te Luit a jMaas : Köllen en Oken zin neet op einen daag
geboewd. In Friesland : Aken en Keulen binnen niet yn ien
dei boud.
In Vlaanderen: Brugge en Gent, Gent en Brussel; in 't Fr. luidt het
spreekw. : Paris ne s'est pas jaite en un jour. - Rome n'a pas été bátie
en un jour. Ook in Neder·Duitschland zegt men: Rom ist nicht in
einem Tage erbauet.
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H.

Hij zou Keulen en Aken verzetten.
Alle mogelijke, uiterste pogingen doen om zijn doel te
bereiken.
bedelen.
bedelen.
12.

He löppt van Aken na Köln.
Namelijk om recht te krijgen of om te bedelen.
(KERN u. WILLMS, 08tfriesland, 2.)

13.

Noordenwind, Akensch kind, Luiksch bloed; nooit deed
zulks goed.
(Wrdb. der Ned. T., Il, 12-13.)

Akensch kind = krank:ûnnig ; Luiksch bloed = onzedig.
Sn.mOCK geeft hiervan de volgende Hoogduitsche lezing: Nord

Wind, Aachner Kind, Lüttich!:r Blut Thut selten gut.

14.
Wä van Lück geet onbelooge,
van Ooche onbedrooge,
van Düren onge,spott,
geet no Köllen und loff (love) Gott.
(SCHOLLEN, Aachener Sprichw.)

15.

Aken en Keulen kin hjV ta eltsoar kugelje.
Hij weet alle twistendlen steeds te verzoenen.
(Friesch Wrdb.)

16.

Zoo oud als de weg naar Aken (of Keulen).
Zeer oud, zeer bekend (Limb.) So aut wie Oake (Heinsberg).
(JONGENEEL, 87 :; WELTERS, Feesten, 115; SCHOLLEN.)

17.

lck wou de droes u lyff had te Aken gevoerd (XVIIe eeuw).
Soort van verwensching.
(STOETT, 243.)

298

18.

Zoo lang dat het van Aken tot Keulen strekken kan.
Men bezigt dit spreekwoord om een kleinigheid aan te
duiden.
(HARREB., Spreekw.)

19.

Dee meint auch dat Köllen en Aoke zene mosten ziin.
Wordt, volgens SCHOLLEN, te Maastricht gezegd van iemand
die zich hoovaardig jegens anderen aanstelt, een hoogen dunk
van zich heeft en zulks doet blijken.
20.

Daar is Keulen en Aken.
Hierdoor geeft men te kennen dat het doel bereikt is.
(HARREB.)

21.

So sgeij (scheef) as de weig na Aken.
Omdat de landweg Aken-Spa op het einde der XVIIle eeuw
zeer slecht onderhouden was.
(SCHOLLEN,

Aachener Sprichw.)

22.

Dat es en richtige Okesche Reis.
Een langdurige reis; uitdrukking ontstaan uit het feit
dat de bedevaarten grootendeels te voet afgelegd werden.
Dat es doch kein Oeker Reis, 't is niet ver. (Fischelen bij
Kreveld.)
V gl.

KEULEN.

23.

Dat is gein Oaker klits (potaarden knikker) weerd.
Niets of weinig waard (Maasgouw).
24.

Zie BURTSCHElD en KEULEN.
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ALDEKERK (bij Gelder).
« ALDEKERKSE MÖSCHEKISCHEN

)J.

M ösch is in het Kleefsche dialect musch en wordt gemeenlijk
voor « vogel ) gebruikt. Kischen zijn kersen. De Aldekerkers
worden spottend zoo geheeten, omdat ze de r in Kirschen
niet uitspreken.

ALDENHOVEN (bij Gulik).
Zoo zingen ze niet als ze van Aldenhoven komen (WELTERS).
Su senge se net, wen se van Aldenovand komme (Aken).
Aldenhoven is een zeer vermaarde bedevaartplaats; van
daar bovenstaand spreekwoord, dat gebruikt wordt wanneer
iemand te bitsig spreekt of antwoordt, en wel in de beteekenis:
« Zoo kan de zaak niet gaan. »
V gl.

KEVELAAR.

ARSBEEK.
« AASCHBECKER HÄRE ».

Heeren van Arsbeek. Daarop het rijmpje dat nog drie
andere dorpen treft :
Aaschbecker Häre,
Welleroër Bäre (beren),
Wasseberger Börger (burgers),
Rottscher Drietschörger.

Vgl.

ÛRSBEEK.

BARMEN.
Zie ELBERFELD.

BIRGDEN(bij Heinsberg).
« PIRRENG )).

Pieren of regenwormen. Omdat de boeren aldaar bij regenachtig weer plegen te ploegen.

HIRTEN.
1.
« BIRTESE SANDHASE ».

Naar den zandigen aard van den grond.
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2.
Birte is ene « W äfstuhl. ))
Weefstoel. Naar aanleiding van een oudere bezigheid der
inwoners.

BISLIK (bij Rees).
Geet et in Bislik door den Dik.
Dan schreien de Kinder te Harderwik. (Rees.)

(Rhein. Wrtb.)

Zinspeelt op de Rijnoverstroomingen.

BoeKET (bij Heinsberg).
1.

Naar de plaatselijke uitspraak, zou de dorpsnaam « boekweit )) beteekenen (1).
2.
« BOCKETER

P APBÛK

)).

Papbuiken. De inwoners houden veel van pap of brij.
(Heinsb. Heimat.)

BOISHEIM (bij Kempen).
1.
« BOSEMER LEHMSCHöRGER )).

Lehm is leem, klei; schörger is iemand die iets met een
schörgkar (kruiwagen) vervoert.

2.
Dat es e Glök för Bosem.
Daar heeft hij geluk gehad.
(Rhein. Wörterb.)

(1) Ook in 't N. der provo Antwerpen wordt de boekweit boekerd,
boeked genaamd.
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BOENNINGHARDT.
HEISCHE TEPPERS )), « LÜSEKNAPPERS ».
Heische tippers, luizenknippers. Omdat de inwoners van
dit dorp vroeger in volle heide woonden en dan karig leefden.

«

(Veen.)

BOESINGHOVEN.
Du krieg8 BÖ8ekoaver Moat (Osterath bij Kreveld) = ge
krijgt Bösinghover maat.
Ge wordt goed bediend.
(Rhein. Wörterb.)
Vgl.

BEVEREN

en

BORKELOO.

BOSCHELEN.
Zie UEBACH.

BOVERATH.
In Bovere backe 8e de kook op een Bie (zijde, kant), de Brujer
(brooden) op twie.
Woordspeling: zijde van 't gebak of van de stra'tt. Boverath
is een dorp, dat langs een lange straat ligt. Slechts aan één
kant staan huizen, aan beide zijden bakhuizen.
Vgl.

(Rhein. Wörterb.; Heinsb. Heimat.)
en OUDESCHILD.

BUGGENUM, HOENSBROEK

BRACHT (bij Kaldekerken).
1.
« BRACHTER DÖHLE )).

Döhle zijn kraaien.

2.

(Waldniel. )

« BRACHTER STÜPP )).

Een soort van vlas, dat in lichten grond wast (Kempen).
(Rhein. Wörterb.)

BRAUNSRATH.
«

RoëR WEND )).
Voor de verklaring van dien spotnaam, ZIe RATHEIM.
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BREIEL.
(Van ambtswege Breyell, bij Kempen.)
BREJELSCHE KIEPENDRäGER ».
Breielsche korfdragers. Voor één eeuw (omstreeks 1824)
en vroeger, werd Breiel uitsluitend door kooplieden, zoogenaamde Teuten bewoond. (WINKLER, Alg. Nederd. en
Friesch Dialecticon.)
De spotnaam echter schijnt te beduiden dat het eigenlijk
geen kooplieden, maar eerder leurders waren, die te Breiel
woonden. Trouwens WINKLER zelf zegt dat Breiel, samen
met Budel (in Noord-Brabant) en Zele (in Oost-Vlaanderen)
een middenpunt was van de Teutentaal (ook Tatersch en
Roodwelsch geheeten). Budel, alsook de omliggende dorpen
van 't kanton Weerd, dit stadje inbegrepen, wordt hoofdzakelijk door leurders bewoond. Dit is ook 't geval voor Zele,
waar veel leurders wonen.
Zie EKSEL.
«

BUEDBERG.
Zie EVERSAAL.

BUDERIK.
Zie WESEL.

BURTSCHEID.
(In 't Waalsch Bourcette.)
1.

Dat es de beiste Frau us Oche, wenn de angere e Botsched
sönt (Aken).
(Het is de beste vrouw uit Aken, als de andere in Burtscheid
zijn.) Spottend gezegde.
(SCHOLLEN,

2.

op. cit.)

Dat blenkt wie Botsched bover Oche.
Herinnering aan de oude gemeentetwisten. Wordt gezegd
wanneer iemand meer belang stelt in onbeduidende, dan in
gewichtige zaken. In Duren luidt het zegsel : Dat blenkt
wie Butschet henger (achter) Oche.
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De zegswijze vindt zijn oorsprong terug in den vroegeren
wedstrijd tusschen de lakennijverheden van Aken en Burtscheid.
Te Maastricht zegt men : Dat blinkt wie Botsched achter
Aoke en te Heerlen : Dal! blinkt wie Bottsjet achter Oake, in
de beteekenis van : dat blinkt volstrekt niet.

DILKRATH (bij DuIken).
« DILKRATHER ÖÖS ».

Dilkrather ossen. In Dilkrath woonden slechts osseboerkens.

DORNIK (bij Rees).
Een Donderikse Font.
Een Dorniksche (doop)vont = een groote koffiepot. Te
Dornik staat in de kerk een zeer groote doopvont.
(Rhein. Wörterb.)

DREMMEN (bij Heinsberg).
Die Drömer kant (hebben) lang Höme (hemden), decke Fotte
(zitdeelen) en kotte Schot.te (schorten).

DUISBURG.

(Id.)

(UitBpr. Düsberg.)
Düsberger spek is salade.

DUISSEREN (bij Meurs).
Du häs (ge hebt) de Bege van Kloosterkamp (bij Meurs)
en de Friede (vrede) van Duisseren.
Beide plaatsen waren vroeger bedevaartplaatsen. Spreekwoord dat beteekent : ge zijt er fijn van afgeraakt.

DULKEN.
Vóór ongeveer zeventig jaar was DuIken wijdvermaard
wegens zijn Narren- of Gekkenacademie. Van daar de volgende zegswijzen:
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l.

En Dölken es en Wengkmühl; wee do sievemol hengeran
dröm eröm lölt, dä es geck. (Otzenrath bij Grevenbroek.)
(In DuIken is een windmolen, wie er zevenmaal rondom
loopt, is gek.)
2.

(Rhein. Wörterb.)

In Dölken sin de Gecken net lous (niet loos). (Nieuwkerk
bij Gelder ).
(Id.)

3.
De brauchs mech en Dölken net te söke. (Je hoeft me in DuIken
niet te zoeken) = ik ben geen gek (Linn bij Kreveld).
(Id.)

4.
Du bös wal van Dölken, of : Gohn doch na Dölken.
(Je bent wel van DuIken, of : Ga toch naar DuIken) = ben
je dan gek?
5.
Blos mech na Dölken.
(Blaas mij naar DuIken) = ik doe het niet (Kleinenbroek
bij M. Glabbeek).
(Rhein. Wörterb.)

6.

Dee roden et wie de gecke van Dölke.
(Die raden het gelijk de gekken van Dulken, d. i. aanstonds.)
7.
Hij komt van Dulken.
Hij is gek. WELTERS geeft als uitleg
gekkenhuis (I)
8.

te DuIken is een

Dölker Gecke
Komme getrecke,
Kommen en Hänsbeck (1).
De Pischpot lecke
(Lobberich bij Kempen.)
(1) Hinsbeek bij Gelder.
20
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9.
« DULKENER WENGKLBÜLL ».

Dulkener windbuilen (Boisheim.)
(Rhein. Wörterb.)

10.

Dülker Arbeit.
Onnoodige arbeid. (Erkrath bij Dusseldorp.)
(Id.)

DUREN.
1.

Duren is een schoone stad, maa·r blijven duren is nog een
schoonere.
Wordt gezegd als iets goed gaat, maar waarschijnlijk geen
stand zal houden.
(Antw. Idiot., 586.)

Dit spreekwoord, in Vlaanderen en Brabant algemeen
gebruikt, is in Limburg en Duitschland niet bekend.
2.

Der is rif för no Düren.
(Hij is rijp voor Duren) = hij is gek.
Naar aanleiding van het gekkenhuis te Duren-Birkesdorf.

3.
Zie

AKEN.

DUSSELDORP.
(maL Düsseldärp.)
1.
« DüSSELDÖRPER RADSCHLäGER ».

Dusseldorpsche rademakers.

2.
Esu stark wie Düsseldörper Mostert.
Zoo sterk als DusseMorper mosterd (scherts).
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3.

Zie Nms.

ElLENDORP (bij Aken).
Se dansen wie de Heksen van Ilendärp.
Ze dansen uitgelaten en wild.
(Rhein. Wörterb.)

ELBERFELD (1).
1.

Göf mök (mij) en Daler (daalder) Geil(d), dan goh ik rw
(naar) El berleil(d) on make Wengk (en maak wind).
Wordt gezegd van de Solingers, die als bluffers bekend staan.

2.
En (in) Elberfeil(d) do han (daar hebben) se 't Geild. En (in)
Barmen wonen de Armen.

3.
Elberfeil on Barmen.
Dubbel eetservies.
(Solingen.)

4.
En EIberfeil on Barmen
Göft et kein Armen (2).

5.
Ik wou dat al mijn beren in Elberfeld op hun gat zaten.
(HARREBOMMÉE. )

ELMPT.
Zoo lang als Elmpt.
Elmpt is een lang dorp beoosten Swalmen. (Noordned.
Limb.)
(SCHRIJNEN,

Nederl. Volksk., lI, 126.)

(1) In oudere oorkonden vindt men wel eens de schrijfwijze Elverveld.
(2) Zijn er geen armen.
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EMMERIK.
(Hgd. Emmerich.)
Zie KLEEF.

ERKELENS.
Tijdens den oorlog van 1914-1918 werd de naam soms vervormd tot Verkelens.
Zie HEINSBERG.

EVERSAAL (bij Meurs).
Wie et langst lelt, kregt alles, Budberg on (en) Eversaal on
de lserbahn (spoorweg) met de Fleut.
Wat de Fleut hier komt doen, is niet duidelijk. De Fleut
is een riviertje, dat echter op verren afstand van gemelde
plaatsen loopt.
Vgl. BUTSEL en MELDERT.

GANGELT.
1.
« MÜREPENN

in Stein a jMaas « MUREPINN ».
In 't plaatselijk dialect zijn müren wortelen, peeën, Daucus
carota, Hgd. Möhre. Mürepenn beteekent morepinnen, wortelpinnen en de spotnaam komt dus overeen met den naam
Pootsteerters, aan de Bilsenaars gegeven. Er wordt verteld
dat de Gangelters, tijdens den overval door een hertog
van Brabant, de Broekpoort, een der stadspoorten, waaraan
de grendels ontbraken, met een wortel slot,An. Toen de ganzen
(ganzen waren er destijds in Gangelt veel) zooals naar gewoonte naar het stadsbroek wilden, vonden ze de poort
gesloten. Een hunner bemerkte den wortel en at hem op.
De poort ging open, en al kwakend trok de bende de stad uit.
Door hun schreeuwen aangetrokken, zag de vijand dat de
poort open stond, nam de stad in en verbrandde ze.
Nu nog is het niet raadzaam over dezen spotnaam te reppen, als er Gangelters in de nabijheid zijn.
I),

Vgl. BILSEN, HERENTALS, NINOVE en VLIMMEREN. hetzelfde verhaalt men van Gulik.
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Nagenoeg

2.
Gangelt i8 het « ganzenparadij8
veel ganzen hield.

ll,

omdat men er vroeger

3.
Altijd Moger al8 het orgel van Gangelt (Sittard).
(SCHRIJNEN,

Ned. Volksk., Il, 127.)

De kerk van Gangelt is op een heuvelrug gebouwd en
overheerscht de heele stad. Of dit iets met het spreekwoord
te maken heeft, zegt SCHRIJNEN niet.

GELDER.
« GELDERSE BOTTERWECKE ».
Botterwecke, boterweggen, zijn weggen, mikken, wittebroodjes met boter er in gebakken. Naar die broodjes, een
specialiteit van Gelder, voeren de bewoners bovenstaanden
spotnaam.

GELDERATH.
(Dial. Gierdere. )
Zie WASSENBERG.

GIJLEKERKEN .
(Uitspr.

Gielekerken, Hgd.

Geilekirchen.)

1.
Het i8 zoo breed al8 Geilekerken (Sittard).
(WELTERS,

Vgl.

Feesten, enz., 92.)

WALDVUCHT.

2.
« DE MÖSSCHEN ».

De musschen.

3.
De naam van 't dorp werd soms vervormd tot Keilerkirchen,
door de inwoners van 't Keulsche. Zie daarover HEINSBERG.

GILRATH.
« GELROëR SAND ».

Naar den zandachtigen aard van den grond.
V gl.

STAHL

en MYHL.
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GINDERIK.
(Hgd. Ginderich.)
1.
« GINDERIKSE KIE WITTE ».

De bodem is er moerassig en er huizen veel kieviten en
andere watervogels.
( Veen.)

Vgl.

ZANDVLIET.

2.

"r

Ginderik es enne « Entepuhl» (eendenpoel) (Veen).
Zie WESEL en vgl.
ACHTENDONK.

GLABBEEK.
(Hgd. München-Gladbach, d. i. Munk-Glabbeek.)
Zie W ALDNIEL.

GOCH.
1.
« GOCHSE KAIESCHITTEH, ».

Keischijters, een spotnaam waaronder ook de ingezetenen
van Helmond, Oosterhout, Uden, enz. bekend zijn.
(Xanten.)

2.
Goch dat is nog wat.
Zie KLEEF.

GROOTENRATH.
1.

DE « HEILAPPERs ».
Omdat het dorp te midden der heide lag.
(Heinsb. Heimat.)

2.
Lot os no Grotere go, do gift et Bookeskookevla met Aerappelkrüttsche.
(Laat ons naar Grootenrath gaan, daar is taart van boekweitmeel met (als toespijs) aardappelkruid.)
(Id.)
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Werd gezegd ter gelegenheid van de eerste kermis, die in
't voorjaar plaats heeft en hangt samen met den spotnaam,
nI. dat de ingezetenen, in verband met den schralen grond,
arm zouden zijn. Zoo beweert men toch in den omtrek.

HAAREN.
Enn Haaren e8 wohlgelahre (welgevaren) ; do e8 geen Heek
(heg, haag) ol geene Struk (struik), do 8prungt een Hex drut (er
uit).
Te Haaren (bij Vlodrop ) en te Waldvucht zouden er veel
heksen zijn, meent het volk.
(Heinsb. Heimat.)

HAMM (bij Nuis).
KAPPESHAMMER )J.
Kappe8 is zuurkool, « Sauerkraut )J.
Te Hamm, tegenover Nuis, worden of werden veel witte
kooIen geteeld.
«

HEINSBERG.

(Nuis.)

1.

Een naïeve volkssage geeft aan den plaatsnaam « Hengsberg )J de beteekenis van Heng8tberg, ter herinnering aan de
vier hengsten, die den grond en het zand vervoerden om den
heuvel te vormen, waarop eens een machtige burcht gestaan
heeft.
Heinsberg, luidens een genealogie van het geslacht te
Graitzbroich bij Bom (thans Noordned. Limburg) werd
voorheen « Henxtenberg )J geheeten, naar de wilde hengsten,
die aldaar plachten samen te komen.
(ZARTDERICKIUS,

und Vucht.)

« BÖRGER

Kurtzer Bericht über die Herrlichkeit Bom, Millen

2.
)J.

Zie ORSBEEK.
3.
Heinsberg werd vervormd tot Schweinsberg, Erkelens tot
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Verkelens en Kalderkerken tot Keilerkerken. Ontstaan tijdens
den oorlog. In de landelijke gemeenten waren er levensmiddelen, maar ze waren er duur.
Schwein is zwijn; keiler, everzwijn en verken, varken.

HERONGEN.
Herongen is ne « Kackstuhl
Zie STRALEN.

)J.

s' HERTOGENRADE.
(Hgd. H erzÇJgenrath.)
« BOKKENRIJDERS ».

Omdat daar eertijds leden van die rooversbende gewoond
hebben.
Vgl. BOCHOLT, HEERLERHEIDE, VALKENBERG

en

WELLEN.

HILLENSBERG.
Pruus,
Schiet in 't gruus,
Schiet in de kaole (kolen),
De duvel zal dich haole.

(Stein a/Maas.)

HINSBEEK.
1.

Zie

DULKEN.

2.
cc HENSBECKER JÜTE

».
(Waldniel. )

HOLZWEILER.
c( HOLZWEILER HERREGOTTSVERKÖÖFER'

(Dr. A.

».

WREDE,

Rhein. Volksk.)

HOENGEN (bij Sittard).
In Hönge
Wo se de Mädches pönge (kussen).
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HUENSHOVEN.
« GADEKIEKER ».

Gatkijkers. De Hünshovers hebben den naam zeer nieuwsgierig te zijn.

IMMERATH.
«

IMMERODER SOEKSCHÖRGER »,
(WREDE,

Rhein. Volksk.)

KALKAR (bij Kleef).
Kalkar is een « gat »,
Zie KLEEF.

KAMP (bij Meurs).
KAMPSE WEND ».
Kampsche wind. De bewoners houden veel van uitwendige,
kale pracht.
«

KAPELLEN (bij Gelder ).
En Kapelle
De knappe se de Lüs (luizen)
en freten de Felle (vellen).

Vgl.

SCHELLE.

Kapellen was vroeger een arm weversdorp.

KARKEN.
1.
«

KARKER WEND ».
Wind. Zie onder RATHEIM.
(Heinsb. Heimat,.)

2.

Et jeht dooreene wie en Karken en e Kerk.
(Het gaat dooreen (bont) gelijk in Karken in de kerk.) (Algemeen spreekwoord.)
In 1591 werd Karken door het Spaansch garnizoen van
Roermond overvallen. De soldeniers werden echter door de
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bevolking teruggeslagen. Enkele dagen nadien, toen de
inwoners den kerkelijken dienst bijwoonden, kwamen de
Spanjaards terug en drongen tot in de kerk, waar ze de burgers
kort en klein sloegen. De gruwzaamheid der aanvallers kende
geen perk en het ging er zoodanig wreed toe, dat de kerk
ontheiligd werd en meer dan 20 jaar verlaten bleef.
(Heinsb. Heimat Kalender.)

KEPPEL EN (bij Kleef).
« KEPPELSE KWAKE ».

Kwake (Hgd. Quake) is kweekgras, een onkruid.

KERVENDONK (bij Gelder).
(( KERVENDONKSE KEKVÖRST ».

Kekvörst zijn kikvorschen.

KESSEL-aan-Niers.
Kessels paoten.
Vullen praat vertellen.
(Blitterswijk in Limburg.)

KETTWIG.
Zie

MÜHLHEIM A /RUHlt.

KEULEN.
Zie aanvangsnota bij Aken.
1.

Een Ceulenaer, hoe ouder, hoe banger.
(XVle eeuw. De Oude Tijd, 1869, bI. 151.)

2.
Een Ceulenaer wanneer hij oudt wordt van daghen,
Dan is bevreest en bestaet eerst sorghe te draghen.
(Id.)
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3.
Het te Keulen Moren donderen.
Zeer verwonderd zijn, stom zijn van verbazing bij een
onverwachte tijding.
Hij heeft het te Keulen hooren donderen, wordt ook gelijkgesteld met: die praat raakt zijn koude kleeren niet.
(Zie

STOETT,

Spreekw., 335, en

PANKEN.,

Volksgebr., 96.)

4.
Het zal u voorbijgaan als de Rijn te Keulen.
Het zal u mis gaan.

5.
Hij doet een Keulsche reis of : Hij gaat bij Keulen om.
Als iemand bij een boodschap lang wegblijft.

6.
Is hij eens op 't pad, hij is terstond te Keulen.
Het doel der pelgrims was vooral het Duitsche Rome.
Men bezigt dit spreekwoord, als iemand in zijn rede doordraaft.

7.
Je kunt er wel met je gat op naar Keulen rijden.
In scherts gezegd ter aanduiding eener hooge mate van
botheid van een mes.
In Aken: Op dat Metz kan me no Kölle rieje.
Wanneer de heksen zich naar den sabbat wilden begeven,
ontdeden ze zich van hunne kleederen, wreven zich in met
een zalf, zetteden zich te paard op een bezemstok onder het
uitspreken dezer woorden : Over haag en over heg, van hier
tot Keulen in den wijnkelder! en vlogen dan door de lucht
tot hun bestemming. Bovenstaande zegswijze ontleent aan
dit bijgeloof haar ontstaan; immers een bezemsteel is afgerond en dus bot genoeg, in alle geval veel botter dan een mes,
om er op te zitten. Zulks blijkt overigens uit de varianten :
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Dat mes is sa stomp, der kin wol een heks op nei Keule riden (1)
(Friesch spreekw.) en : Dat Mest is so stump, dar kan wol
'n Hexeup na Köln rieden (2).
8.
't Is naar Keulschen zin :
Groote schotels en weinig er in.
(HARREB.,

V gl.

lIl, bI. CXXV.)

MECHELEN.

9.
Iemand met Keulsch gewicht betalen.
Hem wakker afrossen.
(Id., I, bI.

LXVII.)

10.

E Kölsch Jebot due (Aken).
Een Keulsch gebod doen = de helft bieden.
(SCHOLLEN,

11.

op. cit.)

Mocht gij wachten, Keulen zou u geworden.
Als een bespotting voor hem die het onmogelijke begeert.
Oorspronkelijk van de heiligheid, die men Keulen toedacht.
12.
E Kölner köpke
En Aoker vötje (voetje)
E Luiker bein (been)
Dat geit good beëin.

In dit rijmpje somt de Maastrichtenaar op wat een mooie
vrouw hebben moet. Ontstaan uit de vroegere drukke handelsbetrekkingen tusschen die steden.
13.

Knieliedje:
Hopp, hopp Pättsche (paardje)
Te Köllen op dem Schwättsche
(1) Friesch Woordenb.
(2) KERN U. \VILLMS, Ostfriesland wie es denkt und spricht.
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Te Ooken en (in) de Nonnenbösch
Hant se jevange (hebben ze gevangen)
Een wette Vösch (witten viseh.) (M. Glabbeek.)
(SCHOI,!,EN. )

14.
« KÖLSCHE DRICKES ».

In Westfalen vooral gezegd, omdat er te Keulen veel mannen zijn, die Hendrik heeten.
15.
« KÖLSCHE PEFFERLECKER ».

Keulsche peperlikkers.
16.
« KÖLSCHE KLUUT ».

17.

Zie AKEN.

KEVELAAR.
1.
« KEVELSE MOPPEN ».

Naar een soort fijn gebak, anijskoekjes, in den aard van
de Gentsche « mokkes ».
2.

Zöö zingen ze niet, als ze van Kevelaar komen (Noordned.
Limburg).
(WELTERS,

Feesten, enz., 114.)

Sue senge se net, wenn se van Keäveler komme (Kirchhoven).
(Heinsb. Heim. Kalender.)

Kevelaar is een wijdvermaarde bedevaartplaats in OpperGelder.
Voor de beteekenis, zie ALDENHOVEN.

3.
Met de Schuhn voll Erte na Käveler gon. (Kalkar bij Kleef.)
(Rhein. Wörterb.)
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4.
Hij kijkt naar Kevelaar.
Hij ziet scheel. (Luit a jMaas, Karken, enz.).
Vgl.

KLUNDERT.

KEYENBERG.
«

KEY:ENBERGER DRIETSOHöRGER ».
Zie uitleg onder NIEUWKERK (Gelder).

KLEEF.
1.

Een Oleefsman, hoe ouder, hoe gieriger.
(XVIe eeuw. De Oude Tijd, 1869, bI. 151.)

2.
Groot van moet, te paerde goet
Ende luttel gheluck geve,
Dat syn die Heere van Cleve.
(Id.)

3.
« KLEEFSCHE WIND ».

Men houdt de bewoners van Kleef voor windmakers, bluffers.
kale heeren.
4.

Hij komt van Kleef, hii is meer veur den heb als veur den
geef (of : hij houdt van den krijg, maar niet van den geef). Hij
komt uit 't land van Kleven, hij houdt meer van hebben (of
krijgen) als van geven.
Hij is houvast, 't is een inhalige, een gierigaard.
(Antw. ldiot., 155, 487.)

Zij zijn van Kleef, zij houden van den heb, maar niet van den
geef·
(HARREB.)

Bij sijn van Oleven, om te hebben en niet om te geven.
He is van Olev, he hätt (houdt) lever all dat he gef.
(SIMROCK,
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Deutsche Sprichw.)

Bij is fen Kleef (Friesland).
(STOETT.)

Woordspeling met den naam der stad.
Vgl. OUDENAARDE, BEVER, SCHERPENHEUVEL, VREKKEM, enz.

5.
Bet geluk wil me niet ve"zaten, zei Laurens, en hij vond een
Kleejschen stuive1'.
(HARREB.)

6.
Kleve is nen HeerestoeI,
Emmerik is nen Entenpoel (eendenpoel),
Goch dat is nog wat.
Kalkar is een gat,

(Rhein. Wörterb.)

KLOOSTERKAMP (bij Meurs).
Zie

DmssEREN.

KREVELD.
1.

« KREVELDER SPUHLAHN. »

Spoel aan 1 Naar aanleiding vaD de snelle uitbreiding der
stad, waar menschen uit alle streken aangeland, aangespoeld (1) kwamen?

2.

(WREDE, Rhein. V olk8k.)

Zie W ALDNIEL.

LABBEEK.
« LABBEEKSE SANDHASE ».

De grond is er zeer zandig.
( Veen.)
V gl. BIRTEN.

LANGBROICH.
1.
DE (( VLAFRäTERS ».

De vlaaivreters.
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2.
« LAMBRÖKER ».

Te Boeket heet men Lo,mbröker een taart van boekweit- en
roggemeel, karig bestreken met moes of spijs van gedroogd
fruit, een taart dus « dik van leer en dun van smeer ».

LEUTH (bij Kaldekerken).
«

LEUTHER RIES ».

De ingezetenen van dit dorp voeren den spotnaam van
Leuther Ries, misschien omdat zij bezems binden van bezemof berkenrijs.

LIECK (bij Heinsberg).
Enn (in) Lumbeek (Hgd. Lümbach) onn Leeck wonnt (woont)
op een Sie (zijde) eene Schelm, op die angere (andere) Sie eene
Deef (dief) onn (en) dertöschen (daar tusschen) eene dä net
ihrlich (die niet eerlijk) is.
En (in) de lhrbecke Leeck do es geene Bosch aff geene Struk
(struik), et sett (zit) eene Schelm derachter of eene Deef (dief).
(Heinsb. Heimat.)

Wellicht danken beide zegseis hun oorsprong aan de eene
of andere rooversbende, in den aard van de Bokkenrijders.

LOEVENICH.
« LÖVENICHER HOPPEsäcK ».

In verband met hopteelt?

LUMBEEK.
Zie

LIECK.

LUETTINGEN.
« LÜTTINGSE PRICKE ».

Lüttingen is een visschersdorp en van daar de benaming
Pr kken (lampreien), aan de bewoners gegeven.
In verband met hun spotnaam, hoort men het rijm:
Lüttingse Pricke
Hebbe de ganze Dag Musike.

(Veen.)
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MENSELEN.
« KECKPäDDE ».

Padden, naar den moerassigen aard van den grond.

MILLEN (bij Sittard).
In Mille
Wo (waar) ze de katte ville.

(Stein a/Maas.)
In Mille
wo ze de Katte fille,
den Hund spare
en de Perd (paarden) den Hals afjage.
(Rhein. Wörtel'b.)

Variante:
In Mille
Bo (waar) ze de katte ville,
De hon spaóre
D'aa piad (paarden) de nak afvaore
[den nek afrijden).

(Noordned. Limburg.)

MUEHLHEIM-aan-Ruhr.
Regen, regenschuren,
Te Möllem op de Ruhren,
Te Kettwig en den Bröggen (bruggen)
Do danzen all die Möggen (muggen) ;
Wat Gott weit, wat Gott weit,
Dat die Schoor (regenvlaag) weer öwergeit (overgaat).

Regenliedje gezongen te Kettwig.
(FIRMENICH,

I, 414.)

MYHL.
1.
« MIHLER SANDSäcK ».

Myhler zandzakken. Tóespeling op den zandachtigen grond.
Vgl.

LANKLAAR, ECHT,

Zie

WASSENBERG.

enz.

2.

21
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NEERSBROEK.
Dat kan ene Bur vom (van het) Nääschbrook.
Dat kan iedereen (M. Glabbeek).
(FIRMENICH,

lIl, 517.)

NIEUWKERK.
(Van ambtswege Nieukerk.)
« NEUKERKSE DRIETSCHÖRGER ».

Driet, stam van drieten, drijten, den buik ontlasten, beteekent drek en schörger is iemand die iets met een schÖTgwagen, een kruiwagen, vervoert.
V gl. VALKEN BERG, WASSENBERG, KEYENBERG

enW ALDVUCHT.

NUIS-aan-Rijn.
(Hgd. N euss.)
1.

't Is Nuus, zei de Pruus, toen stond hij voor Dusseldorp.
Woordspeling. Nuus is in de Limb. uitspraak van Nuis
en de Middenfrankische van niets.
Stamt wellicht uit het Ripuarisch spraakgebied. Vgl. het
volgende:
Nüss es nuss (tusschen Nuis en Gulik) : Nuis is niets.
3.

In Nüss backen se Brütger wie de Vüss (plaatselijke lezing).
In Nüst bakke ze brujel- wie de Vüst.
In Nuis bakken ze brooden als de vuisten. Herinnering
wellicht aan een belegering der stad Nuis.
In Nüst
Bakke ze wegge wie de vüst ;
En legs-de het geld del'lleven,
Dan kriegs-de de weggen gegeven.
(Luit a jMaas.)

(In Nuis bakken ze brooden als de vuisten en legde 't geld
er neven, dan krijgde de brooden gegeven.)
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OPHOVEN (bij Heinsberg).
1.

Naar de volksoverlevering zou deze naam, waarvan de
dialectische uitspraak Opjehove is, opgeheven beteekenen
en in verband staan met O. L. Vrouw-Hemelvaart, patrones
der kerk.
(Heinsb. Heim. Kalender.)

2.

He wett wu Ophoven leckt.
(Hij weet waar Ophoven ligt)

=

hij is zeer slim.
(Heinsb. Heimat.)

V gl.

MAASTRICHT.

ORSBEEK.
1.
« BöcKÖMME ».

Bokkingen, haringen.

2.

(Unterbruck.)

« URSCHBECKER HäRE ».

Daarop het rijm dat vier dorpen treft:
Urschbecker Häre (heeren),
Rootemer Bäre (Ratheimer beren),
Hensberger Börger (burgers),
Wassenberger Drittschörger.

(Heinsb. Heimat.)
V gl.

ARSBEEK.

ORSOOI.
Tusschen de ingezetenen van Orsooi en die van Rheinberg
(het middeleeuwsche Berka) bestaat een op historische gronden berustende ietwat gespannen verhouding, die bij gelegenheid tot spotternijen aanleiding geeft. Terwijl de Orsooier
burger van oudsher deftig gekleed gaat, d. i. eenvoudig,
maar degelijk, schikt de Rheinberger zich gaarne fattig en
modisch op, wat de Orsooier smadelijk noemt : Rheinberger
flauweteit, of Berksche wind.
21"
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Ook vertelt de Orsooier gaarne : « Als 't te Rheinberg
kermis is, dan staat de Rheinberger na het middagmaal in
zijn huisdeur tusschen de tanden te koteren, omdat de buren
zouden zien, dat hij ook 's middags vleesch heeft gegeten! »
Naar Keulsch gebruik. richten de Rheinbergers jaarlijks
een vastenavondstoet in en, ofschoon de eenvoudige Orsooiers
daar niet veel van moeten hebben, gaan enkelen toch wel
afzonderlijk naar Rheinberg om den stoet te zien.
Spottend vraagt de Orsooier den Rheinberger hoe de straat
heet, die naar Orsooi leidt en de argelooze antwoordt : « Orsooier straat », waarop dan de Rheinberger, in de meening
den Orsooier beet te nemen, de vraag stelt : « En hoe heeten
de Orsooiers de straat die naar Rheinberg voert? )J Antwoord:
« Koestraat )J. En waarom? « Omdat het meeste rundvee,
zelfs de grootste ossen, van Rheinberg komen. )J
Daardoor bedoelen de Orsooiers natuurlijk de Rheinbergers zelf.
Eertijds behoorde Rheinberg tot het keurvorstendom
Keulen, terwijl Orsooi de zuidelijkste stad van 't hertogdom
Kleef was, dat een gansch verschillend taaleigen had. Van
daar waarschijnlijk de antipathie tusschen beide steden.
V gl.

MAASEIK

en

PUURS.

OVER-EN NEDERKRUCHTEN (bij Roermond).
DE

« SPAANSCHE

)J.

Omdat ze vroeger tot de Spaansche Nederlanden behoord
hebben.

PUTT (bij Langbroek).
Zie

TUD DEREN •

RATHEIM (bij Heinsberg).
1.
«

RoëTEMER WENGK

)J.

Wengk, in de gewesttaal, is wind. De inwoners bluffen gaarne
en zijn liefhebbers van praalvertoon.
(Erkelens.)
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2.
« ROOTEMER BäRE ».

Zie ORSBEEK.
(Heinsb. Heimat.)

3.
« ROOTEMER WENDHONG ».

Ratheimer Windhonden. Heeft nagenoeg dezelfde beteekenis als n r 1.
(Id.)

RHEINBERG.
Zie ORSOOIEN.

RHEINDAHLEN (bij M. Glabbeek).
Fort es tart, sät de Krack van Dahlen.
Weg is weg, zei het oud wijf van Rheindahlen.
(Rhein. Wörterb.)

REURT.
(Ambtelijk Rheurdt.)
« RÖRTSCHE PRUMMEN )).

Omdat er veel pruimen gewonnen worden.
( Gelder.)

ROÉDGEN (bij Vlodrop ).
« RÖTTSCHE DRIETSCHÖRGER )).

Zie ARSBEEK.

SOLINGEN.
Dat de Solingers in den omtrek als bluffers bekend staan,
is reeds bij Elberfeld verklaard. Zie aldaar.

SONSBEEK.
« SONSBEEKSE WORTELE ».

Omdat er veel wortelen geteeld worden. Van daar het
spotrijm :
De Sonbeekse W ortele
Die de Buren inne Buek (buik) sportele (spartelen).
(Gelder, Kaldekerk, Veen.)
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STRALEN (bij Gelder).
1.

In Strole es necks te hole. (Gelder.)
Die bewering strookt niet met de waarheid, daar Stralen
thans een welvarende gemeente is.
2.
Stralen is een Stad,
Wonkern CWanktcm) is nog wat
Woachendonk is en Engepoel (eendenpoel),
Herongen is en Kakstoel.

TUDDEREN (bij Sittard).
1.
Amelie
Die komt van Tuddere,
Komt van Tuddere,
Geit no Pött.

(Luit a/Maas.)

2.
In Tudder
Trekke ze de Küh aan d'udder (uiers)

(Stein a/Maas.)

3.

Zie

TEUDDEREN.

UEBACH.
In Uebach « kooke» se in der « Kätel » onn « äte » metter
» (lepel), ävel in Boschele « kauchen » sei der « Kessel »
onn « essen» metter « Löffel ».
Beide dorpen liggen aan de Benrather spraakgrens, Uebach
aan dezen kant, Boschelen aan genen. Te Uebach bezigt het
dialect « onverschoven » Nederduitsche vormen.
« Löpel

UEDEM (bij Kleef).
« UEÜMSCHE KNOLLEN ».
Vgl. VEEN.
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VEEN (bij Kleef).
1.
«

VEENSE KNOLLEN ».
Witte rapen. Naar een plaatselijke teelt.
(Xanten.)

2.
VENNSE KRAEJE ».
In de nabijheid van 't dorp bevindt zich een groote kraaienkolonie.
Op de oude landkaarten heette Veen Krayenvenn, naar
een adellijke familie van de Kray.
«

VENRATH.
« VAANDERE WENK ».

Venrader wind.
(Heinsb. Heimat.)
Vgl.

RATHEIM, KLEEF, BRAUNSRATH,

enz.

WACHTENDONK.
Woachendonk e8 een « Engepoel » (eendenpoel). Zie STRALEN.

WALDNIEL.
En (in) Waldniel « habbe » se 't, en Kreleld « hebbe» se 't, on
en Jlabbich (Glabbeek) « kant» 8e 't.
Duidt op de dialectische uitspraak van 't woord « hebben ».
(FIRMENICH,

lIl, 704.)

WALDVUCHT.
1.

Suë breet wie Vööch(t).
Zoo breed als Vucht. De inwoners zijn de belangrijkheid
hunner gemeente bewust.

2.
« VööCHTER KAARESCHÖRGER ».

Omdat ze den beer waarmede ze hun tuin bemesten, op
een kruiwagen vervoeren.
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WANKUM.
Wankem is nog wat.
Zie STRALEN.
WASSENBERG.
1.
« DRIETSCHÖRGER

)J.

Zie voor de beteekenis van dien spotnaam NIEUWKERK.
2.
«

W ASSEBERGER BÖRGER )J.
Zie ARSBEEK en vgl. HEINSBERG.

3.
Wä wellt go va Wasseberg no Myhl, dä mott go em Daeh
met groten Ihl. Do es geen Heek al geen Struk, do spröngt een
Deel herut.
(Wie van Wassenberg naar Myhl wil gaan (afstand ongeveer 3 Km.) moet het in allerijl in den dag doen. Daar is
geen heg of geen struik, of er springt een dief uit.)
Herinnert aan de Blotesbrüder, een rooversbende, die in
het (thans verdwenen) bosch, Blotesbosch geheeten, tusschen
Wassenberg en Myhl huisde. Soms vervangt men Wassenberg door Gerderath.
(0. van Myhl.)

WEGBERG.
(Vroeger Berk kortaf.)
«

BERKER WEND

)J.

(Heinsb. Heimat.)

WEHR (bij Sittard).
In Wehr
Dao kriegs.de een peer.

(Stein a jMaas.)

WERLO (bij Karken).
«

KOSAKKEN
Vgl.

328

ZOELEN.

ll.

De WeIder Kusoekc (kozakken)
De honge (hangen) an de Kloeke,
De honge an de W olke,
Der Düvel hat (heeft) ze gemolke.

(Henisb. Heimat.)

WESEL.
1.

Wie hitt dem Börgemester van Wesel?
En de echo antwoordt : Esel.

2.
Gehs do met (gaje mee) na Wesel?
Gehs do met na Amsterdam?
Da kries do een Schenkenbotterham (boterham met ham.)

In Meurs luidt de laatste versregel:

(Sevelen bij Gelder.)

Da kries de een Weggebotterham.

3.
Wesel es en Stad,
Bürk (Büderik) es nog wat,
Ginderek es enne Entenpoel (eendepoeI),
Birten es enne Wäfstoel (weefstoel).

(Veen.)

WETTEN.
« WETTENSE KNOSE ».

Omdat daar veel knosen, d.

1.

dollen, vleeschvliegen zijn.
(Veen, Xanten.)

WILDENRATH.
« WELLEROëR BäRE ».

Zie

ARSBECK.

WUERSELEN (bij Aken).
Esu langk wie et lank denk van Wüschele.
Zoo lang als het lang ding van Würselen. (Oorsprong en
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beteekenis destijds gevraagd door het « Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins », 188l. Op deze vraag is geen antwoord
ingekomen. )

XANTEN.
« SANTESE RATTE ».

Daarop het spotrijm :
Santese Ratten,
In meel gebakken,
In olie genlUrd,
van nen duvel gevoord (gevoerd.)

( Veen.)
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DRUKKERIJ
MICHIELS-BROEDERS

TONGEREN.

