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EEN WOORD VOORAF.
Het rijke materiaal voor de lagere vaktalen, dat ik pas tijdens den druk van
dit deel, in Vlaanderen heb opgespoord, en de daaruit gevolgde verruiming
van inzicht, zijn oorzaak geworden, dat de töch al betrekkelijk krap toegemeten omvang van twee deelen, op verre na niet meer toereikend bleek, de
heele afwikkeling der sociologische taalstructuur te bevatten. Pas het derde
deel zal derhalve
na nog eenige hoofdstukken over sociale kringen — met
de aangekondigde synthese van locale, familiale en sociale taalgroepen in
het Algemeen-Beschaafd Nederlandsch kunnen sluiten.
Dank dus op de Berste plaats aan mijne Vlaamsche vrienden, vooral aan
Dr. A. Laporta te Lier, die mij Ben volledige verzameling zeldzame taal- en
volkskundige Vlaamsche tijdschriften bezorgde.
Hoe vruchtdragend nu mijn verblijf in Vlaanderen, voor den inhoud van dit
deel ook geworden is, voor den beloofden datum der uitgave werd het noodlottig. En dat ik het geduld mijner lezers nog niet veel langer op de proef
heb moeten stellen, hebben zij op de allereerste plaats te danken : aan de noeste
vlijt en de onbaatzuchtige hulpvaardigheid, van mijn vriend en collega Willem
Kea S. J., die, terwijl ik in den vreemde mij aan heel andere belangen moest
wijden, niet slechts met Jos. d'Aquin S. J. bijna al de drukproeven verbeterde,
maar bovendien zoo vele lijsten van dit deel, in trouwe zorgvuldigheid uitwerkend verrijkte, en vooral, met zoo vriendelijk beleid, heel mijne wetenschappelijke huishouding te Nijmegen heeft beheerd. Dank verder aan mijn
ordebroeders J. Padberg en J. Speekman, die hielpen bij het transscribeeren
der Joodsche teksten, aan O. Huf die behulpzaam was bij de verzameling van
het reclamemateriaal, aan E. Uylings die mij niet slechts veel stof, maar ook
de uitkomst van lange uren taaien arbeid ter beschikking heeft gesteld, en
eindelijk aan Jos. van Bael en H. Koch, die materiaal verzamelden voor de
socialistentaal, waartoe verder van buhen ook S. J. Robitsch, ambtenaar aan
het Bureau der Katholieke Sociale Actie te Leiden, Amand Simoens, gewezen
voorman der West-Vlaamsche socialisten, thans ambtenaar aan het Secretariaat der Christelijke Vakvereenigingen to Gent, de werklieden-afgevaardigde
W. Pastoors, en de bekende socioloog F. Drijvers to Willebroeck : me nog allerlei inlichtingen hebben verstrekt. Voor de rechtstaal hielpen eenige vingerwijzingen van Mr. Drucker mij het eerst op weg, en kon ik later bij de uitwerking
met het hooggewaardeerd inzicht van Mr. Dr. Charles Raaymakers S. J. mijn
voordeel doen. Twee jagerszonen onder mijne leerlingen:lVIaurice Brouwers
en Piet van Hasself waren voor dezen kring welkome helpers. Bovendien heeft
de laatste, door ook weer verdere hulp te vragen bij ervaren Nimrods, mijn reeds
afgewerkte woordenlijst nog op vele punten lasen verrijken en verbeteren.

Dank ook aan Henri Povel, die mij het materiaal voor den stijl der aanplakbiljetten bezorgde, aan Alb. Hendrikx die een reeks soldatenliedjes aanbracht,
en aan mijn vriend Jac. van Alphen, die een heel lijstje straatroepen inzond,
De soldatentaal ten slotte zou heel wat pooverder zijn uitgevallen, had ik niet in
Generaal A. N. J. Fabius een medewerker gevonden, die ten eerste door het toezenden van allerlei minder toegankelijke boeken en boekjes : me het materiaal te
grabbel wierp ; en ten tweede door vele brieven, met zijn helderen kijk en trouwe
vaderlandsche hart : mij de legertoestanden niet slechts, gelijk ze naar buiten
blijken, leerde zien en begrijpen, maar vooral ook, gelijk ze van binnen in de
harten onzer militairen leven, leerde aanvoelen en verstaan. Niet minder echter
dan om hunrie keusche gaven, voel ik mij aan al de genoemde medewerkers tot
erkentelijkheid verplicht : om de hooge altruistische opvatting hunner helperstaak. Zij hebben mij namelijk Been van allen, hunne eigen meeningen willen
opdringen, maar mij objectief slechts feiten gerapporteerd, zoodat ik het heele
boek met gerust geweten het mijne mag noemen, en ik alleen, voor alles, de
volle verantwoordelijkheid draag. Voor een der eerste hoofdstukken ben ik ten
slotte zeer veel geholpen door een hooggeachte specialiteit, die evenwel toen
hij mijn tekst en conclusies zag, zijn spijt betuigde me tot dan toe te hebben
bijgestaan, van toen of alle verdere medewerking opzei, en me zelis verbood zijn
naam te noemen. Ook aan hem dus, trots alles, mijn oprechten dank met Blanco
adres. Ik heb, in 't openbaar, van deze intiemere zaken rekenschap willen
geven, omdat de sociale samenwerking in de wetenschap, die ik met raad en
daad zoek te bevorderen, wellicht hiermee haar voordeel kan doen.
Dit boek verschijnt in droeve dagen. Antwerpen is gevallen. Een half millioen
Vlamingen vertoeven thans als arme vluchtelingen in ons midden. En onwillekeurig gaan mijn gedachten terug naar 1585. Ook toen kwamen na Antwerpens val : duizenden en duizenden, sommigen na een omweg over Engeland of
Duitschland, in ons vrijgevochten landje bijeen, en wrochten er met onze vaderen samen : de groote werken onzer gouden eeuw. Maar of de Vlamingen
hier zullen blijven of weer huiswaarts keeren, öf dan de krijg aan Duitschland of
de verbondenen de zelte brengen zal, Holland en Vlaanderen voelen zich weer
inniger vereend, in de ontmoeting van wit-Lavendel -lot en roode-egelantierstroost „uut levender jonste, in liefde bloeiend" ! Gave God, dat dit boek, waarin
aan de Vlaamsche naast de Hollandsche tale, haar volle plaats is ingeruimd,
de herauf mocht zijn van Groot-Nederlands nieuwen gulden tijd : met maatschappelijken welstand, sociale liefde, en hooger leven waarin DE ZIEL
OVERWINT ! dan zou de schrijver eerst geheel- en grööt-gelukkig zijn.
Canisius-College, Nijmegen.
18 October 1914.

JAC. VAN GINNEKEN S. J.

DERDE BOEK - DE SOCIALS TAALKRINGFN.
ij hebben in ons eerste deel, naar best vermogen, de locale en

familiale taalgroepen doorloopen. Zoover het ons gegeven was
zijn wij in elk dezer kringen doorgedrongen; overal ontdekten
wij merkwaardige verschijnselen, die nog niet of slechts terloops
met de wording en het wezen van onze taal en ons yolk in verband waren
gebracht. En misschien zal ook de strengste beoordeelaar moeten erkennen,
dat hiermee een methode ontgonnen is, die geroepen schijnt onze vaderlandsche taalstudie op nieuwe heirbanen to geleiden. Als wij toch niet willen blijven
hangen aan de letter alleen, als wij toch ook de ongekweekte natuurlijk opgroeiende taal van het dagelijksch leven, onze wetenschappelijke aandacht
waardig keuren, als wij de litteraire taal niet slechts als een ons in den schont
geworpen speeltuig willen bespeien en bewonderen, maar ze ook in haar
organisch-socialen groei willen kennen en zien ontwikkelen, dan is de Studie
der groeptalen een onverbiddelijke eisch niet alleen, maar ook een troostend
en verheffend genot, en daarenboven nog een praktisch-nuttige onderneming
voor yolk en maatschappij. Bleek dit voorzeker al hier en daar uit ons eerste
deel, dit tweede deel zal het bewijs hiervan ten Binde voeren.
Wij komen nu vooreerst tot de taalgroepen, gevormd door de menschen
van Ben stand. of Staat, Ben godsdienst of secte, Ben beroep of vak. Deze
taalkringen zijn uiteraard opgebouwd uit Jeden van allerlei locale taalkringen,
alhoewel in sommige vaktalen toch duidelijk Ben dialect domineert, omdat zulk
een vak of zulk een godsdienst vooral in bepaalde provincien thuis hoort. Zoo
is de Roomsche taal bij voorkeur Vlaamsch-Brabantsch, de Jodentaal Amsterdamsch, Haagsch en Groningsch, de diamantslijperstaal Amsterdamsch en
Antwerpsch, de jagerstaal Saksisch en Limburgsch, de zeemanstaal Zeeuwsch
en Zuidoost-Hollandsch en Amsterdamsch. Verder bestaan vele der sociale
taalkringen alleen uit aankomende en volwassen mannen: zoo de ambachtstalen, de handelstaal, de zeemanstaal.lVIaar andere toonen toch ook in 't opzicht van sekse en leeftijd een zekere universaliteit, zoo de Katholieken-, Protestanten- en Jodentaal. Nog andere hebben een voorliefde voor Ben specialen
leeftijd, ik bedoel de jongelingsjaren, namelijk de Soldaten- en de sporttaal.
an van de sociale taalkringen, alhoewel op 't oogenblik aan 't uitsterven,
toont die universeele kruising met locale en familiale taalkringen zöö opvallend, dat hij vroeger als het ware een taal in de taal vormde met eigen dialecten. 1k bedoel het Bargoensch, dat Juist om deze reden voorop had moeten
staan, maar hier toch naar de tweede plaats is verwezen, omdat de Jodentaal
die wij nu het eerst behandelen er zööveel toe heeft bijgedragen, dat het zonder
deze slechts zeer moeilijk in z'n ontwikkeling zou kunnen worden begrepen.
Verhouding tot locale en familiale taalkringen.
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DE JODENTAAL.

e Joden zijn een fel woestijnvolk, tusschen tammer woud- en akkerbouwvolken verdwaald, een Oostersch heet geslacht aan de lauwe
Westerkusten verjaagd, een meer subjectief trekkend Semietenvolk
onder veeleer objectieve en gezeten Indogermanen verstrooid, en
töch zijn ze altijd en overal in het diepste van hun wezen zich zelf geweest en
gebleven. Altijd veracht, maar altijd invloedrijk, overal achtergesteld en overal
althans in eenigen hunner, met succes naar voren dringend, allerwege voor
uitvaagsel en vreemden gehouden en allerwege toch met weinigen betrokken
in de geheimste en intiemste verwikkelingen, nooit een ras geweest en als
yolk verstrooid, en toch een gebleven, steeds arm neerhurkend in den beginne,
en bijna overal, zij het ook niet allen, tot machtigen rijkdom hoog geklommen
in 't einde, zijn zij een eenig verschijnsel in de wereldgeschiedenis, dat bijna
overal vrees en ontzetting inboezemt, en z'n diepsten grond vindt, in een wonder Samentreffen van temperament- en karaktereigenschappen, die, molten ze
al niet immer bekoren door hun diepe veelzijdigheid, toch door hun keurige
aaneensluiting en onderlinge aanpassing ware bewondering afdwingen.
Wie daarom de oude wereld verstaat, weer veilig dat niet minder dan Egyptische beschaving of Babelsche astrologie ; niet minder dan Grieksche kunsten
en wetenschappen of Romeinsche legioenen, de Palestijnsche Israelfeten daar
staan, als een geweldige bergmassa van oud-menschelijke grootheid, misschien
alle andere overtreffend, maar zeker al de grootste evenarend. En wie de
geschiedenis der nieuwere tijden to weten meent, en niets van de onder ons
levende Joden kent, moet maar stilletjes nog Bens opnieuw beginnen. Want
Binds de Joden aan het einde der middeleeuwen uit het Apennijnsche en Pyreneesche schiereiland verdreven, zich over later beschaafde landen van Europa,
en meer in 't bijzonder over Holland, Engeland, Duitschland, Polen, Litauwen,
Hongarije en Roemenië hebben uitgespreid, is er heel wat door hen gewrocht. Overal waar wij in de 15de en 16de eeuw, de Joden in grooten Betale
zien verdrijven, daar komt tamelijk plotseling een tijdperk van oeconomisch
verval. Van 1492 of tot het einde der 16de eeuw worden alle Joden uit Spanje
en Portugal verdreven. En op het einde der 16de eeuw is het oeconomisch
lot van Spanje en Portugal beslist. In Italie worden de Joden in 1492 uit Sicilië,
1540-41 uit Napels, 1550 uit Genua en Venetie verdreven, en het oeconomisch
verval treedt overal in. Reeds vroeg worden de Joden uit de meeste Duitsche
handelsteden verjaagd : Keulen 1424-25, Augsburg 1439-40, Straatsburg 1438,
Erfurt 1458, Neunenberg 1498-99, Ulm 1499, Regensburg 1519 ; en als echo
volgt overal weer de oeconomische nood. Van den anderen kant is Livorno
Ben der weinige Italiaansche steden, die in de 16de eeuw opkwamen, en het
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is ook Juist weer hetzelfde Livorno, dat bijna alle naar Italie vluchtende Joden
opnam. En in Duitschland, wie openen daar voor de Joden hunne poorten?
Hamburg en Frankfurt a/Main. En de handelsgeschiedenis derzelfde eeuw is
dan ook vol van hun bloei. In het Frankrijk van de 17de en 18de eeuw zijn
Marseille, Bordeaux en Rouaan de bloeiendste handelsteden, en waren tevens
een eeuw daarvoor, de reservoirs geweest die de Joodsche vluchtelingen hadden opgevangen. Ook Engeland nam in de 16de eeuw vele Joden op. Vooral
in de 18de eeuw vermeerderen zij zich nog voortdurend. En het gevolg liet
zich alweer niet wachten. Het causale verband tusschen de komst der Joden
en den handelsbloei werd ook in zeer vele dezer gevallen door tijdgenooten
geconstateerd. Zoo waren onze voorvaderen Coen Manasseh ben Israel op
z'n bekende reis naar Engeland toog, zeer beducht, dat de Hollandsche joden
daarheen zouden verhuizen, en onze genant in Engeland Neuport kreeg last
Manasseh daaromtrent te interviewen. Wanneer ook maar de helft waar is
van al deze feiten, die Sombart (Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig
1911), op grond van vele gegevens, aan de Joden toeschrijft, zegt Steinmetz, en
ik zeg het hem na, dan moet hunne, zij het ook eenzijdige oeconomische kracht
haast wonderlijk groot zijn. En ook Holland heeft daar mede van geprofiteerd.
De Berste Portugeesche Marranen komen in 1578 te Amsterdam aan, en in 1597
hebben zij reeds hun synagoog Beth Jaacob. Daarvan getuigen nog de volgende Portugeesche en Spaansche geslachtsnamen van Nederlandsche Joodsche families aan Winkler ontleend : Da Costa, Spinoza, Da Cunha, Carvalho,
De Pinto, Diaz, Vaz, Santilhano, Pinedo, Pereira Salvador, Ferares, Mendes,
Chumaceiro, Del Canho, Alveres Vega, Sequeira, Sarphati, Oliveira, Salzedo,
De Lima, Cappadose, De Leon, Cardozo, Caminha, D'Andrade, De Souza,
De Miranda, Montanhes, Belinfante, Coutinho, D'Oliveira, D'Ancona,
1VIelhado, Cassuto, Querido, Pesaro, De la Fuente, De Murcia, Morpurgo,
Montezinos, De Casseres, Palacios, Gomez de la Penha, Henriquez de Castro,
Teixeira de Mattos, Vaz Diaz, Vaz Nunes, Bueno de la Mesquita, Franco
Mendes, Cattela de Lima, Ozorio Colago, Cohen de Lara, Lopez de Suasso,
Orobio de Castro, De Leo Laguna, Santcroos, Salvador enz., alle tot den
huldigen dag in gebruik. Men meene daarom niet, dat ik nu zoo kortzichtig
ben, om den opbloei van onze gouden eeuw enkel en alleen de Israelieten als
Ben pluim op de muss te steken. Neen, gelijk overal werkte ook hier eene
hierarchie van oorzaken te zamen, maar wie onder deze oorzaken de joden
heelemaal wegcijfert, als W. van Ravesteyn (Die neue Zeit, 1912), vervalt
Juist in het omgekeerde uiterste, dat hij Sombart verwijt. De rijkste Portugeesche en Spaansche joden waren immens naar Holland gekomen: Manuel
Lopez Homen, Maria Nunez, Miguel Lopez, e. a. Maar ook uit Duitschland
verjaagde Joden kwamen naar Groningen en Amsterdam. Aanvankelijk slechts
Dragers van oeconomische welvaart.
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de arme uitwijkelingen van Worms, Spiers en Frankfort in 1615-1635. Maar
na 1648 ook vele verdrevenen en vervolgden uit Litauwen, Polen, Galicië en
Roemenie: rijken, groothandelaren en dragers van wetenschap. In 1540 waren
toch volgens J. M. Hillesum, van de 3700 groothandelaren in Polen er 3200
Joodsche. Hadden beide naties in den beginne een afzonderlijke gemeente
gevormd, in 1673 moesten Polen en Duitschers, zich op last der stedelijke
regeering tot eene kerk vereenigen. Hunne afkomst leeft vaak nog voort in
hun tegenwoordige iamilienamen: Wertheim, Emrik, Krakau, Cracau, Lemberg, Presburg, Oppenheim, Barnouw (in Pommeren), Konijn (Conin in Polen),
Libau, Lissa (in Polen), Mesritz, Meseritz (in Polen), Wyborgh, Wyburg (in
Finland), Wallach, Walch, Bloch, Blog (= Wallachijer), Riga, Belgrado, Calisch, Speyer (= Spiers) Frankfort, Wormser, Hildesheim, Bohemen, Prager,
Bosnak (= Bosnier), Simmeren, Pohl, Polack, Polak (=Pool), Binger, Hamburger, Frankfurter, Eltzbacher, Bremer, Altoder, Augsburger, Berliner, Bregentzer, Dannenfelser, Darmstädter, Kirberger, Mausvelder ; van Emden (vele
Portugeesche joden kwamen in 1583 over Emden naar Adam) van Norden,
van Leer, van Gelder, van Crevelt, van Minden, van Cleef, van Coevorden,
van Maagdenburg, van Dantzig, van Goch, van Grau (in Hongarije). Ca 1650
zijn dan ook talrijke Israelfeten over al de Geünieerde Provinciën verspreid,
en noemen de Joden zelf Amsterdam reeds, hun nieuw en groot Jerusalem.
Aan de Joden heeft Amsterdam dan ook zijn heele diamantindustrie te danken
Het actiekapitaal onzer Oost- Indische Compagnie is voor een deel in Joodsche handen geweest en Joodsche beambten waren daarvan het natuurlijke
gevolg. Onze West-Indische Braziliaansche kolonie bestond en bloeide bijna
uitsluitend door Nederlandsche en Portugeesche Israelfeten. Alle suikerplantages waren in hunne handen. Wij zagen boven bij het West-Indisch, hoe uit
hunne mengtaal daar het Djoe-tongo ontstond, dat zij naar Suriname over
plantten. Ook op Suriname waren en zijn vele der inwoners joden en een
derde der planzages in hun bezit. In de Noord-Amerikaansche kolonie aan
de Hudson kwamen ook Amsterdamsche joden met de uit Brazilie verdrevene
Samen, die, gelijk van Amsterdam uit geschreven werd, moesten toegelaten
worden „because of the large amount of capital which they have invested in
shares in this Company." En van Nieuw-Amsterdam gingen zij ook spoedig,
Haar Long Island, Albany, Rhode Island en Philadelphia.
Ook onze groote financiers der 17de eeuw waren voor een deel Israelfeten.
Men denke slechts aan Mozes Machado, den gunsteling van stadhouder
Willem III, het gezantengeslacht der Belmontes, en aan den rijken Isaäc Suasso,
die aan denzelfden stadhouder in 1688 twee millioen gulden Teende. In de 17ae
en 18de eeuw komen verschillende vorsten van Europa in hun geldnood naar
de Pinto's, Delmontes, Bueno de Mesquita's, d'Acosta's te Amsterdam of in
4
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den Haag een leening sluiten. Salomon Medina, Merides da Costa en de
Suasso's volgen Willem III naar Engeland en worden ook daar groote geldmannen. Zeker, Sombart overdreef, toen hij meende, dat de rijkste Bankiers
dier dagen allen Joden waren. De Hope's, Clifford's, Deutz-en, Goll's, Hogguer's, Pels-en, De Smeth's, 1VIuilmans,lVIeulenaers en van Marselis'sen waren Been Joden ; maar of van Ravesteyn nu ook weer niet te ver gaat, als hij
de genoemde Joodsche financiers, tot een „obere Schicht" rekent, die „im
damaligen Amsterdam ...viele Hunderte Christen Zählte" durf ik althans met
reden vermoeden. Als wij dus Sombart van overdrijving beschuldigen als hij
beweert dat alles wat in de 1 8d eeuw in Holland met beurs, speculatie, geldleening of de toen pas-nieuwe obligaties in verband stond, geheel en al van
Joodschen geest doordrongen is en bijna alles op de Joden drijft, dan zien wij
hierin niet een blunder, maar een eenzijdig naar voren trekken van een frag
mentarische waarheid. Of heeft van Ravesteyn ook nagegaan, welke Joodsche chefs de genoemde firma's in hun dienst hadden? Max Weber heeft bewezen, dat veel bestanddeelenvan het modernekapitalisme, dat knaleffect onzer
Westersche beschaving ! aan de dogma's der Engelsche Puriteinen ontleend
zijn. En daarbij aansluitend vond Sombart, dat Juist die Puriteinsche leerstellingen niet slechts op Joodschen invloed berustten, maar bijna formeel uit
Talmud en verdere Joodsche traditie waren overgenomen. Ik laat dit alles
gaarne over aan de Studie van meer deskundigen ; maar dit Staat na al het
voorgaande wel vast. In de 17de en 18de eeuw is de invloed der Israelfeten
op Nederland van relatief groote beteekenis geweest. En dit is in de 19de eeuw
nog niet heel veel veranderd. Fruin zegt dan ook niet zonder reden, dat „het
Israelfetische element, hoe weinig talrijk het ook zij, op den algemeenen maatschappelijken toestand hier te lande, een zeer merkbaren invloed uitoefent,
en wel in de Berste plaats bij de ontwikkeling en richting van het handelsverkeer. In den eindeloos vertakten kleinhandel is het ongemeen bedrijvig en
nuttig. In den groothandel is het aan de beurs met eere vertegenwoordigd
op elk terrein, vooral op dat van bank- en credietwezen. En zoo er groote
zaken en stoute ondernemingen gedaan worden, het heeft hierin niet het
kleinste deel". Wel zeggen de deskundigen, dat in de laatste jaren gaandeweg
de Joodsche invloed vermindert, omdat van den eenen kant de Germaansche
handelaars en financiers, de Joodsche handigheden en bekwaamheden, op den
langen duur van hen afgekeken en meesterlijk aangeleerd hebben ; en van den
anderen kant de Joden al langer hoe meer hun best doen, om zich in alles aan
de volken waaronder zij Leven aan te passen ; maar pas de geschiedenis der
toekomst zal hiermee rekening te houden hebben. Wij echter, die de ontwikkeling der Nederlandsche taal in de laatste eeuwen uit geschiedenis en volkskarakter trachten te verklaren, molten en moeten dus uit al het voorgaande
De Joden en Neerlands welvaart.
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besluiten, dat wij geducht met het Jodendom in ons vaderland rekening zullen
moeten houden, en wel vooral in de geschiedenis van het Amsterdamsche
dialect. Volge dus nu eerst een nauwkeuriger ontleding van het zoo opvallende Joodsche karakter. Hoewel ik hierbij somtijds op feiten en toestanden
uit oudere perioden terugwijs, is mijn bedoeling toch niet, dat al deze karaktereigenschappen bij het Joodsche yolk van den beginne of erfelijk zouden geweest zijn, wat Sombart schijnt te meenen, maar wil ik vooral de Nederlandsche joden en het meest nog die van Duitsche afkomst karakteriseeren. Ook
meen ik volstrekt niet, dat deze eigenschappen zich bij elken Nederlandschen
Israeliet volledig Taten terugvinden mij dunkt alleen, dat onder hen een veel
grooter proportie van zoo aangelegden voorkomt, dan onder de echte Nederlanders. Ik geef ze dus, om in de terminologie van Steinmetz te spreken, als
distributieve groepeigenschappen. Of er misschien ook elementaire groepeigenschappen bij zijn, laat ik aan het verder onderzoek over. Verder geef
ik gaarne toe, dat ook met den besten wil om Touter objectief te zijn, ik wellicht niet aan alle ras-partijdigheid heb kunnen ontkomen. Moge deze openhartige erkenning dus een waarschuwing zijn voor den lezer ! Maar gelijk ook
reeds in het eerste deel is gebleken: de gewoon menschelijke gebreken, leenen
zich overal Beter tot een psychologische groepkarakteristiek, dan deugden
of helden. Ik moest mij dus wel aan dit gevaar blootstellen.
Het meest typische kenmerk is misschien wel, dat de Israeliet zoo instinctmatig
voelt, dat de geest meer waard is dan het lichaam, dat de mensch geen dier is.
Zelden verdient de Nederlandsche Jood zijn brood met handenarbeid. Ruppin
en Steinmetz wijten dit vooral aan hun afkeer voor eentonig werk, ik geloof
echter dat dit slechts een bijkomende oorzaak is. Behalve slagers, die er voor
de orthodoxe Joden wel moeten zijn, ken ik geen enkel ambacht, waarvoor
de Joden ten onzent een noemenswaard procent der handarbeiders Teueren.
Wel zijn ze in dienst der grootindustrie, waar oplettende handigheid en fijne
wingers te pas komen, zoo in de diamantslijperijen en de sigarenfabrieken.
De historische uiterlijke reden hiervan, dat deze industrieen in de 17de eeuw
niet in Bilden vereenigd waren en dus makkelijker de joden toelieten, werkte
Samen met een scherpere en intrinsieke reden van grootere geschiktheid.
Immers alleen aan de laatste is het te wijten, dat, nu sinds meer dan een eeuw
de eerste geheel verdwenen is, het gevolg nog hetzelfde is als te voren. Ook
de moderne sport treks de joden niet aan. Alleen uit vergedreven aanpassingstendenz doet hier of daar een enkel clubje mee, te Amsterdam b.v. Poseidon
maar onder de sportleveranciers, wat een joden ineens ! Nergens Staat de wijze
en de slimme en de geleerde, dan ook zoo hoog in aller achting als bij hen : „De
wijze gaat vöör den koning, de wijze bastaard gaat Bowen den onwetenden
hoogepriester," zegt de Talmud. Leerplicht is dan ook in Israel van ouden
;
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datum. De synagoog beet nög school (sjoel), zoowel in het Oosten als hier to
lande, want godsdienst en onderricht zijn een en hetzelfde, onwetendheid is
doodzonde, wie niet lezen kan is een onverlaat op aarde, en een vervloekte
voor de eeuwigheid. En niets wordt in de spreekwoorden van het Ghetto zoo
gegeeseld als onslimme domheid: Onrecht is mij liever dan sjtoes. Een dwaas
is een Gesar. Een Poolsch-Duitsch Jodenspreekwoord luidt : „Gott Sall behüten var gojesche Händ und var jüdisch Köpp." In „MOJECH CONTRA
KOjECH", d. w. z. hersenen Legen geweld, ligt heel der Joden geheim besloten.
Hun intellect-gebruik gaat evenwel in een zeer bepaalde richting, namelijk
de scherpzinnigheid en helderheid in ietwat oppervlakkige, maar complexe
verwikkelingen. Dat spreekt al zoo duidelijk uit hun zinbouw. Geen Perioden,
Been rijk geconstrueerde, diepdoordachte taalgewrochten, maar sobere, naleve,
nuchtere zinnetjes, los aan elkaar gevoegd, door het eeuwige en... en... en...
voor ons een doolhof, voor hen de bloeiende tuin waar hunne gedachten als
vlinders wiegelen en spelemeien. Ze denken vlug en onderscheiden scherp,
combineeren handig, en zien spoedig waar 'm de knoop wringt. Jellinek merkt
op, dat reeds het oude Hebreeuwsch bijzonder rijk is aan termen voor deze
verstandsverrichtingen : voor „onderzoeken" zijn er elf Hebreeuwsche woorden, voor „aanknoopen, verbinden, combineeren" vijftien, voor scheiden en
onderscheiden zelfs vier en dertig synoniemen. Daarom ook kunnen de joden
dikwijls zoo goed Schaken en rekenen, zoo goed een diagnose maken als
geneesheer, zoo goed Pleiten als advokaat, zoo goed mazzeltjes maken op de
beurs vooral. Daardoor wordt eveneens hun opmerkelijke neiging tot geestigheden, grappen en woordspelingen verklaard. De spitsvondigheid is hier
echter de onvermijdelijke keerzijde van. Hunne fantasie is bijna louter cornbineerend. De scheppende verbeelding of intuitie, en de fijn bekoorlijke aanschouwelijkheid worden dikwijls gemist. Wel vindt men bij hen „veel ingenomenheid met het uiterlijke, met schitterende kleuren en schetterende
klanken", gelijk Fruin het zeer gelukkig uitdrukt. Vandaar bij Joden slechts
zelden dat fijne, instinctieve verstaan, half op gevoel half op verbeelding
berussend, dat den omgang met hoog beschaafde Indogermanen zoo vol,
diep en zoet maakt; even zelden als mystiek of was daarnaar zweemt, nook
Schwärmerei met blauwe idealen, maar altijd een opvallende nuchterheid(sprak
Eduard Meyer niet van koele, nuchtere berekening, nuchter denken, ontzettende nuchterheid?), bijna nimmer de spontane subconsci ente invallen van het
genie. Hun beamingen zijn dan ook dikwijls in zööver abstract en inconcreet,
dat ze het zieleleven en het sociale leven niet in hun volle werkelijkheid aanvoelen. 't Zijn meer genummerde verschijnselen in een Israeliet, het eene zus,
het andere zoo, maar een stuk leven heelemaal in zijn onvergelijkelijke volheid,
zijn organisch gegroeide eenheid, vooral in den West-Europeeschen mensch
joodsch intellectualisme.
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het persoonlijke te vatten, daartoe ontbreken de meeste Israelfeten de gaven.
Toch zijn Zij sours scherpe menschenkenners, maar dän analytisch. Zij zien
's menschen eigenschappen, alle zwakheden en deugden, een voor een, en
vooral dat hij hiervoor deugt en däärvoor niet deugt ; maar hoe zoo'n Westerling in het diepste van zijn wezen alles waardeert, aanvoelt en in de geheimkamer van zijn koninklijk hart of gewesen, vonnis welt en eerelauweren uitreikt
naar welbehagen, wat voor atmosfeer er hangs in de diepste eene zielesfeer ! de
zielekleur, het zielscachet der Gojim, daarvan heeft menig, overigens scherpzinnig Israeliet, geen fl aues vermoeden. Want de Jood is geboren individualist
en liberaal. Vrijhandel en vrije concurrentie! want hij kent geen menschen of
nooden van vleesch en bloed, slechts abstracte staatsburgers, rechtssubjecten
en plichtdragers, die allen werken volgens een waste formule, die uit de statistieken is of te lezen. Maar alle intellectualisme, en vooral Bit soon, is au fond
oppervlakkig en bijziende, het dringt nergens in de diepte des levens en der ziel.
Naast zulk een groot praktisch verstand, en gedeeltelijk als een uitvloeisel
daarvan, heeft de Israeliet nu een even machtige praktische gave : te weten wat
hij wil. Die doelbewustheid is hem aangeboren, in een ontzaglijke perseveratie-tendenz. In alles zier hij een „middel Om". IS DE INDOGERIVIAAN
ALS HET WARE GEDRENKT IN HET CALiSALITEITSBEGINSEL,
DE ISRAELIET ZWELGT IN FINALITEIT. Wij Germanen vragen
altijd: Hoe kwam dat en waarom? De food denkt alleen: Wat brengt dat
mee, waartoe kan ik het gebruiken, waarvoor kan het dienen? Wij leven in
het tegenwoordige en het verleden, de Jood Teeft zeker in het heden, maar
om het op te olleren aan de toekomst. Een vergelijking van de werkwoordsvormen in de Semitische en Indogermaansche talen kan hierover nog zoo
ontzaglijk veel leeren. De Indogermaan zegt zoo graag : Coronemus nos
rosis, Gras enim moriemur. De Jood is een Crastinist, d. w. z. hij ligt graag krom
vandaag, om het morgen breed te hebben, öök al komt aan dien Bag van heden
Been Binde. Zelden geeft hij zich onbevangen over, aan de omgevende buitenwereld, zelden zwemt hij in de koele feitenwateren of zweeft hij zorgeloos op
in blauwe denksferen, zelden duikt hij gedachteloos onder in de diepten van
het menschenleven ; als hij zwemt, dan is het als een casuist naar een distinctie,
om het princiep te redden ; als hij stijgt, dan is het als een walk om een reiger;
als hij duikt, is het in een duikerpak om het goud, dat een Bestrand schip gul
op den bodem der zee heeft uitgestrooid. Geen woord bekoort hem zoo als
de klanken van „TACHLIES" die, doel, oogmerk, resultaat beteekenen.
„Tachlies" moet alles zijn wat hij does. „Tachlies" is de diepste zin van zijn
bestaan. „Tachlies" is de eenige alomvademende ruimte van zijn heelal. Niet
Tragiek of Gods verwoest ideaal, maar „Tachlies" is voor de meeste Israelfeten
het leven, de wereld, het al. En wie dat met Steinmetz eenzijdig „als practisch
.
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voor. Ook Steinmetz spreekt van gevoelsdorheid en geringere emotionaliteit,
en een zekere kruiperigheid is onmiskenbaar. Daarom voelt hij ook weinig
voor een persoonlijke overheersching van ziel over ziel, een persoonlijk vereeren en adoreeren van ziel tot ziel, een ridderlijk dienen, een teergevoelig
aanhuiveren. In plaats daarvan vindt men bij de meesten hunner, een ietwat
plakkerige gezelligheid, een ietwat zwoele Loon van familiariteit, waar zij zelf
groot op gaan, als aan de gojim onbekend, maar die ook heel spoedig in heftig
meeningsverschil overslaat, als de persoonlijke belangen in conflict komen.
Velen gaan recht op het sexueele of en recht op het geld. De echt vrome
Jood gaat recht -toe recht -an naar God, en de minder vöorkomende maar toch
altijd hier of daar weer opduikende type van den goedigen Jood, als de Mozes
van Fritz Reuter is ook zöö goed in eens : als een kussen met warten. Van de
rijke gevoels-complexen van tragiek of romantiek vindt men in velen hunner
Been spoor. Enkele geniaal aangelegden kunnen hier, evenmin als overal
elders, iets aan afdoen.
Als uiterlijk gevolg van die aldoor tintelende strewing daar binnen, zien wij den
Israeliet van buiten, erg bewegelijk en schielijk onrustig, ja sours rusteloos. Niet
slechts in de bewegingen en gebaren zijner banden en armen, maar nog sterker door zijn drijvende ache in het maatschappelijk Leven. Bijna alle aanleggers
van feesten, tentoonstellingen, herinneringsvieringen in onze groote steden,
zijn Joden. Niemand als zij, heeft voor zulke dingen zooveel blakende, altijd
wakkere knetterende energie beschikbaar. Dat verklaart althans ten slotte nog
eens te Beter bun bewegelijk Aaanpassingsvermogen aan alles en allen. Want
de vereeniging van „OPINIATRETE ET SOUPLESSE" is naar Leroy
Beaulieu's onweerlegbare uitspraak hen eigen in den allerhoogsten graad.
„Le juif est ä la fois le plus r esistant et le plus pliant des hommes, le plus
opiniätre et le plus malleable". En däärom liggen, nu de daemon der onrust er
weer toe drijft, in de jodenzielen onzer dagen de meest orthodoxe rechtgeloovigheid, en het verregaandst aufgeklärte sCepticisme zoo dicht bijeen ;
waarlijk zoo ooit, our dieper eenheid van contrasten, Les extr e mes se touchent,
dan is het hier. De Joden zijn dan ook de beste (en ten onzent tot voor kort
bijna de eenige) Journalisten en de talentvolste tooneelspelers der wereld.
Iedereen heeft bij het toetsen dezer karakterschets, aan de ervaringen in eigen
omgeving opgedaan, wel meer dan eens den indruk gekregen, dat het Israelietisch temperament toch in menig punt opvallend, met het specifiek Hollandsch
en Amsterdamsch karakter overeenstemt. De nuchterheid, de werkzaamheid
en de perseveratie-tendenz of de volharding in kalme kracht, de mindere aanleg
voor persoonlijke warmte en innigheid enz. enz. Zou dat alles weer toeval
wezen? of hebben we hier met causaal verband te doen? Het Bowen over de
Puriteinen opgemerkte, maakt dir vermoeden tot een waarschijnlijkheid,
10
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waarmee wij voorloopig althans een klein beetje rekening zullen moeten houden. Achtte reeds Fruin zich niet verplicht om in zijn schets van het Nederlandsch volkskarakter, een goede plaats te geven aan de psychologie der
Israelfeten ? Over de geschiedenis der Joden en hun invloed op ons vaderland leze men: H. Koenen: Geschiedenis der Joden in Nederland, Utrecht
1848. R. Kaltofen : De Amsterdamsche Joden. Vragen van den Dag, 1913,
Deel 38, blz. 56 vlgd., 199 vlgd. en vooral Dr. M. Wolff in de Bijdragen voor
Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde, Ode reeks, 'Deel 6,1907, blz. 430 vlgd.
Deel 9, 1910, blz. 365 vlgd. Deel 10, 1911, blz. 134 vlgd., blz. 354 vlgd.
5de reeks, Deel 1, 1913, blz. 88 vlgd, aan wien ik graag nog vele bijzonderheden ontleend had, als de plaatsruimte mij niet had bedwongen en S. Steinmetz : Kultuurwaarde en toekomst der Joden, Den Haag 1912.
De taal der Nederlandsche Joden is nog zeer weinig bestudeerd, en dit is te
meer betreurenswaard, omdat hieruit niet slechts zeer zeker allerlei eigenaardigheden onzer handels-, bank- en geldtaal, onzer journalistentaal, onzer dieventaal en onzer tooneeltaal, maar waarschijnlijk ook nog menige bijzonderheid
onzer dokters- en advokatentaal, misschien zelfs onzer Protestantsche kerktaal
verklaard moeten worden. Immers de kring der Joden snijdt al deze taalkringen, en reikt in de vier eerste zööver tot in de centrale groep van elk, dat zij de
leiding bijna alleen in handenheeft, terwijlzij er in detweevolgendeongetwijfeld
krachtig toe meewerkte, en in de laatste althans toe bij gedragen hebbenkän. Het
weinige wat wij hierover weten zullen wij te gelegener plaatse onderbrengen.
Zoo goed als alle joden spreken meerdere talen. Op de eerste plaats kennen
zij allen min of meer Hebreeuwsch, zij het dan ook in de nieuwe Duitsche,
tamelijk vulgaire uitspraak. Hun voortdurend opgaan in Bijbel, Talmud en
Hebreeuwsche gebedenboeken, is oorzaak dat zij allerlei woorden, vooral die
voor abstracte en religieuze begrippen, uit het Hebreeuwsch in hunne nieuwe
moedertaal overnamen. Hebreeuwsch zijn ook bijna alle woorden voor gemoeds- en gevoelsnuances. „DerhebräischeAusdruck",zegtGrünbaum, „ist viel
wirksamer und eindringlicher als es der deutsche sein würde, da er erinnerungsreicher ist. Die hebräischen und talmudischen Wörter für Wittwe, Waise,
Wohltätigkeit, Erbarmen, Ehrung der Eltern und viele andere der Art erinnern unwillkürlich an die Bibel- und Talmudstellen, in denen diese Ausdrücke
vorkommen und die Liebe zu allen Geschöpfen zur Pflicht gemacht und dringend ans Herz gelegt wird. Diese Ausdrücke sind altherkömmliche, von Geschlecht zu Geschlecht überlieferte Losungsworte." Om dezelfde reden zijn ten
slotte ook Hebreeuwsch : alle emphatische woorden en uitdrukkingen, waartoe
ook de scheldwoorden (vooral voor Gojim) behooren. Want al is thans hun
Hebreeuwsch Been volkstaal meer, daar het van de markt en de steegjes
verjaagd en binnen synagoog en school is gevangen gezet, Loch kunnen wij
De Joodsche taalgroep.
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eindelijk
nog
bij,dat
datzij
zij
Voeg daar eindelijk nog bij,
vermijding
in bij na alle
misschien ten onrechte
onrechte met
met het
het woord
woord
ook het schreeuwerig roepen, dat wij misschien
"Jodenkerk"
"lewaai, lawaai"
lawaai" verbinden,
nimmer kunnen afleeren, dan bebe~
verbinden, nimmer
„Jodenkerk" of
of „lewaai,
grijpen wij
"mauscheln" noemen,
noemen,wat
watdoor
door
wij zonder
zonder moeite
moeite dat wat
wat de
de Duitschers
Duitschers „mauscheln'
v. Seidlitz bij de Bergjoden
Bergjoden in
in den Kaukasus, wat door
door Vambery
Vamberybij
bij de
de Joden
Joden
wat bij
bij de Russische Joden in Siberi
Siberie,
zoo~
ë , zoovan Bagdad werd teruggehoord, wat
weI
van Voor--Indie
Voor~Indie terugkeert, wat
wat noch bij
Itali~
bij de Italiwel blanke als zwarte Joden van
bij deTurksch~Spaansche
ontbreekt, met
met dezelfde
dezelfdeduideduide~
de Turksch-Spaansche Joden ontbreekt,
aansche noch bij
steeds~identiek complex
complexvan
vanmondstandbijzonderheden
mondstandbijzonderheden
lijkheid als een totaal steeds-identiek
of echte articulatie-basis,
articulatie~basis, ook
oodsche N
ederlandschten
tengrondslag
grondslagligt.
ligt.
ook aan het JJoodsche
Nederlandsch
wij echter nu tot het
hetkind
kind:: de
de Nederlandsche
Nederlandsche Jodentaal,
Jodentaal, kunnen
kunnen overover~
Eer wij
gaan, moeten
moeten wij
wij eerst
eerstde
demoeder
moeder:
hetJodenduitsch
Jodenduitschbespreken.
bespreken.
: het
Jiidisch~teutsch, IIwre--teutsch,
wre~teutsch, Tsjines~teutsch,
Sid~
Tsjines-teutsch, Korben~Minhe~teutsch,
Korben-Minhe-teutsch, SidDit jüdisch-teutsch,
der~teutsch, Prost--jüdisch,
Prost~jiidisch, jiddish,
Jiddish, Mamme loosjen,
loosjen, Loosjnekaudische
Loosjnekaudische Sprache,
der-teutsch,
Jargon, of
men het ook mag noemen, is van
van huis
huis uit
uit de
detaal
taalder
der middelmiddel~
Jargon,
of hoe men
eeuwsche
Ghetto'sin
inDuitschland,
Duitschland,dus
dus Middelhoogduitsch.
Middelhoogduitsch.Het
Het werd en wordt
eeuwsche Ghetto's
heden geschreven
geschrevenininHebreeuwsche
Hebreeuwscheletters,
letters,zelden
zeldenhet
hetbekende
bekendekwadraatr
kwadraat~
nog heden
schrift,
vereenvoudigde,maar
maaraltijd
altijdonduidelijk
onduidelijkrabbij
rabbijnen~
schrif t, maar
maar meestal
meestal het vereenvoudigde,
nen
schrift.
Uit dit feit aIleen
hierbovenreeds
reeds
alleen al, kan men
menvermoeden,
vermoeden, wat trouwens
trouwens hierboven
schrift. Lilt
voor aIle
invloed
Hebreeuwsch diepen invloed
alle Jodentalen werd geadstrueerd, dat het Hebreeuwsch
Vooralin
in den
den zeer
zeer eenvoudigen
eenvoudigenzinbouw,
zinbouw, het
het
op deze taal heeft uitgeoefend. Vooral
verleden tijden tot
tot
overheerschen der
der nevenschikking, en
en de
dereduceering
reduceering aller verleden
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een, is dit even duidelijk, als in de vele Hebreeuwsche leenwoorden, Ca 20 0/0•
De oudste Sporen van een eenigszins afwijkend Joden-Middelhoogduitsch dateeren uit de 14de eeuw. Die afwijkingen .— vooral in den zinbouw heeft
men nu willen wijten aan Franschen invloed, daar Juist in die dagen de Joden
uit Lotharingen werden verdreven en in de Zuid-DuitsChe Ghetto's een toevlucht vonden. Maar de Hebreeuwsche innerliche Sprachform en de sociale
isoleering, vooral na de „zwarte pest", zijn zeker even goed bij machte om deze
eigenaardigheden te verklaren. Alleen eenige Fransche leenwoorden als:
kapabel, plet (billet), preien (prier), almer (armoire), Sarver (serviteur), courage,
kapote, zijn wel van deze Lotharingsche emigranten afkomstig. Van lieverlede
werd nu de mijding tot vervolging ; wij noemden hierboven reeds de jaartallen
waarin de Joden uit de verschillende Duitsche sieden zijn verdreven. De Poolsche soevereinen hadden door klinkende aanbiedingen, reeds vroeger menig
talentvol Joodsch handelsman naar het Oosten gelokt ; was het wonder, dat
nu ook de scharen van vluchtelingen daarheen trokken, waar het welkom zoo
vriendelijk lachte, terwijl dehaat achter hun schredenvloekte? Polen, Litauwen,
Rusland, Bohemen, Roemenie namen de arme zwervers op. En typisch voor
de Joodsche perseveratie-tendenz, Juist als de Spaansche Joden in den Balkan
hun Jodenspaansch in eere hielden, zoo namen de Duitsche Joden hier niet de
talen van hun nieuw vaderland aan, maar bleuen er Duitsch spreken. En pas
in dit isolement tuschen de Slawische en Baltische talen in, krijgt het Jodenduitsch zijn eigen specifiek taalkarakter. Bovendien worden nu natuurlijk een
reeks Poolsche en Litauwsche leenwoorden onvermijdelijk: voor dingen uit
het dagelijksch gebruik, als kleeding, voeding, woning en handwerk. En wa
bijzonder voornaam is, langzamerhand ontwikkelden zich twee of Brie Jodenduitsche dialecten, die vooral in de klinkers en tweeklanken verschillen. Voor de
dialecten van thans geven Saineanu en Gerzon de volgende Entsprechungen.
MiddelLitauwsch
Poolsch
hoogduitsch. Jodenduitsch. Jodenduitsch.

Poolsch
MiddelLitauwsch
hoogduitsch. jodenduitsch. jodenduitsch.

tac
simer
tog
tug
sumer
sumer
hous
dar
for
jür
hüs
hois
git
min
mein
man
guot
gut
sjtain
boge
boigen
begen
stein
sjten
boim.
brät
bret
bourn
bem
broit
Sommigen wegen, maar op niet zoo goede gronden, hier nog een Zuidelijk
dialect voor Zuid-Rusland, Galicie en Roemenie aan toe. Aan Slawischen invloed zijn in deze dialecten o. a. te wijten :1 °. de vrouwelijke nomina agentia op
-ka: Schneider : Schneiderka (Schneiderin), Schuster : Schusterka (Schusterin)
enz. ; 2°. De vrouwelijke uitgang der Hebreeuwsche woorden op -d of -t. SchoOorsprong van het Jodenduitsch.
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0 • De
chet:
magid::magidicha,
Comparatief~constructie:
chet :Schocheticha,
Schocheticha, magid
magidicha,enz.
enz.33°.
De Comparatief-constructie:
er ist reicher vun Kroesus (Pooisch:
odKrezusa).
Krezusa). Eer dat deze dialectdialect~
(Poolsch : bogatszy
bogatszy od
scheiding
inwerkingen zich
goed en
en wel
weIhadden
hadden
scheiding en
en Slavische inwerkingen
zichevenwel
evenwel nog
nog goed
kunnen vestigen, brak
kunnen
brak ook hier de vervolging uit. De
Deopstand
opstandder
der Kozakken
Kozakken
Chmelnitski in
in 1648
1648dreef
dreefopnieuw
opnieuwniet
nietminder
minderdan
dan250
250Jodengemeenten
Jodengemeenten
van Chmelnitski
ging
in ballingschap.
ballingschap. En
zoo
het
op
allerlei
plaatsen.
Vele
dezer Poolsch~
En zoo
plaatsen. Vele dezer
Poolsch
Duitsche
Joden kwamen
kwamen nu
nu naar
naar ons land
land en
en vestigden
vestigdenzich
zichvooral
vooralteteGroninGronin~
Duitsche Joden
gen en te Amsterdam. Maar ook
ookLitauwsche
LitauwscheJoden
Jadenkwamen
kwamenblijkens
blijkensde
debovenboven~
geciteerde namen
namen hierheen. Zij vonden
vonden hier evenwel
reedsJoden,
Joden, die
die Joden
Joden~
evenwel reeds
spraken;; want
want juist in 1648 verscheen
verscheenteteAmsterdam
Amsterdameen
eenJodenduitsche
Jodenduitsche
duitsch spraken
vertaling van
geschreven door
van de Sjebet
Sjebet Jjehoeda
ehoeda(de
(de scepter
sceptervan
vanJuda)
Juda) geschreven
doorJehoeda
Jehoeda
Ibn Virga. Dit
Ihn
Dit isis het
hetoudste
oudsteNederlandsche
NederlandscheJodenduitsch
Jodenduitschdat
datwij
wij kennen, en
daarom
mogen een paar citaten er een denkbeeld van geven.
daarom molten
-

Man wert drinen gefinen wunderberliche geschichtnis die
die geschehen sein
sein unsern
unsern eitern
e1tern in
de ni
wzr mr
n'~J (verbanning), un'
un' wie viel
viel mal
mal sie haben
haben C'~C'
CC'Tr-7n
C"P~(heiligers
(heiligers van
vanden
den naam
naam des
des
het geloof
geloofhebben
hebbenten
tenoffer
offer gebracht.) In dem land
hemels) gewesen, (d.
(d. w.
w. z.z. hun
hun leven
leven voor het
N'J::lC' kamen die MI
C'tl un'
un' sprachen, sie heten
toten 'u
beten gefunden ein toten
vu in ein juden haus. Da
Da war
N'2T'
alda
aIda vor dem kinig sein rat her un'
viI bes
bes (bos)
sie zu dem
un' redt ser vil
sprachen sie
(bös) auf die juden. Da
Da sprachen
kinig, er solt sie recht helfen
helfen über
fiber die juden,
juden, aber
kinig nit
nit ton wert, da wolten
aber wo es der kinig
hand rechnen (rächen)
(rachen) an den juden.
juden. Da sprach der kinig
kinig:: Sei gelobt der
sie sich
sich mit
mit ir
ir hand
der warhaftig
warhaftig richter,
richter, nun
nun wil
wil ich enk (euch)
almechtig got, der
(euch) weisen enker (euer) falsche un'
unrechte sachen,
un' das wil ich enk weisen, der mit irs
enkern kindern
kindern die nach enk
sachen, un'
irs enkern
kumen sagen solt. Aso
nacho alen
juden un'
un' sprach
in:: Was hat
hat
Aso bald
bald schikt
schikt der
der kinig
kinig nach
alen juden
sprach zu in
der kinig
kinig-11'i
", gemeint mit
mit den DC,J'
N~ jJJjJ
'N1C" 11n
'~'C'' jlC'"
N~', das is in teitschen, er
i ' ßt7
;al P'C::l
pica tyriet
7" ßt1,
ontschlumt nit
nit noch schlaft nit
nit der
wen er nit
nit ontschlumt
ontschlumt gewissiggewissig~
derhiter
bitervun
vun~N'i!'''
5n", nun wen
lich schlaft er nit, was darf der
i"C::l sagen, das
das er nit ontschlaft? Da sprachen sie
sie:: Mir wis~
wisder j1Ob
sen auf
sen
auf dem
dem pmb
i"C::l kein ander
ander teitsch nit.
nit. Da sprach der kinig
kinig:: Ich wil enk sagen die bebe~
scheidnis vun dem rim
scheidnis
i"C::l in der
der gestalt
gestalt:: heint
heint die
die nacht hab ich
ich nit gekent schlafen noch
ruhn in kein
kein wegen. Da bin
bin ich aufgestanden van meinem bet, un'
un' bin gangen
gangen in
in mein
mein anan~
dern pals
= paleis),un'un'der
dermanet
manethat
hatgar
gar licht gescheint da hab ich mein
pals (C'~N::l
('5 = paleis),
mein kop aus
fenster getan un' hab gesehn etliche manen laufen un' haben
den Fenster
haben getragen auf ir achsel
menschen. Da hab ich aso bald
bald geschikt meine drei diner sie soln doch
gleichnis vun ein menschen.
mensch oder was anders un' so
In mir wider entwert
sehn was sie tragen, ob es is ein toter mensch
soln
(antwoord) sagen. Aso bald
bald seinen meine
meine diner
diner gang
en un'
un' haben gesehn, das sie haben
gangen
getragen ein toten
toten mensch un'
un' zwei von den
den manen
manen die
die kenen
kenen meine diner.
bald
diner. Un' aso bald
kamen des kinigs
kinigs diner
diner un'
un' sagten die sachen als wie es war zu gangen.
gangen. Da sprach zu sie
des kinigs
ir sie nit genumen gefangen? Da
Da sprachen die diner
kinigs ratgeber
ratgeber:: Un' warum hat ir
wieder
wieder:: Sie haben
haben den toten menschen geschwind geworfen
geworfen in einen juden haus un' sein
aso bald geschwind wek
gelofen;; auch
haben sie bei
bei sich
sich gehat gewer un'
un' mir
wek gelofen
mir haben gar
auch haben
kein wer bei
bei uns
uns nit gehat, auch hat uns der kinig nit befoln,
befoln, das mir sie soln nemen gefangen,
neiert mir soln sehn was sie tragen.
trag en. Da sprach der kinig
kinig zu den juden
juden:: Das hat auch
gemeint der kinig
un'
"" das got nit
nit ontschlumt
ontschlumtyolk
un' .last
.last
last andre leit auch nit schlafen, der
kinig`111,
Worten (met het inzicht)
worten
inzicht) das er hit (hiitet)
as mich got hat
hat ach nit lassen
(hütet) sein volk 'N1C'\
, as
sein yolk
volk ~N1C'"
lies der
der kinig
kinig die
die se1bigen
schlafen vun wegen sein
selbigen manen um brengen,
Lnrnr. Da lies
die da baten
haten die Besen
besen sachen getan.
,
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Amsterdamsch-Jodenduitsch van
van 1648.
Amsterdamsch-Jodenduitsch
1648.

Of de vertaler van dit boek echter in Holland woonde, staat niet vast. Want
Mozes ben Israel Naftali Hirsch Porges van Praag, liet in 1650 ook zijn Derkei
Zion in Amsterdam verschijnen, kwam echter zelf voor een tijdje naar Holland,
wat hieruit blijkt, dat hij verschillende gebruiken vermeldt, Juist bij de Amsterdamsche Joden in zwang. Wel weten wij dit zoo goed als zeker voor den
vertaler van Josippon van Joseph ben Gorion, to Amsterdam in 1661 uitgegeyen door Abraham ben Mordechai Kohen. De berijmde Prolong begint aldus:
Leient in diesem seifer was es beteit
Es is ein seifer vun alte zeit,
Es habens gemacht un' getracht edel leut.

Vun grose wunder un' zeichen was da is
geschehn vor alte zeit,
Izunder wein mir nit wissen was es beteit,
Vil menschen senen die ir leben lang nit haben in aso ein seifer geleient (gelezen).

In de Voorrede wordt dan gezegd dat de schrijver het „nit für ungeschikt angesehen, ach (auch) das Josippon zu teitscher sprach zu machen un' zu druken .
dieweil es gar ein nuzlich seifer zu leien is. Zudem aso is es gor kurzweilig zu
lesen, den es werden drinen derzelt maassim (geschiedenissen) die da geschehen
sein vun sjesjet ieme bereisjit (de zes dagen der Schepping) an un' bis nach dem
churbon bais sjoni (de verwoesting van den tweeden tempel) enz. Op fol. 76a
lezen wij een treffende Bijbelsche episode, waar de Hollandsche invloed reeds
merkbaar is. De waarschijnlijke Hollandismen laat ik cursief drukken.
.

(Fol. 76a.) ... Da sagt der kinig, brengt her zu mir den sibenden, der weil er noch is ein
klein kneblein, vil leicht werd ich in mogen über reden mit meinen worten. Un' sie
genohten den sibenten zu vor den kinig un' er war noch ein klein kneblein. Da redt der
kinig barm herziglich mit im, un' er sagt zu im : Lieber, ich bit dich tue meinen wilen, so
wil ich dir schweren bei meinem eid, das ich wil befelhen un' ich wil dich machen zu dem
aler nechsten hem bei mir, un' ich wil dich gewaltig machen über al mein kinigreich, un'
du werst sein reich vun silber un' vun gold un' an alem das dir dein herz gelustet un'
begert. Da ver schmeht das kneblein die reden des kinigs, . un' es sagt zu im: We dir du
alter kinig, das du also ein nar bist, den wie kanstu dich berimen 1) un loben mit einer falschen gab die doch nit dein is, den du magst nit wissen was dir morgen dies tags widerfarn
un' begegnen wert, ob du tot oder lebendig werst sein. Da entwert im der kinig zorniglichen un' er derschreckt das kind un' er sagt zu im : Wen du den nit wilt meinen wilen
tun, un' das du nit wilt buken zu meinem oliy 2), so wil ich dich lassen peinigen mit grausamen
peinigung un' ik wil dich also lassen töten. Un' es entwert das kneblein zu dem kinig :
71ni
Ion 112x1 71713 Y71,`111 n , das is in teitsch : Was berümst du dich in dem bösen
du starker held, die genad gots die is bei uns den ganzen tag. Eil bald un' tu als du geret
hast mit mir, un' saum dich nit, den got der hot beglikt meinen weg das ich sol kumen zu
im. Un' als der kinig hört die reden des kleinen kneblein, da war es gar ser wunderbarlich
in seinen augen, un' er ruft zu seiner muter das sie solt kumen zu im. Da kam sie un' sie
stund also zu vor im, un' ire beide bend die waren ir gebunden. Un' er sagt zu ir der kinig :
Du gute frau, derbarm dich nun über das kind das dasig, un' derbarm dich über die vrucht
deines leibes un' über red in mit deinen reden das er wert tun meinen wilen, un' so wert
1) berühmen. -- 2) afgodsbeeld.

Üit Josippon.
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sein des dasige zu dir zu einer ontrinung 1) un' auch du werst bleiben leben. — itNrn Un'
sie sagt zu im : Gebt in zu mir so wil ich mich ein klein wenig mit in vun euch vern 2 ), un'
ich wil besehn, vil leicht wer ich megen zu über reden. 1111K 1111, Lin' sie gaben in zu seiner muter, un' sie fuhrt in ein klein wenig weit vun inen un' sie sagt zu irem kind : Mein
sun, tu dein herz zu meinen reden un' prüf (I' m) sie, un' gedenk al das dasig das ich dich
getragen hab in meinem Bauch neun monet, un' zwei jar hab ich dich gesaugt mit meiner
milch, un' mit puter s) un: andre speis hab ich dich gespeist bis auf den heitigen tag, un' auch
vun der vorcht unsers gots un' seiner 111'1 nach alem meinem vormegen un' nach deinen
jaren hab ich gelernt dich. Un' izunder mein sun, ofen deine augen un' sich die himel un'
die erden, das mer un' die troknis, die wasser un' das veier un' den wint un' die übrigen ding
die da sein derschafen worden un' prüf an inen das du derkenst, das mit der red gots sein
sie ale derschafen worden. Un' dar nach das er hat derschafen got den menschen, das er
sol sein vrum un' ganz in seinem dinst, un' das er sich sol beheften an in un' das er sol
sezen in sein herz sein getliche vorcht, un' die versichrung des menschen die is torheit un'
lerikeit 4) den sie mag nix helfen. M1P1, Un' izunder mein sun, las dich nit vor sichern der
unbarmherzig der dasige mit seinen reden die da falsch un' lugen sein, un' du solt dich nit
vor lassen auf den wint seines munt, den er mag dir nix geben. Un' darum so sol es vermiten ) sein vun dir zu tun das dasige. Neiert her in meiner stim un' stirb izunder von gots
wegen un' geh zun deinen bridern. Un' die weil sie also mit im redt un' noch viel me (trtz)
reden wolt mit im, da entwert das kind un' es sagt zu seiner muter : Warum saumst du
mich zu gehn un' warum hinderst du mich zu zihn zu zihn zu meinen bridern den heiligen,
den ich hab nit in meinem herzen ( 151 in meinem wilen) zu heren zu dem kinig un' ich wil
auch nit gehorsam sein zu im un' seine red un' seine versichrung die sein al zu mal as nix
gerechnet in meinen augen ; aber warhafigj solt du wissen, das ich wil heren un' wil under
tenig sein der 11111 unsers gots, die da gegeben is durch die hand 13'31 1t'? zu den kinder 17tnir dem yolk dem heiligen. — mom, Un' sie nam in die vrau bei der hand un'
wider kert in zu dem kinig un' sie sagt zu im : Nun er is in deiner hand, den ich hab
in nit mögen über reden das er deinen wilen wil tun. Da mert noch me der kinig un' er
sagt zu dem knaben : Ach du junger knab un' du tor, warum wilt du nit heren zu meinem
rat zu tun meinen wilen un' das du leben bleibst un' nit getöt werdest? lyri 1tK'i — Un'
er sagt der knab zu dem kinig : Ach du alter kinig un' du nar, du unbarmherziger feind
gots, über wem wilt du dich derheben zu sagen, das du in über sigt host mit deinen reden
un' mit deiner nerischen vernunft? Ik bin ein kind siben jar alt, un' du bist ein man vun
sibenzig jar alt, un' ich verspot dich vun wegen deiner torheit. Den ich glaub an die 11111
des hern unsers gots, den du hast gelestert un' geschent mit deinen reden, un' ich wit
mich nit keren zu deinen unwirdigen abgotern un' D'n'Y (Götzenbildern). Lin' du alter kinig du nar, we dir wo wilt du vor dem wint unsers gots hin gehn, un' wo wilt du vor
seinem angesicht hin ontflihen ? Du man du leidiger un' du veind du schalkhaftiger man,
nun der her got unser got, der wert uns beschonen un' er wert uns derhochen un' er wert
uns achpern in die ewikeit, un' er wert lebendig machen unsre seien zu ewikeit, un' we
zu dir das du gemutwiligjt host zu senden deine hand an seine knecht . `jtmn ilspn Un'
er war derzornt der kinig ser vun deswegen das er nit getan hat seinen wilen, un' er gebot
un' er lis meren auf das dasig kneblein schlek (Schläge) un' peinigung biterliche un' unbarmherzige, mer den ale die peinigung die er getan hat an seinen bridern un' also ward
auch getöt der sibend vun den bridern. TK) Un' da zu . mal ir muter rirn die heilig un'
die reine un' die vrume, die einige in irer gerechtikeit in "7K'V ', die stund bei den toten
1) Entrinnung. — 2) entfernen. --- 3) Butter. — 4) Leerheit. -- 5) Es sei vermieden — fern von dir.
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korpeln irer kindem,
kindern, die da hin
hin geworfen waren auf der erden, un' sie spreitet aus ire tener
^^ t M~!ln
(handen)kegen demhimel, sie tet mn
(handen)kegendemhimel,sietet
71311
n$a ^^ un' sie sagt: '':J~
^]^ r~.v
1'3. es vreiet sich mein herz
Y tiv M'':J,
an got. 'M':J
']17 Me"
mil, er hat derhoben Meine
713 'J'i'
meine herschaft
herschaft in
in got, den er hat weln
wein werden ge~
gean
trost fiber
über sein volk
yolk mit Meinen
meinen kindern. '':J''~
']'1 ■ ~.v
/7y 'a
'!l ':Jm,
3T11, er hat derweitert Meinen
meinen munt fiber
über
meine veind den sie haben
über reden auch nit einen vun Meine
Meine
haben nit megen fiber
meine kindern, das
heten weln glauben an die unwerdigen D't'n
es is
is keisie heten
C'e~l: irer
irer abgotrei.
abgotrei. 'llj1~~':J
kei~
vr6x1 r:"i' i'~,
ivr, es
1111a 1171:1
inn ~N, irir Solt
ner also heilig als unser
unser got. MM1':JJ
"~'n '':J,n
solt nit
nit meren
meren zu
red en hoche
zu reden
koche un'
ding, ir
it veint
weint gots un'
X11. I' un'
un' ~~,~" un'
it leidiger M"M'
hofartige ding,
un' ir
un' es soln auch nit aus gehn
ding vun eurem munt zu sagen, das ir habt fibersigt
starke ding
übersigt mit
it wol~
wolmit eurer kraft un' das ir
abgotern....
.... Un'
tet loben zu
zu euren
euren abgotern
Un' es
es war
war als
als sie hat vulendet zu tun M~.Dn
thfl un' zu ver~
verreden zu vor got, da ging ir aus ire
gisen ire reden
noch also redet.
ire sel die weil sie noch

Te Amsterdam
versehenen nu oak
ook kort na elkander
Te
Amsterdam verschenen
elkander twee
twee Joodsche
Joodsche vertalingen
van den
den Bijbel,
Bijbel, waarbij
waarbij wij iets
iets langer stilstaan.
stilstaan. De
De eerste vertaling is die van
Jekoetiel Blitz,
Blitz, en
en gedrukt
gedruktbij
bijOeri
OeriWiwoesj
Wiwoesj in
inde
dejaren
jaren1676-79;
1676-79; de
Jekoetiel
detweede
tweede
van de
de eerste
eerste bewerkt
bewerkt door
door Josef
Josef Witzenhausen en kwam
is onafhankelijk
onafhankelijk van
kwam
aa°O 1677 in
in het licht bij
Athias.
bij Josef
Josef Etiasj,
Etiasj, meer bekend onder den naam van Athias.
Beide vertalingen zijn,
boeken in
in rabbijnenrabbijnen~
zijn, even als bijna alle Jodenduitsche boeken
schrift
met heel
heelweinig
weiniginterpunctie,
interpunctie,
schrift gedrukt,
gedrukt, en
en dus zonder puncteering en met
wat de
wat
de lezing
lezing nu Juist
juist niet makkelijker
te meer,
meer. wijl
wijl iedere
makkelijker maakt,
maakt, en
en weI
wel to
fiedere schrij~
schrijver er zijn eigen spelling op nahoudt. Blitz
Blitz heeft
heeftmeer
meer Hollandismen in zijn ver~
vertaling opgenomen,
opgenomen. gelijk
gelijk ieder
ieder spoedig
spoedig ziet.
trouwensin
inzijn
zijn
zier. Athias verklaart trouwens
voorrede tot
voorrede
totWitzenhausen,
Witzenhausen,dat
datinindiens
diensvertaling
vertaling geen
Been woorden voorkomen
die alleen
alleen bij
bij de
deJoden
Jodenvan
vanHolland
HollandenenFriesland
Frieslandmoergel
moergel
gebruik)zijn,
zijn.maar
maar
(in(ingebruik)
Bohemen, lVIoravie
in Bohemen.
Moravie en
en Polen niet verstaan worden. Hieruit blijkt dus,
dus, 11°0 dat
de toenmalige Hollandsche
HollandscheJoden
Joden zich
zich reeds
reeds bewust
bewust waren.
waren, dat hun taal al van
van
0
dieder
en Poolsche
PoolscheJoden
Jodenwas
wasafgeweken
afgeweken;
en2°
2 dat
datzich
zich
die
der Duitsche,
Duitsche, Boheemsche
Boheemsche en
; en
uit de Boheemsche.
Boheemsche, Moravische en Poolsche
Poolscheen
en andere varieteiten.
varieteiten, door het
internationale Jodenverkeer een
dat
Ben AIgemeen~Jodenduitsch
Algemeen-Jodenduitsch ontwikkeld had, dat
van
van Amsterdam tot Praag en Wilna verstaan werd. Oak
vin~
Ook in dezen taalkring yinden wij
differencieeringder
derverspreidekleinere
taalgroepenmet
inner~
wij zoawelde
zooweldedifferencieering
verspreidekleinere taalgroepen
met innerlijk druk verkeer,
verkeer, als de gedeeltelijke
gedeeltelijke hier bewuste
bewusteassimilatie
assimilatie der internationale
gevennu
nu van
van deze,
deze. voor
voorons
onsAmsterdamsch
Amsterdamschdialect
dialectzoo
zoo
verkeerstaal terug. Wij
Wij geven
gewichtige teksten,
teksten, eerst
eerst eenige
eenigeparallelle
parallelle stukjes uit de
van Salomon
Salomon.
de Proverbia
Proverbia van
Ikvolg
weer de transscriptie van M.Grunbaum:
Grunbaum:JudischdeutscheChrestoIkvolghierbij
hierbij weerdetransscriptievanM.
JudischdeutscheChresto~
mathie,
Hebreeuwsche leenwoorden.
mathie. Leipzig 1882.
1882. Ik
Ik transscribeer
transscribeer nu ook de Hebreeuwsche
leenwoorden.
DAS ERSTE
ERSTE KAPITUL. DIE
DIE BEISPIL
BEISPIL DAS ERSTE
ERSTE KAPITEL.
KAPITEL. DIE BEI
BEl RER~
VON
VON SJLAUME
SJLAUME DER SUN VAN
VAN DOD6~ DEN VON
VON SJLAUME
SJLAUME DER SUN
SUN VUN
VUN
WID
KINIG VON
Wit- DOWID
WIDDER
DERKINIG
VONJISRÖEIL.
JISR6EIL. Wit~
DOWID DER
DERKINIG
KINIG VON
VONJISRÖEIL.
JISR6EIL.
zenhausen
(1677). :r:
zenhausen (1677).
:~:
:~:
:~:
:~:
:~:
(1676~79).
:~:
:~: :~: :~: :~: :~:
Blitz (1676-79)•
Die erste wissenschaft isis gots
gotsforcht,
forcht, klugklug~ Vs.
V s. 7.
7. Die
Die forcht
forcht gots
gots is
is die
die beginzel
beginzel der
heit und straf haben
haben die naren
naren verschmeht.
verschmeht. wissenschaft, die
die naren
naren vor schmehen weis
weis~
heid un' zucht.
-heidun'zcht.
2
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v

son, her
herdie
diestraf
strafvon
vondeinem
deinemvater,
vater, Vs.
Mein son,
s. B.
8. Mein
Meinson,
son,sei
seidoch
dochheren
herendie
diestraf
straf
vorlasen
lasendie
dielernung
lernung von
von deines
du solst
solst nit
nit vor
deines vater un'
un' sei
sei du
du die
dielernung
lernung deines
deines
un du
mutter.
verlasen.
deiner mutter.
mutters nit verlasen.
kestlicher men
men weder
weder gim
gim 1) gold,
gold, un'
un' (3,
Sie isis kestlicher
weder gim
gim 1) gold,
gold, un'
un'
(3,15.)
Sie
15.) Sie is werdiger weder
nit zu
zu vor
vor gleichen
gleichenmit
mit ir.
ir. ales was
begerungisisnit
al dein begerung
mit ir
ir nit gleich.
gleich.
was du
du begern
begern magst
magst isis mit
noch) ein
einwenig
wenigschlafen,
schlafen,(ei
(einoch)
noch)ein
ein (6,
(Ei noch)
(6, 10.)
winzig schlaf,
schlaf, ein
ein winzig
winzig schluschlu~
10.) Ein winzig
noch) ein
ein wenig
wenigsich
sich mern,
schlumern, (ei
mern, ein winik
winik hant (ringen
fringen 2), ales nider
nider
wenig schlumern,
(ei noch)
rengirn, un'
hent ininanender
anenderschlagen,
schlagen, ligende.
rengirn,
un' die hent
weil) zu
zu ligen.
ligen.
(noch ein weil)
Seksarlei seinen
die got
got feind
feind hat
hat un'
un' das
das (Vs. 16.)
16.) Seks
Seks seinder
seinder 38)) das got
got feindet,
feindet, un'
un'
Seksarlei
seinen die
seinem wilen
wilen ein
ein unwirdigkeit.
unwirdigkeit.
siben sein sein
sein wilen
wilen ein
einunwerdikeit.
unwerdikeit.
sibent is seinem
mein gebot
gebotund
undbleib
bleibleben,
leben, un'
un' meine
meine (7,
(7, 2.) Sei
Sei meine
meine gebote
gebotebewaren
bewarenun'
un'lebe,
lebe,
Hit mein
gleich as
as wie
wieder
derschwarz
schwarz apfel
apfel von
von un'
un' mein
mein lernung
lernung gleich
gleich als
als schwarz
schwarz apfel
apfel
Thauro gleich
deiner augen.
deinem aug.
dorch das
das fenster
fenster von
vonmeinen
meinen haus,
haus, (Vs. 6.)
6.) Den
Dendorch
dorchden
denfenster
fenstermeines
meineshaus,
haus,
Den dorch
bin ich
ich worden
worden gelugt.
gelugt.
dorch den gegater
gegaterlugt
lugtich
icherauser
erauser(heraus.)
(heraus.)
dorch das gegiter bin
sie hat
hat (9, 2.) Sie
geschecht ire
ire schechtung
schechtung 4), sie
Sie hat
hat ir
ir sjechtoem
sjechtoem gesjecht
gesjecht 4), sie hat
Sie hat gescheckt
iren wein
wein gemischt,
gemischt, sie
siehat
hatauch
auchiren
iren tisch
tisch iren wein gemengt
gemengt auch hat sie
sie iren
iren tisch
tisch zur
zu~
iren
gericht.
angericht,
hat ire
ire junkfrauen
junkfrauen geschikt,
geschikt, (un')
(un') sie
siehat
hat (V
(Vs.5.3.)
3.) Sie
ausgeschikt, si
Sie hat ire dinst maiden ausgeschikt,
si
Sie hat
fIigel der
der hechung
hechung 5)
6) von
die erhobene
erhobene hechte
hechte 6) der stat.
gepreit auf den fligel
von der tut preien auf die
stat.
Ein nerische
nerischefrau
fraubrumt
brumt(narheit),
(narheit),die
die(neri(neri~ (Vs. 13.)
13.) Ein
Einnarische
narische frau,sie
frau,sie isis rumorachrumorach~
sche) frau weis aber
aber niks.
niks.
tig 6),
narheit selber
seiber un' von niks
niks is
is sie
sie
6 die narheit
wissen.
16.) Er isis besser
besser ein
einwinik
winik dorch
dorch gots
gots
ist besser
besser ein
ein winig
winig iningots
gotsforcht,
forcht, men
men (15,
(15, 16.)
Es ist
ein grosen
grosen schatz
schatzun'
un' vertumruhda
vertum~
weder ein
ein groser
groser schatz,
schatz, un
un'esesis
keinruh
forcht, weder ein
weder
is kein
da forcht,
lung derbei.
derbei.
bei.
17.) Es
Es isisbesser
besserein
einmal
malzeit
zeitgrin
grinkrut,
krut,
Es is
is besser
besser ein
ein gericht
gericht grin
grin kraut,
kraut, un'
un' es
es isis (Vs. 17.)
weder ein
ein gemester
gemester oks,
oks, un'
un'
libschaft
men weder ein
ein gemester
gemester da auch libte is, weder
libschaft dorten,
dorten, men
oks, un' feind schaft da bei.
bei.
feind schaft der bei.
bei.
deine werken wergeln
got,
3.) Sei deine
wergeln auf got,
Welger
deinewerk
werkauf
aufgot,
got, und
und deine
deine gege~ (16,
(16, 3.)
Welger deine
danken werden anbereit
anbereit sein.
sein.
so werden deine gedachten befestigt
befestigt werden.
werden.
gedas gaurol
gaurol 7) geworfen, (Vs.33.)
In
dem schos wert das
gauro1 77)) wert in die schos ge~
(Vs. 33.) Das gaurol
In dem
worpen, aber von got
worpen,
got isis gar
gar sein
sein recht.
recht.
al sein
sein gericht.
gericht.
aber
got isis al
aber von got
Ein
test is zu leitern
leiterndas
dassilber,
silber,un'
un'ein
einschmelz-schmelz~
(17,
Der schmelz
schmelz topf
topf isis vor
vordas
dassilber,
silber,
3.) Der
(17, 3.)
Ein test
un' die
die test vor das
das gold,
gold, aber
aber got
got prift
prift die
die
of
en zu dem
dem gold,
gold, aber
abergot
gotprift
priftdie
dieherzer.
herzer. un'
ofen
herzer.
8) is in
Gleich as
as wie
wie ein
einkestlicher
kestlicherstein,
stein,isisder
dersjausjau~
8.) Der
Der stech
stech tfenik
tfenik 8)
in die
die augen
augen
(Vs. 8.)
chat 9)
augen von
von seine
seine hern,
hern, uber
uber all seines hern ein angenem geschenk, wohin
er
wohin er
9) in den augen
sich wert keren wert 'er
wo er
er sich
sich hinkert,
hinkert, wert
wert er
er begliken.
beg liken.
sich
'er bekligen.
bekligen.
Der seine
seine red
red vormeid,
vormeid, der weis wisenschaft,
wisenschaft, (Vs. 27.) Wer
Wer wisenschaft
wisenschaft weis, du
du vor
vor meimei~
is ein
ein vorstendiger
vorstendigerman.
man.
det seine worten, un'
un' ein
ein man
man von
von verstand
verstand
ein wirdig gemit
gemit is
is kestlich
kestlich von gemut.
gemut.
(20, 20.) Der
Der seinen vater un'
un' muter fIucht,
Dersein
seinvater
vateroder
odermuter
muterflucht,
fIucht,
flucht, dem wert (20,
),

nl. zijn-der.
zijn-der.--- 4)
1) gim
mhd. gimme,
gimme. nhd. Gemme. -— 2) nl. handen wringen. -— 3) echt nl.
i) haar vee geslacht van
gim== mhd.
nl. rumoerachtig.
rumoerachtig, elders bij
bij Blitz
Blitz komen
komen nog zwartachtig.
zwartachtig, steenachtig,
hebr.
steenachtig.
hebr. siAchat.
sjachat.-— 5)
5) hech=
hech = hahe.
höhe. -— 6) echt nl.
voor pf
pf ookelders.-9)hebr.
ook elders.-9)hebr. =
lot.- 8)
8) Stechpfennig.
=omkoopgeld.
omkoopgeld.
aardachtig.
Stechpfennig, tf voor
aardachtig, sponsachtig
sponsachtig v~~r.
voor. -— 7) hebr.
hebr.== lot.—
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sein licht vor loschen werden in der schwarze
finsternis.
Gewen den jungling nach seinen weg (zu
gutem), wen er den auch wert alt werden,
aso wert er nit abkern davon.
Du solst nit sein unter den, die da tekinas
kaf 2 geben, unter den die da borg seinen
vor schulden.
Her (Hör') zu deinem vater der dasig der
dich gewunen hat, un' du solst deine muter
nit verschmehen, as sie alt geworden is.
Dein vater und dein muter werden sich freien,
un' die dich gewunen haben, werden frelich
sein.
Ein kluger der da straft, bei einem or das
da gehorcht, is gleich as wie ein Bilden nas
band un' ein hals band von gim gold.
Wen dein feind hungrig is. gib im brot zu
esen, un' men er dorstig is, gib im waser zu
trinken.
Der wind von söfaun 4) macht gewinnen den
regen, aso (macht gewinen) ein verborgene
zung ein trauerig angesicht.
Ein eisen scherft man an dem andern eisen
mit anander, un' ein man scherft das angesicht von seinem geselen.
Der da sein gut vor mert met beisung und
mit ribes 6), der samelt es ein, vor einen der
sich über die armen der baremt.
)

Ein gebird, das seinen vater flucht, un' seine
muter nit benscht 7).
Ein frum weih wer kan sie finden, un sie is
weit (men wert) as gim gold.

den selbigens lampf wert aus gelescht werden, in tunkere 1) finsternus.
(22, 6.) Sei hantgiftigen zu den jungling,
nach sein weg nach, ales er auch alt wert
geworden sein,wert er davon net abweichen.
(Vs. 26.) Sei du nit unter dieselbe die hant
stechung tuen, unter dieselbe, die vor schulden borg sein (Bürge sind).
(23, 22.) Sei heren (hören) deines vater der
dich gewunen hat, un' sei du deine muter
nit verschmehen, ales sie alt geworden is.
(Vs. 25.) Las sich dein Vater erfreien, auch
dein muter, un' las sie sich erfreien, dieselbe
die dich gewunen hat.
(25, 12.) Ein weiser bestrafer bei ein herig
or, is ein golden stirn zirzel 3) (das bis auf
der nasen hengt) un' ein gim goldene zirat.
(Vs. 21.) Ob derselbe der dich feindet hungert, so gib ihm brot, zu esen, un ob er
dorstig is, sei im waser trenken.
(Vs. 23.) Der söfaun 4) wind vermeidet den
regen un' ein zornhaftig enzelt die verborgene zung.
(27, 17.) Eiser 5) scherft man mit eiser, aso
scherft ein man das enzelt seines mit geselen.
(28, 8.) Der sein gut vor meret durch beisung (das auf gab gelt) un' mit iberige (üb
rige) gewinst, er tut das selbige ver samelen
vor den, der armen tut leitseligen.
(30, 11.) Da is ein gebirt, das sein vater verflucht un sein muter nit segent.
Wer wert ein frau einer helden finden, den
ik kauf schats is geferet über gim gold.
-

Deze teksten leken mij echter te interessant, om het bij deze kleine proefjes
te latent en ik ben dus zelf aan het werk gegaan, om nog een paar samenhangende hoofdstukken uit beide vertalingen te transscribeeren. Dank zij de
hulp van H. Padberg S. J., kan ik mijne lezers dus nog de volgende teksten
aanbieden. Deze transscriptie heeft echter, gelijk ik boven reeds aanstipte,
hare eigenaardige moeilijkheden. Zoo hebben onze teksten b. v. in de plaats
der stomme e meestal i (aleph-jod). Maar ook heel vaak moeten wij ze, als de
sjwa in 't Hebreeuwsch, zelf aanvullen. Dit beruss toch waarschijnlijk op een
verschil in uitspraak. Om nu deze in 't rabbijnenschrift nies uitgedrukte sjwa,
1) nl. donker. — 2) hebr. = handslag. — 3) contaminatie uit ni. siersel en hgd. Zierde. — 4) hebr. = noorden. —
5) nl. ijzer. — 6) hebr. = rente. — 7) algem. jdd. uit italiaansch latijn : benedicere.
a° 1677.
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welgeschreven i te
te onderscheiden,
onderscheiden, zonder
zonderden
dentekst
tekstalalteteonkenbaar
onkenbaartete
van de welgeschreven
slot~i
de Fransche
Franscheuituit~
maken, transscribeer ik deze slot
-i als ee;; ik meen namelijk, dat de
spraak van
metaccent
accent aigu,
a,igu, wel
wei tamelijk
tamelijk dicht bij den klank moet komen, dien
spraak
vanemet
geaccentueerd gaat
onze vertalers
vertalers hier bedoelden. Als men nu die ee maar niet geaccentueerd
gaat
onze
de remedie
remedie nog
nog erger
erger dan
dan de
dekwaal.
kwaal. Een
Eentweede
tweedemoeimoei~
lezen, anders is de
lijkheid is de
de transscriptie
transscriptie der
der aleph-waf-jod,
aleph~waf~jod,waarmee
waarmeesommige
sommigeauteurs
auteursau,
au,
lijkheid
oi bedoelen.
bedoelen. Llit
Uit eenige
eenige woorden
woorden als greuel, über,
iiber, übel
iibel e. a. meen
meen ik
ik
andere oi
concludeeren, dat
dat Witzenhausen
Witzenhausenen
enBlitz
Blitz hier onmogelijk
onmogelijk au
au kunnen
te mogen concludeeren,
gezegd hebben,
hebben, maar
maar oi of
of ui bedoelden,
bedoelden,en
entransscribeer
transscribeerik
ikdus
dus ook
ookzoo,
zoo,ininafaf~
gezegd
transcriptieuit
uit Grünbaum.
Griinbaum. Juist als hij, schrijf ik
wijking van de bovengegeven
bovengegeven transcriptie
aleph~jod~jod niet
niet eu
eumaar
maar ei. Trouwens gelijk
gelijk wij uit het bovengegeven
bovengegeven
de aleph-jod-jod
lijstje kunnen
PoolscheJoden
Jodenvoor
voor Haus nog
lijstje
kunnenzien,
zien,zeggen
zeggen de hedendaagsche Poolsche
Baum, en voor euch, euer
euer zeggen beide
de Litauwsche
Litauwsche boim
boirn voor Baum,
hois, en de
Wat eindelijk
eindelijk de s betreft,
betreft, waarvan
waarvan wij
wij boven
boven zagen,
eier. Wat
groepen eich en eier.
min of
of meer
meer gelispeld en gepalataliseerd
zij in alle Jodentalen min
gepalataliseerdwordt,
wordt,mermer~
dat zij
nogop,
op,dat
datonze
onzeAmsterdamsche
Amsterdamscheauteurs
auteursdaarvoor
daarvoorbijna
bijnaaltijd
altijd het
het
ken we nog
Sjin~teeken gebruiken, dat bij
bij vele
vele buitenlandsche
buitenlandsche Jodenduitsche
Jodenduitsche auteurs
auteurs vast
vast
Sjin-teeken
sj beduidt. Als wij echter altijd sj transscribeerden,
transscribeerden, zouden
zoudenwij
wijdeze
dezeofafwijking
wij king
sz
zeker overdrijven
overdrijven:: in
in alle gevallen
gevallen waar
waar het
het Nieuwhoogduitsch
Nieuwhoogduitsch dus
dus ss of sz
eenigszins
lispelend
en
deze moet
moet echter
schrijven wij
heeft, schrijven
wij een dubbele ss, deze
Witzengepalataliseerd
Verder zal
zal men
men zien,
zien, dat
dat noch Witzen~
gepalataliseerd worden uitgesproken. Verder
hausen, noch Blitz vooral, consequent
consequent hun
hun spelling doorzetten. Beiden schrijschrij~
yen
zoover
kunnen
nagaan
totaalgelijke
gelijkegevallen,
gevallen,nunueens
eenszus
zusen
en
ven in -zoover
wijwij
kunnen
nagaan
—- totaal
uit~
dan
met de
de locale
localeverschillen
verschillen in
in uitzeker ook met
bangt echter zeker
dan eens
eens zoo. Dit hangt
spraak
De tekst
tekstvan
vanWitzenhausen
Witzenhausenb.b.v.v.isisdoor
dooreen
eenrabbijn
rabbijnuit
uitPraag
Praag
spraak samen.
samen. De
gecorrigeerd, en Blitz
Blitz heeft
heeft waarschij
waarschijnlijk
dan weer
weerde
de
nlij knunueens
eensde
de Poolsche,
Poolsche, dan
in het land
Litauwsche
uitspraak gevolgd, daar
daar beide dialecten hier in
land toen
toen
Litauwsche uitspraak
bijna de
Hoogduitsche, g9
concurreerden.
concurreerden. Overigens
Overigens is onze spelling bijna
de gewone Hoogduitsche,
is dus altijd media G, u is oe, ssis
nl.z,
z
is
ts.
De
citaten
zijn
uit
Genesis.
is nl.z, z is ts. De citaten zij n uit Genesis.
DASS
DREI UN' FIRZIGSSTE
FIRZIGSSTE KAPIKAPI~
DASS
DREI UN' FERZIGSSTE
FERZIGSSTE KAPIKAPI~
DASS DREI
DASS DREI
TEL. Vertaling
Vertaling van
:~:
:~:
.~.
:r: TEL.
vanBlitz.
Blitz. :r:
TUL.
Witzenhausen.
:~:
TAL. Vertaling van Witzenhausen.
1.
ferzert war, wass sisi for
for korn
korn
1.
der hunger
hunger war sjwer
sjwer in
in dem land.
1. Un' da es ferzert
1. Un' der
sjprach ir
gebracht hatten
aus Mizralm
hatten sjprach
ir
Mizraim gebracht
Un'
ess war
war as
as si
si hatten folend
voll- aus
folend (= voll~
Un' ess
wider hin un koift uns
inen. Ziht wider
endet) oif zu essen dass
dass korn, dass si hatten fater zu inen.
k~rn.
ein winig korn.
zu ein
gebracht fun
Mizralm, da sjprach ir fater zu
fun Mizraim,
inen:
ein, wenig
wenig korn.
inen : kert
kert wider,
wider, koift unss ein
entfret(antwoordde)
(antwoordde) im Jehudoh un'
zeg- 2.2.DaDa
entfret
2. Da sjprach
sjprach Jehudo
Jehudo zu im, zu sagen
sagen (= zeg~
uns das hart un'
sjprach:: der
der man
man ferbitet
ferbitet uns
gende);
hehsstenfor~
for- sjprach
gende) ; der man hat unss zum hehssten
ir suIt
suit mein angesicht nit sehn es sei
wert (= verwehrt),
sagen:: ir selt
sprach : ir
verwehrt), zu sagen
seit mein sprach:
Bruder sei
sei mit eich.
den eier
eier bruder
angesicht nit sehn, neiart
neiart(=
(= tenzij)
tenzij)eier
eierbru~
bru- den
der is bei eich.
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3. Wen du unsern bruder wilsst mit unss sjiken, asö (= also) wellen (= zullen) mir (= wij)
hinabgin un' mir wellen dir korn koifn ;
4. Un' wen du in nit wilsst sjiken, asö wellen
mir nit hinabgin ; den der man hat zu unss
gesagt : ir selt mein angesicht nit sehn, neiart
eir bruder is bei eich.
5. Da sjprach Jisroeil ; warum habt ir mir
aso uibel getan, dass ir dem man habt forkundigt, dass ir noch einen bruder habt.
6. Un' si sjprachn : der man hat gar ernsstlich nach unss gefragt, un nach unsrm gebird,
zu sagen : lebt eier fater noch ? habt ir noch
einen bruder ? Oif di dösigen wort (op die
woorden) haben mir ess im forkundigt. Haben mir grad gewisst, dass er wert sagen :
brengt eiern bruder herab ?
7. Un Jehudo sjprach zu seinem fater Jisroeil :
sjik den jungling mit mir, un' mir wellen
oifsjtin, un' mir wellen gin, un' mir werden
leben bleiben un' mir werden nit sjterben
oich (= ook ; in ontk. zinnen = noch) mir,
oich du, oich unser kleingesind.
B. Ich wil burg for im sein ; fun meiner hant
selstu in begeren. Wen ich in nit werd zu
dir brengn un' ich werd in for dich sjtellen,
asö wil ich zu dir gesundigt haben al di teg.
9. Den wen ess nit wer, dass mir sich (reflexief voor alle personen) gesoimt hetten,
mir weren izundert sjun zwei malt widergikumem.
10. Da sjprach ir fatr Jisroeil zu inen: wen
dem also hi is, aso tut dass dösige : nemt fun
dem kesstlichsten fun dem land in eire gefes
un' brengt dem man ein presant (geschenk)
hinab, ein winig balsum un' ein winig hunig
alerlei gewirz (würze) un' ulantwein (myrrewijn) pfersjing (?) un' mandeln ;
11 Un' topfel (doppelt) gelt nemt mit in eire
hend (handen), un' dass gelt, dass dö is werden widergekert in den munt fun eire wot
sek (voederzakken), dass seit ir widerkeren
(terugbrengen) in eire henden ; filleicht is ess
ein irtum.
12 Un' nemt eiren bruder un' sjtit oif, kert
wider zu dem man.
13. Un' Got der almechtig sei eich Barmherzigkeit geben zuvor dem man, un' dass er

3. Is nun das du unsern bruder mit uns sendisst su wellen mir hinabzihn un' dir zu essen koifen.
4. Ist es aber dases du in nit sendisst su zihn
mir nit hinab, den der man hat zu uns ge
sagt ir suit mein angesicht nit sehn eier Bru
der sei den mit eich.
5. Jisroeil sjprach : warum het ir su ibl an
mir getan das ir dem man ansaget wi ir noch
ein bruder het.
6. Si entfrten : der man forsjet so genoi nach
uns un' unser freintsjaft un' sjprach lebet eier
fater noch ? habt ir ach noch einen bruder?
dö sagten mir im, wi er uns fraget ; wi kunten mir su eben wissen das er sagen wert
brengt eier bruder mit herunter.
-

7. Da sjprach Jehudoh zu Jisroeil seinem
vater las den knaben mit mir zihn das mir
uns oifmachen un' reisen un' leben un' nit
sjterben beide mir un' du un' unsre kinder.
8. Ich wil burg for in sein fun meine henden sultu in fordren wen ich dir ihn nit wer
sjtellen, su wil ich mein leben lang di sjuld
tragen.
9. Den su mir uns nit hetten tun soimen,
weren mir sjun zweimal wider kumen.
10. Do sjprach Jisroeil ir fater zu inen : mus
es den ju (ja) alsu sein su tutess un' nemet
fun dess landess bessten fruchten in eire sekken un' brengt dem man gesjenk hinab un' ein
winig dreiuks (balsem?) un' ein winig hunig
un' waks un' ulindwein un' hanbuten un'
mandlen
11. Nemt och ander gelt mit eich un dass
gelt das eich ubn in eiren sek wider geworden is, brengt och widr mit eich fileicht
is ein irtum dö gesjehn.
12. no zu nemt eiren bruder macht eich oif
un' kumt widr zu dem man.
13. Doch der almechtige Got gebe eich
barmherzikeit for den man das er los lase
a° 1677.
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eich eiern andern bruder un Binjömin mit
eich sjikt. Un' ich gleich as wi ich bin worden foreinigt fun (= vereenzaamd van = beroofd van) kinder, Jossef un' Sjimaun, asö
bin ich foreinigt fun Binjömin.
14. Un di mannen (mannen) namen di dösige
presant, un' topfel gelt haben si in ire hend
ginumen un' Binjömin. Un si sjtundn oif, un'
si gingen hinab ken (= gegen, naar) Mizraim, un si sjtundn zufor Jossef.
15. Un' dö Jossef Binjömin bei inen sach, do
sjprach er zu dem der do uiber sein hois gesj telt war : breng di mannen in dass hois un'
sjecht eine sjechtung (= slacht) un' bereit
eine malzeit an, den di mannen seilen mit
mir zu mitag essen.
16. Un der man tet gleich as wi Jossef gesagt hot. Un der man bracht di mannen in
dass hois fun Jossef.
17. Un di mannen ferchteten (= fürchteten)
sich drum dass si waren gebracht in dass
hois fun Jossef. Un' si sjprachen einer zu
dem andern : gewiss fun wegen ursach dass
gelt, dass dö das ersste mal is worden widerkert in unsre wot sek, werden mir ingebracht
zu weigern oif unss (= om ons te overrompelen) un' zu uiberfallen unss, un' dass er
unss wil nemen zu knechten un' unsre isel.
18. Un' si genehntn (näheren) zu den man
der dö wer gesjtelt uiber dass hois fun Jossef,
un' si rideten mit im an der tir (deur) fun
dem hois
19. Un' si sjprachen : genad mein her, mir
seinen dass ersjte mal gewiss gekumen korn
zu koifen.
20. Un 'ess war as mir in di herberg gekumen
worren, un mir haben unsre wot sek geefint,
un' nun dass gelt fun einem itlichen man war
in dem munt fun seinem wot sak, unser gelt
mit seinem gewicht ; un mir haben ess widergekert in unsre henden.
21. Un' mir haben oich ander gelt in unsern
henden herab gebracht, dass mir wellen korn
koifen. Mir wissen nit, wer dö unser gelt hot
in unsre wot sek getan.
22. Un er sjprach : fridn zu eich ! ir seit eich
nisjt ferchtn. Eier Got un' eier faters Got hot
eich ein heimlichn sjaz gegeben in eire wotsek,
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eiren andren bruder un' Binjömin, ich aber
mus sein wi einer der seiner kinder gar
beroibt is.
14. Dö namen si dise gesjenk un' das gelt
zweifeltig mit sich un' Binjömin, machten
sich oif zu gin nach Mizraim un traten for
Jossef.
15. Dö sach si Jossef mit Binjömin un' sjprach
zu seinem hoishelter fir (führe) dise menner
zu hois, un' sjlachte un richte zu, denn si
sollen zu mitag mit mir essen.
16. Un' der man tet wi im Jossef gesagt hat
un firet di menner in Jossef sein hois.
17. Dö furchteten si sich das si in Jossef sein
hois gefirt wareten un' sjprachen : mir sein
hir ein gefirt um dass gelts halben dass mir
in unsre sekken zu forn wider gefundn haben das er ess oif uns wil brengen un' felle
ein urtel iber uns, damit er uns wil nemen
zu eigene knechten sampt unsre iselen.
18. Drum gingen si zu Jossef sein hoishalter
un rideten mit im for der hoistir.
19. Un' sjprachen : mein her, mir sein forhin
hirab gezugen koren zu kofen.
20. Un' dö mir in di harbreg kamen un' unsre
sek oifteten, sich, su war ein itlichem manss
gelt uben in seinem sak mit fulen gewicht,
darum haben mirss wider gebracht.
21. Un' haben och ander gelt mit uns herab
gebracht korn zu koifn, mir wissen aber nit
wer unser gelt in unsre sek gestekt hat.
22. Er sjprach : habt guten mut, fergt eich
nikss, eier Got un eierss faterss Got hat eich
einen sjatz gegeben in eire sek, eir gelt is
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Eier gelt isis zu
er bracht
zu mir
mir gikumen.
gikumen. Un'
Un' er
Eier
Sjimaun zu
inen herois.
herois.
zu inen
Sjimaun
23. Un'
Lin' der
der man bracht
bracht di
di mannen
mannen in
in dass
dass
23.
hois fun Jossef,
er gab
gab inen
inen wasser un'
un' er
hois
Josse£, un'
er gab
iren
si wesjeten ire fiss.
gab futer zu
zu iren
fiss. Un' er
si
iseln.
iseln.
24. Un'
Un' si bereiteten
den presant an,
an, bis dass
bereiteten den
dass
24.
Jossef kam
kam urn
um den
den mitag,
hatten ge~
ger
mitag, den si hatten
Jossef
hert dass
dass si
si solten brut (brood) dortn essen.
essen.
hert
Jossef kam in
in dass
dass hoisun
hois un si brachten
25. Un' Jossefkam
di presant, dass
dass si
si in iren henden hatten
im di
hois un'
for im
im zu
in dass hois
un' si neigten sich zu for
der erden.
26 Un'
er fraget
irem fridn
fridn un'
26
Un' er
fraget nach
nach irem
un' er
sjprach : is ess friden zu eirem alten fater,
fater, do
dö
sjprach:
ir fun gesagt habt
ir
habt?? lebt er noch
noch??
27. Un' sisi sjprachen
sjprachen:: ess
ess isis friden
friden zu deinem
er lebt noch. Un'
knecht, zu unserm fater
fater;; er
si bukten sich un'
un' si neigeten sich.
hub seine oigen oif
28. Un' er hub
oif un'
un' er sach
bruder Binjömin,
seinen bruder
Binj6min, seiner
seiner muter
muter sun,
sun,
sjprach ; is dass dösig
eier klensster,
klnsster,
un' er sjprach;
d6sig eier
bruder, da
da ir
ir zu mir
mir fun gesagt habt
habt?? Un'
er sjprach:
sjprach: mein
mein sun,
sun, Got sul
suI dich huldselig
machen.
Jossef eilet, den seine bermherzigbermherzig~
29. Un' Jossef
heit hatten sich
sich derhizt
derhizt kign (jegens)
(jegens) seine
seine
brider.
brider. Un er bigeret zu weinen. Un' er kam
in di
weinet dorten.
dorten.
di kamer
kamer un'
un' er weinet
30. Un' er wesjet sein angesicht un'
un' ging
heroiss, un'
un' er war sich oifhalten
oifhalten (hieldzich
(hieldzich
in). Un' er sjprach
sjprach:: sjtel brut
brut oif.
oif.
31.
si richteten
richteten im bisunder an,
an, un'
un' zu
31. Un' si
inen oich
oich bisunder,
bisunder, un
un zu di mizriim
mizriim di
di da bei
im weren
megen kein
di mizriim
mizriim megen
werenbisunder;
bisunder;den
dendi
brut
brut essen
essen mit
mit den juden;
juden; den
den ess
ess isis eine
eine un
un~
wirdigheit
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den mizriim.
mizriim.
32.
Un sisisaten
saten zu for im,
illl, der
der ersjt
ersjt geborene
geborene
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gleich
wi seine
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seine ersjte
ersjte geburd,
geburd,un
under
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junkheit. Un'
Un' di
di mannen
mann en forfor~
wunderten
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33.
33. Un
Un er
er hub
hub oif
oif gesjenk
gesjenk fun
fun for
for im,
im, zu
zu
inen,
inen, un
un dass
dass gesjenk
gesjenk fun
fun Binjömin
Binj6min meret
meret
sich
finf teil
teil mer.
mer.
sich min
min weder
weder as
as al
al ir
ir gesjenk,
gesjenk, finf
Un
Un sisi trunken
trunken un
un sisi wurden
wurden trunken
trunkenmit
mitim.
im.

mir
Un er
mir geworden.
geworden. Un
er firt
firt Sjimaun
Sjimaun zu
zu inen
inen
heroiss.
heroiss.
Jossefs hois
in en
23.
23. Un'
Un' firet
firet si in Jossefs
hois un'
un' gab inen
wasser
wasser dass
dass sisi ire
ire fisen
fisen wesjten,
wesjten, un'
un' gab ire
iselen
iselen futer
futer
24.
24. unterdesen
unterdesen bereiteten
bereiteten si
si das
das gesjenk
gesjenk zu,
zu,
bis
dass Jossef
mitag, den
bis dass
Jossef kam
kam oif
oif den
den mitag,
den si
hatten
ald6 dass
hatten gehert,
gehert, dass
dass si
si aldö
dass mitagmul
mitagmul
esen
esen sulten.
25.
25. Da nun Jossef zum hois
hois einging
einging brach~
brachten si im
den
im ins
ins hois dass
dass gesjenk in ire hen
henden
un
un bukten
bukten for
for im
im nider zu der erden
erden

26. er
aber griset si
si freindlich
freindlich un'
un' sjprach
sjprach::
er aber
git es eirem
eirem fater
fater dem
dem alten wul? fun dem ir
mir
mir gesagt
gesagt het?
het ? lebt er noch ?
27. Si entfrten: es git deinem knecht unserm
fater
un' lebet noch un'
fater wul un'
un' si neigten sich
un
un bukten for im nider.
28. Un' er hub sein oign oif un'
un' sach
sach sein
bruder Binjömin
Binj6minseiner
seinermuter
mutersun
sunun'
un'sjprach
sjprach::
is dass eier
jungster bruder
bruder d6
ir mir fun
eier jungster
dö ir
sjprach weiter:
saget?
saget ? Un' sjprach
weiter : Got sei dir ge~
genedig mein
mein sun.
sun.
29. Un Jossef
Jossef eilet sich, denn
denn sein
sein herz
herz ontr
ont~
im kigen sein bruder
bruder un' begert zu
brennet im
weinen. Un' ging in sein kamer un weinet.
do er sein
sein angesicht gewesjen
gewesjen hot
hot
30. Un do
er herois
hero is un'
un' hilt
hilt sich oif un'
un' sjprach:
sjprach:
ging er
brut oif
oif (brengt
(brengt brood
brood op).
op).
ligt brut
man trug im bisundr oif, un'
un' inen
inen
31. Un' man
im asen
bisundr, un
un den
den Mizriim
Mizriim di
di mit im
och bisundr,
bisundr; denn di Mizriim
Mizriim darften
darften nit
nit
och bisundr;
esen mit den Hebreir
Hebreir denn es is
is ein
brut esen
(Greuel) fer inen.
inen.
groil (Greuel)
man sezet
sezet sisikigen
kigen im
im den ersjtgeersjtge~
32. Un man
32.
borne nach seiner ersjtgeburt
ersjtgeburt un'
un' den
den jung
jung~
borne
ssten nach
nach seiner jugend,
jugend, dises
dises ferwunderten
ferwunderten-s ten
si sich unter
unter änender.
fmender.
si
Un' man
man trug
trug inen
inen esen
esen for,
for, fun
fun seinem
seinem
33. Un'
33.
dem Binjömin
Binj6min wared
wared finf
finf mul
mul mer
mer
tisj aber dem
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den di
di andren zu
zu geligt,
geligt, un'
un' sisi tranken
tranken un'
un'
den
wurden trunken
trunken mit
mit im.
im.
wurden
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DASS FIR UN FIRZIGSTE KAPITUL.
1. Un' er gebot dem der dö uibr sein hois
gesjtelt war un sjprach : derfil (erfülle) di sek
fun den mannen mit korn asö fil as si kennen
tragen un tu einem itlichen man dass gelt in
den munt fun seinem wotsak.
2. Un' meinen becher den silbern becher
solsst tu tun in den munt fun dem klenssten
sein wotsak un' dass gelt fun seinem korn ;
un' er tet gleich as wi di rid (rede) fun Jossef
dass er gesagt hat.
3. Dos morgens da ess licht war un' di mannen wurden hinwek gesjikt, si un' ire isel.
4. Si seinen oissgegangen fun der sjtat, si
waren noch nit weit, un' Jossef saget zu dem
der dö uiber dass hois gesjtelt war : sjti oif,
jag den mannen nachun'du solsst sigereichen
un du solsst zu inen sagen warum habt ir
bis (bös) bezalt an di sjtat fun gutess ?
5. Forwar dass dösig dö mein her oiss trinkt
un' dö er oich gewiss mitrretilt (rätselt, toovert), ir habt uibl getan dass ir habt getan.
6. Un er gereichet si. un' er sjprach zu inen
gleich as wi di dösige wort.
7. Un' si sjprachen zu im : warum sol mein
her riden, gleich as wi di dösige wort. ess
sol formiten (verre) sein zu deine knecht dass
mir selten tun gleich as wi di dösige sachen.
B. Nun dass gelt dass mir haben gefunden
in dem munt fun unsre wotsek dass haben
mir dir wider gebracht fun dem land Kenaän.
Un' wi selten mir fun deiness herren hoiss
sjtelen silber uder gold ?
9. Bei dem selbigen fun deinen knechten dass
er wert gefunden werden, der sol sjterben
un mir wellen oich zu meinen heren zu knechten sein.
10. Do sjprach er : ess sei oich asö izundert
gleich as wi ir geret habt ; bei dem dö er
wert gefunden werden, der sol mein knecht
sein, un' ir aber seit lideg sein.
11. Un' si eileten un' ein itlicher nideret
(laadtaf) seinen wotsak oif di erden, un' ein
itlicher effenete seinen wotsak.
12. Un' er suchet, an den gresstn hat er angefangen. un an den klensstn hat er folend.
Un' der becher wurd gefundn in dem wotsak
fun Binjömin.
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DASS FIR UN' FERZIGSST8 KAPITEL.
Un' Jossef befelet seinem hoishelter un'
sjprach : file den mannen ire sek mit koren
sufil si firen megen un lig itlichem sein gelt
uben in sein sak.
2. Un' mein silbern becher lig uben in dess

jungssten sak mit dem gelt fer dass koren
un' er tet wi im Jossef hot gesagt.
3. Deses murgenss dö es licht wared lisen si
di menner zihn mit iren iseln.
4. Do si aber zu der sjtat hinois waren un'
nit weit gekumen, sjprach Jossef zu seinem
hoishelter : oif un' jag den menner nach un'
wen du si dergreifsst su sjprach zu inen:
warum het ir gutess mit bis fergolten.
5. Ist es nit dass do mein her ois trinkt un'
domit er weissaget, ir het ibel getan.
6. Un' als er si gereicht, rider er mit inen
sulche worten.
7. Si sjprachen zu im : warum rider mein her
sulche worten es sei fermiten fun deine knechten sulchess zu tun.
B. Sich, dass gelt dass mir findeten uben in

unsren sek haben mir wider gebracht zu dir
ois dem land Kenanan un' wi soften mir den
ois deiness hern hois gesjtolen haben silber
uder gold ?
9. Bei welchem er gefunden wert unter deinen knechten, der sei dess tutess derzu wellen mir och meiness hern knecht sein.
10. Er sjprach : Ju es sei wi ir geret het, bei
welchem er gefunden wert, der sei mein knecht
ir aber solt ledig sein.
11. Un' si eileten un liget ein itlicher sein sak
ab oif di erden, un' ein itlicher tet sein sak oif.
12. Un' er suchet un' hub am gressten an bis
oif den jungssten da findet man den becher
in Binjomin sein sak.
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13. Dazu rissen si ire kleider un ein itlicher
ladet seine lasst dem isel oif. un' si widerkereten zu der sjtat.
14. Da kam Jehudoh un' seine brider an dass
hois fun Jossef un' er war noch dorten un'
si filen zufor im nider zu der erden.
15 Un' Jossef sjprach zu inen : wass is dass
dösig for ein werk dass ir habt getan. Forwar ir wisst wul dass asö ein man gleich as
wi ich gewis reteln kan.
16. Do sjprach Jehudoh : wass seilen mir sagen zu meinem heren, wass sellen mir riden
uder wass seilen mir sich rechtfertign. der
Got hat di suind fun deinen knechten gefuddn,
nun mir seinen knecht zu meinem heren
oich mir oich der selbig dö der becher in
seiner hant is gefunden geworden.
17. Aber Jossef sjprach : dass sei formiten
(vermeden, verre van) zu mir, dass dösige zu
tun. der man dass der becher in seiner hant
is gefunden geworden, der sol mein knecht
sein. Aber ir git oif zu eirem fater in friden.
18. Um Jehudoh genehnt zu im un' sjprach :
genad mein her, las doch deinen knecht ein
wort riden for den uren fun meinen heren,
un' dein zorn sol nit dergrimen an deinem
knecht, den du bisst gleich as wi Pharau.
19. Mein her hat seine knecht gefragt zu
sagen : habt ir einen fater uder einen Bruder?
20. Un' mir haben zu meinem heren gesagt :
mir haben einen alten fater un' ein jungling,
in der eher geboren der klensste, un' sein bruder is gesjtorben. Un' er is alleint uiber gebliben zu seiner muter un' sein fater hat in lib.
21. Un' du hasst gesagt zu deine knechten :
brengt in herab zu mir, un ich wil meine
oigen oif in tun.
22. Da haben mir zu meinem heren gesagt :
der jungling kan seinen fater nit forlassen,
un wen er seinen fater forlies, usö mecht er
sjterben.
23. Da hasst tu zu deinen knechten gesagt :
wen eier klensster bruder nit mit eich herab
kumt, asö solt ir mein angesicht nit mer sehn.
24. Un' ess war as mir seinen oifgegangen
zu deinem knecht meinem fater, dö haben
mir im meiness heren wort forkundigt,

13. Dozu rissen si ire kleider un ladeten ein
itlicher oif seinen isel. Un' zugen wider in
di sjtat.
14. Un' Jehudo kam mit seine bridren in Josfes hois, denn er war noch dorten. Un' si
filen fer in nider oif di erden.
15. Un' Jossef sjprach zu inen : wi habt ir das
derfen tun ? wisst ir nit dass ein sulcher man
wi ich bin es derruten (erraten) kunt ?
16. Jehudo sjprach : wass sollen mir sögen zu
meinem hern udir wi sulen mir riden, un wass
kennen mir uns rechtfertigen? Got hat di
mistat deiner knechten gefunden, sich do, mir
un' der bei welchem der becher gefunden is,
seine meiness hern knechten.
17. Er aber sjprach : des sei fermiten fun mir
sulches zu tun, der man bei dem der becher
gefunden is, sol mein knecht sein, ir aber ziht
hin oif mit friden zu eirem fater.
18. Do tretit Jehudo zu im un' sjprach : mein
her los deinen knecht ein wort riden fer di
uren meiness herren un' dein zoren dergrime
(ergrimme) nit iber dein knecht den du bist
wi Pharau.
19.Mein her fraget seine knechten un'sjprach:
habt ir och einen Eater uder Bruder ?
20. Do entfrten mir : mir haben einen fater
der is alt un' ein jungen knaben in seiner
elter geboren un' sein bruder is tut, un' er is
alleint iber gebliben fun seiner muter. Un'
sein fater hat in lib.
21. Do sjprachss tu zu deine knechten : brengt
in herab zu mir, ich wil genad beweisen.
22. Mir haben geentfrt meinem heren : der
knab kan nit fun seinem fater kumen, wun
er fun im kem, werde er sjterben.
23. Do sjprachss tu zu deine knechten: wu
eier jungster bruder nit mit eich her kumt,
solt ir mein angesicht nit mer sehn,
24. dö zugen mir hinoif zu deinem knecht
meinem fater un' sageten im meines heren
riden.
a° 1677.
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sjprach:: kert wider koift
koift
25, Un' unser fater sjprach
korn.
unss ein winig korn.
26. Aso
gesagt : mir kennen nit hinab
Asö haben gesagt:
zihn ess sei den dass unser klensster bruder
zihn
wellen mir
mir hinabzihn, den mir
Asö wellen
bei unss is. Aso
ankennen dass
dass angesicht fun
fun dem man nit an~
is nit bei unss.
sehn, un' unser klensster bruder
Bruder isnitbei
27. Do
knecht mein fater zu unss:
Dö sjprach dein knecht
gewu~
ir wiss:
wiss; wul dass meine hoisfroi zwei gewu
nen hat.
oisgegangen un'
28. Un' der
der eine is fun mir oisgegangen
un'
ich hab gesagt: forwar er is gewiss forzukt
(verscheurd) un'
un' ich
ich hab
hab in nit gesehn
gesehn bis
(verscheurd)
izundert.
Un ir welt mir den dösigen
dosigen oich fun meimei~
29. Un
nem angesicht hinwek
hinwek nemen, un'
un' der
der tut
tut
aso wert ir meine
(dood) mecht im begigenen, asö
greisigheit mit bisem (Bosem)
machen nidern
(Bösem) machen
zu der grub.
30.
Un'izundert
izundert as ich werd kumen zu deinem
30.Un'
der jungling
jungling is
is nit
nit
knecht meinem fater
fater un'
un' der
geknipft an
an seine
seine sil.
sil.
do un
un seine
seine sil
sil isis geknipft
dö
dass der
31. Un' es wert sein as er wert sehn dass
is, un'
un' er mecht sjterbn.
sjterbn. Un'
jungling nit dö
do is,
jungling
machen nidern di greigrei~
deine knecht werden machen
sigheit fun
fun deinem knecht unsrem fater mit
troirigheit zu der grub.
burg geworden bei
32. Den dein knecht is burg
Un' ich hab im
den jungling.
jungling. Un'
meinem fater for den
zugesagt:
werd zu
zu dir
dir brengn,
zugesagt : wen ich in nit werd
kign
aso
asö werd ich haben al di teg gesuindigt kign
fater.
meinen fater.
Un' izundert
las doch deinen knecht bleibn
33.
33.1In'
izundertlasdoch
an
di sjtat
sjtat fun
fun dem jungling ein knecht zu
an di
meinem heren,
un' der
der jungling
jungling sol
sol oifgin
oifgin
heren, un'
mit seine brider.
Den wi
wi selt
selt ich oifgin zu meinem fater
fater
34.
34. Den
wernit
bei mir, filleicht
filleichtmecht
mecht
un' derjungling
der jungling wer
nit bei
ich sehn an dem bisem dassmeinem
facer wert
dass meinem faterwert
begigenen.

sol ich hinoifzihn zu meinem
34. Denn wi sol
fater
Eater wenn der jung nit mit mir is? ich werde
den jamer sehen mussen
muss en der meinem fater
wart.
begegenen wart.

FINF UN
UN FIRZIGSJTE
FIRZIGSJTE
DASS FINF
K
A PIT
U L. :~: .~. .~. .~. .~. .~.
KAP
ITU
1.
Do kont sich JJossef
ossef nit lenger oifhalten for
1. Dö
im stunden,
stunden, un' er rif
rif:: last
den di
di dö
do bei im
al den
al di
di leit
leit fun
fun mir heroiss gin
gin:; un ess sjtund
al
do sich Jossef
Jossef zu derkennen
kein man bei im, dö
{erkennen}
(erkennen) gab zu seine brider.

FINE UN
DASS FINF
UN FIRZIGSSTE
FIRZIGSSTE
K
A PIT E L. :-:
.~.
.~.
.~.
.~.
.~.
.~.
KAPITEL.
1.
kunt sich Jossef
onthalten
Jossef nit lenger onthalten
1. Do kunt
fer alle di bei im her stunden un' er rif: last
ider man fun
fun mir hinoiis gin, un'
un' kein mensj
da sich
sich Jossef zu kennen
blib sjtin bei
bei im,
im, da
gab an
an seine
seine brider,
brider,
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25. Dö
Dosjprach
sjprachunser
unserfater
fater:: ziht
ziht wider
wider hin
hin un
wineg korn.
korn.
koifet uns ein wineg
26.Mir
abersjprachen:
sjprachen: min kennen
kennennit
26.Mir aber
nit hinab~
hinabzihn es sei
sei den
denunser
unserjungsster
jungssterbruder
bruderisismit
mit
uns su wellen
wellen mir
mir hinabzihn,
hinabzihn, den mir
mir kennen
kennen
wu unser
unser
dess
mannes angesicht
angesicht nit
sehn wu
dess mannes
nit sehn
is.
mit uns
uns is.
jungsster bruder nit mit
27. Dö
Dosjprach
sjprachdein
deinknecht
knechtmein
meinEater
fater zu
zu uns:
uns:
ir wisst des mir
mir mein
geboren hot.
hot.
mein weib
weih zwei geboren
28.Einer
ginghin
hinhinois
hinoisfun
funmir
mirun'
un' ich
ich saget:
saget:
28.Einer ging
er
is zurissen
zurissen un'
un' hab
hab inen
in en nit
nit gesehen
gesehen bis
bis
er is
alher (totnutoe).
29. Wert
Wert ir
ir disen
disen och
och fun
fun mir
mir nemen
nemen un
un im
im
mecht
ungefal widerfaren
widerfaren su
su werde
werde irir
mecht ein ungefal
meine
greise har
har mit
mit jamer
jamer hinunter
hinunter in
in di
di
meine greise
gruben brengen.
30, Un
Unsu
suich
ichnun
nunheimkemezudeinemknecht
heimkeme zu deinem knecht
der jung
jung wer nit mit
mit uns,
uns, weil
weil
mein fater un der
sein Leib
leib an
hengt,
an disem
disem leib
leih hengt,
er sicht
sicht des
des der
der
31. Su wertss gesjehn
gesjehn wen er
jung nit
des er
er sjterbt,
sjterbt, su
su werden
werden mir
mir
jung
nit do
dö is des
har deiness
deiness knecht
knecht
deine
knecht di greise
greise har
deine knecht
unseres
faters mit
mit herzen
herzen leid
leid in
in di
di gruben
gruben
unseres faters
brengen.
ich dein
deinknecht
knecht bin
bin burg
burg wurden
wurden
32. Den ich
fer den jung
jung kigen
kigenmeinem
meinemfater,
fater,un'
un' sjprach
sjprach:
breng ich dir
dir in
in nit
nitwider
wider su
su wil
wil ich
ich mein
mein
breng
leben lang
lang di
di sjuld
sjuld tragen.
tragen.
:

deinen knecht
knecht hibleiben
hibleiben an
an
33. Darum
Darum lass deinen
des jungen sjtat
sjtat zum
zum knecht
knecht meiness
meiness herren
herren
un'
jung mit
mit seinen
seinen brider
brider hinoifzihn.
hinoifzihn.
un' den jung
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2. Un' er derhub seine sjtim oif mit weinen.
Un' di Mizriim hereten ess un dass hoisgesin
fun Pharau beret ess.
3. Un' Jossef sjprach zu seine brider : ich
bin Jossef, lebet mein fater noch ? Un' seine
brider konten im nit entworten, den si waren
dersjrokken zu for im.
4. Un' Jossef sjprach zu seine brider :
genehnt doch zu mir ; und si genehnten. Dö
sjprach er : ich bin eier bruder Jossef den ir
habt forkoift ken Mizraim.
5. Un' izundert ir seit nit troirig sein, un'
der zorn sol nit dergrimen in eire oigen dass
ir mich alher habt forkoift. den Got hat mich
zufor eich gesjikt, dass ir seit leben bleiben.
6. Den ess seinen nun zwei jar fun dem hunger
inzwisjen dem land, un' es seinen noch finf
jar, dass kein akker un' klein sjnit sol sein.
7. Lin' Got hat mich zufor eich gesjikt dass er
eich wil tun ein uiberbleibung in dem land,
un' eich bei dem leben zu behalten zu einer
grusse ontrinnung.
8. Un' izundert ir habt mich nit alher gesjikt
neiart Got. un' er hat mich gesjtelt zu einem
unterweiser zu Pharau un' zu einem heren
zu al seinem hoisgesind, un' ein regirendiger
her in dem ganzen land Mizraim,
9. Eilt eich un' git oif ze meinen fater un' ir
seit zu im sagen : asö hat dein sun Jossef gesagt : Got hat mich zu einem heren gesjtelt
uibr ganz Mizraim. Kum zu mir herab du
solsst nit soimen.
10. Un' du solsst in dem land Goossen wunen
un' du solsst nahnt bei mir sein, du un deine
kinder un' dein kindesskinder un deine sjaf
un' dein rinder un al dass du hosst.
11. Un' ich wil dich dorten sjpeisen, den ess
is noch finf jar hunger, filleicht mechsstu
forarmen du un' dein hoisgesind un' al dass
du hosst.
12. Un' nun eire oign sehness un' di oign fun
meinem bruder Binjömin dass mein moil mit
eich ret (loosjen hakaudesj).

2. Un' er weinet loit dess es di Mizriim un'
dass gesint Pharau hereten,
3. Un sjprach zu seine brider : ich bin Jossef,
lebet mein fater noch ? un' seine brider kunten
im nit entfren, su dersjrokken si fer seinem
angesicht.
4. DO sjprach er zu seine bridern : tret doch
her zu mir, un' si traten zu ; un' er sjprach :
ich bin Jossef eier bruder den ir nuch Miz
raim frkoift habt.
5. Un nun bekumert eich nit un' last kein zorn
sein in eire oigen dess ir mich hiher frkoift
habt. denn um eier lebenss willen hat mich
Got fer eich her gesent,
6. Denn es sein nun zwei jar dass der hunger
im land is, un' sein noch finf jar dass kein
pflugen noch kein sjneiden sein wirt.
7. Aber Got hot mich forher gesant das er
eich ibrig behalten wil oif erden eier leben
behalte zu einer grusse ontrinug (Entrmnnung,
redding).
8. Lin nun ir habt mich nit her gesent, sun-dren Got der hat mich gesezt zum Eater zu
Pharau, un' zum hern ibr alle sein hois, un'
zu einem ferssten im ganzen land Mizraim.
9. Eilt nun un ziht hinoif zu meinem fater
un sagt im : dass lust (lasst) dir Jossef dein
sun sagen : Got hat mich zu einem hern in
ganz Mizraim gesetzt. Kum herab zu mir,
soim dich nit.
10. Du sulsst wunen im land Goossen un'
nahent bei mir sein, du un dein kinder, un
deine kindesskinder, dein klein un grus fich
un alles wass du host.
11. Ich wil dich dorten fersurgen den es sein
noch finf jar dess hungerss oif dass du nit
ferdarbst mit deinem hois un' allem wass du
host.
12. Sich nun, eier oigen sehn un' di oigen
meiness bruders Binjomin dass ich mundlich
mit eich tun riden.

Dat aanvankelijk de Joden, gelijk overal hun vroegere taal zöö vasthielden, dat
ze er zelfs geen Nederlandsch bijleerden, mogen we afleiden uit het feit, dat in
1619 te Amsterdam een elementair cijferboekje in 't Jodenduitsch verschenen
is. In 1652 en 1697 verschenen er twee edities van de „Teutsch apteik" door
a° 1677.
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AvkatRoechel; in 1718 verscheen er ook waarschijnlijk het bekende Ahasverus„Achasjaweresj-Spiel. Auf einem neuen ofen gleich einer opera, un' is ausgezogen vun targum sjoni umidrasj jalkut un' anderen midrasjim un' auf eine
solche manier gistelt gleich wie es vun rechten komoedianten gespielt wert." En
zoo bleef het in den loop der 18de eeuw. Alleen van de bekende Zennerenne
(Tsena Oerena) verschenen te Amsterdam Lien edifies, achtereenvolgens in
1648, 1669, 1690, 1703, 1711, 1722, twee tegelijk in verschillend Tormaat in
1732, dan weer in 1737 en eindelijk een laatste in 1811. In 1743 en 1771 werd
de Josippon of Jossifon opnieuw gedrukt. Een heele nieuwe bijbelvertaling met
de verklaringen van Rasji erbij, verscheen te Amsterdam tweemaal, eerst in
1735 en daarna in 1755. Het is echter de vraag, of deze het werk is van een
Hollandschen Israeliet. Maar verder zagen nog tal van kleinere Beschriften en
pamfletten hier het licht, alle zeker door Amsterdamsche Israelfeten, meest
Rabbijnen geschreven, en die ons in de Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam zijn bewaard gebleven. Wie later het Amsterdamsch dialect nauwkeurig
onderzoeken wil, zal deze Bronnen niet molten voorbijgaan. Voor mijn doel
meende ik te kunnen volstaan, met nog een blik te slaan in de Sj'erith Israel, een
oorspronkelijk Nederlandsch-Jodenduitsch werk van Menachem Man, en de
Machsor, Tefilloth, Techinnoth en andere gebedenboeken, hier in die dagen
gebruikelijk. Het eerstgenoemde werk behandelt, gelijk de titel aangeeft : „Het
overblijfsel van Israel", en wemelt van Hebreeuwsche woorden en uitdrukkingen, maar ook van Hollandismen.
Naar de transscriptie van Grünbaum Beef ik hier eerst een stukje uit de Voorrede, en daarna eenige episodes uit het boek zeli. Gelijk ik boven al zeide, is
deze transscriptie, wat de klinkers en tweeklanken betreif, niet altijd even goed
te vertrouwen.
VORREDE. „Gedenke der Tage der Vorwelt ... frage deinen Vater und er wird dir erzählen, deine Alten und sie werden dir sagen" und bemerkt hierzu: .. . Un' freg dein elste, das
seinen die gelernte, die wern es dir sagen, den das über denkung von die alte zeiten brengt
den mensch grose nuzen zu. Den zum ersten brengt es an den menschen zu Jero un'
Ahawo 1) den wen man leient wie das hakodausj boruchu 2) seine gassidim 3) gleich als
unsre heilige oyes 4), geholfen hat, un' hat sie grose nissim 5) getan, da durch lernt der
mensch, das er hak. bor. 2) sol ach lib haben un' sol sich forchten vor im .... Un' mer grose
muzen, das man der vun kan lernen, es sei in derech erets 6) es sei in andere sachen was
den mensch vorkumt. So er geleient hat was vor alte zeiten geschehn is den kan er sich
ein exempel der vun nemen, gleich ein goochem 7) hat gesagt die gelerntheit macht einem
alt sunder jaren ; den wen der mensch schon jung is un' hat viel geleient un' gelernt, weis
er vil mer als ein ganz alter mensch der nix gelernt hat. Darum haben ach unser gachomim
mefauresj gewesen 8) den posuk 9) „we-hodarto penei zokein" das is teitsch : das die
1) tot de vrees en liefde Gods.—
— 2) de Heilige, hij zij geprezen.. — 3) vromen.. — 4) vaderen.. — 5) wonderen. .
6) levenswijze. — 7) wijze. — 8) hebben onze wijzen verklaard. — 9) het vers of den teksf.

28

Nederlandsch-Jodenduitsch

Thauro 1) hat gesagt, du solst kowet 2) anton den alten, das is gemeint, der ein goochem
is, wen er schon jung is. Un' das is ach der thangam 3) das hak. bor. 4) hat gelast an
mausje rabbeinu 5), schreiben vun bereisjis bis hachaudesj hazee lochem 6) das seinen nor
verzelungs un kein mitswaus 7), gleich Raschi schreibt ; das is darum um das durch die
verzelung vun die alte zeiten ken der mensch sich lernen gute wegen zu gehn un' gute
maniren, gleich der groser Goochem Rabbi Leiwi Ben Gersjon gemacht hat auf die ganze
Thauro, was vor nuzen das man vun itliches mangse 8) kan lernen ; es wert geheisen Taung
aliyaus horalbak gleich schon gedrukt is beloosjen askenaz 9) in die Bibel. Was sol ich
vil schreiben was vor ein nuzen das die warhaftige histories sein, den es is schon geschrieben in die hakdomo miseifer Jausiphon 1Ö). Un' ob einer welt sagen, wie kumt der sich zu
vergleichen sein schreiben zu das schreiben vun Jausiphon, den Jausiphon is gemacht worn
durch Rabbi Jauseif Ben Gorion, der war in die zeiten vun Beis Hamiktosj 11), ein kauhein 12)
un' er is ein groser man gewesen, ach is er gewezen der Bruder vun den nakdimon bengorion 13), un ich bin ein gemeiner man, der nit zu vergleichen is in das tausenste teil zu
so ein groser man, da auf entfer ich : Die gachoochim 14) haben gesagt, kabeil ho emmes
mimi sje'omrau, das is teitsch, nem an die warheit vun der es gesagt hat, den die warheit
bleibt alzeit warheit, es mag gesagt wern vun wem es is, den ich bin in die sach gleich als
Jauseif hakauhein 15), den was in sein zeiten geschehn is, das hat er geschriben vun sich selber, aber was vor sein zeiten geschehn is, das hat er ausgeschriben vun andre Bücher, die
geschriben haben die gachmei ho umaus 16), gleich er selbert schreibt auf vil erter. Das
hab ich ach getan un' hab geschriben ale sachen die uns Jehudim 17) seinen über gekumen
(aus vielen werthvollen Büchern) un' der bei hab ich gebracht sachen mi kamo sifrei
umaus 18) die bekent sein vor warhaftige schreibers. Un' ich hab mein seifer 19) den namen
vun drei thangomim 21) wegen. Eins is, weil es verzelt wie es
gegeben Sjeeiris Jisroeil
gegangen is die über bleibsel vun Jisroeil nach den das in gurban bajis risjaun 22) die
zehn sjewötim 23) seinen vertriben geworn auf verborgne erter, un' es seinen nor über
gebliben Sjeiwit Jehudo un' Binjömin 24) un' ein winig vun Sjeiwit Leiwi 2'). Der zweite
Thangam is, weil der posuk sagt in Sefanje. Kapittel 3 ... das is teitsch : Das über bleibsel vun
Jisroeil, die wern kein umrecht tun, un' sie wern kein ligen reden, un' in ir maul wert nit
befunden we;n ein listiger zung, den sie wern weiden un' hauern un' keiner wert sie derschreken. So ach ich, mechabber haseifer 26) bin vun die über bleibsel vun Jisroeil, ich hab
in mein seifer kein sach geschriben das da sjeker 27) is, den ich hab die sachen wol nach
gesucht ob sie war kenen sein. Der driter thangam is, das ich das seifer hab geheisen Sjeeiris
Jisroeil, weil aus den posuk gewisen is, das Jisroeil kein falschkeit tunen un' kein sjeker
reden gleich als man sie vil bilbulim 28) hat zu geworfen, die ale ngalilausj sjeke 29 sein
gewesen. Da über seinen kamo kehillaus kedausjaus 30 gestorben ngal kedusjas hasjeim 31),
un' sie haben kein ligen gewelt reden um sich kaufer zu sein 32). Darum hab ich geschriben
in das seifer ale sachen es sei guts oder bes was Jisroeil is über gekumen (von der Zerstörung des zweiten Tempels bis zum jetzigen Jahre 5503). Ein goochem godaul 33) hat
in alte Zeiten tun sagen, das mir tut ser wol behagen : Es is mit ein seifer, oder ein buch

°)

)

)

1) de Thora of wet van Mozes. — 2) eer. — 3) reden. — 4) de heilige, hij zij geprezen. — 5) Mozes onze Leeraar. — 6) van Genesis 1 tot Exodus Kap. 12. — 7) geboden. — 8) gelijkenis, spreuk. 9) in de Duitsche taal. —
10) het reeds genoemde werk van Josippon. 11) de heilige tempel. — 12) priester. — 13) De schrijver meende
dat Josippon en Flavius Josephus een en dezelfde persoon waren. — 14) wijzen. — 15) Josef de priester. — 16) de
wijzen der volken, dus de niet-Joodsche geleerden. — 17) Joden. — 18) uit niet-Joodsche geschriften. — 19) boek.
— 20) het overblijfsel van Israel. — 21) redenen. — 22) de verwoesting van het eerste huis (= eersten tempel). —
23) stammen. — 24) de stam Juda en Benjamin. — 25) de stam Levi. — 26) de schrijver van dit boek. — 27) leugen.
— 28) praatjes, geschiedenissen. — 29) leugenachtige voorwendsels. — 30) vele heilige gemeenten. — 31) tot
heiliging van den Goddelijken Naam. — 32) afvallig to worden. — 33) groote wijze.
a° 1743.
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aso gestelt, gleich mit ein gros bewachsen ofen feld, den der ochs tut das gras zu sein speis
draus reissen, die binen tunen honik un' wachs vun die blumen beissen, das chazzer 1) das
wult un' grabt die worzels aus, die storch krigt drin den egdis 2) un die kaz die maus, der
mensch klaubt draus kreitich 3) um der mit zu heilen ein wund, un' die spin sugt draus gift
das vil mal den menschen macht um gesund, So orteilt ein ider mensch der ein seifer tut
lesen, gleich sein art is un sein natuerlich verstand un' wegen.
Fol 24a aus dem B. kapitel. Dernach is MACHMED (Mohammed) geplagt geworn vun
das chauli naupheil 4), das im vil mal mal über kam. Sein fra (Frau) die wolt dest wegen vun im
abgescheiden sein, aber er hat sich vor ir verentfert, das es kam vun das wein trinken. Da
hat er ir belobt, um kein wein mer zu trinken, mar die krenk last doch bei im nit nach,
darum um sein frah zu friden zu stelen, hat er aus getracht, das es im über kam, weil der
malach 6) Gawriel sich zu im beweist un' lernt im ein neie wet zu schreiben, das er drum in
die zeit so vun sich selben is. Un' wen das gulas 6 vun im auf hert da hat er al zeit die werter
in sein mul gehat: in den namen vun den gnadiger un' barem herziger got. Darum Befinden
mir vor itliches kapitel in das Alkoran stet diese spruch. Un' über die krenk hat er kein
wein getrunken un' ach kein chazzerfleisch gegessen, den das is um gesund vur die krenk,
un' darum hat er ach in sein wet verboten wein zu trinken un' ach kein chazzerfleisch zu
essen an ale die an im globen. Der nach um sein sach zu versterken, das itlicher sol glaben
das er ein nowi 7) is, hat er gewent an ein taub, das sie ir speis sol holen aus sein ohr. Da
hat er ale zeit krimlich 8) Brot in sein ohren getan, da kam die taub un' esst es aus sein ohr,
da hat er vor das yolk gesagt, da es is der Ruach ha kaulisj 9 der im in luspert newieaus 10).
Un' Bernach hat er sein Alkoran geschrieben, dorch die hilf vun ein minch 11) der ein ab
gefalener notsri 12) war, un' ein Jehudi. Drum sehn mir in das alkoran das es vermengelt is
mit die bicher vun die notsrim 12) un' ach vil vun unser Thauro un' Gemöro un' Midrösjim. —
(Fol. 25a). --- In die selbige zeit hat verendert der kinig Machmed ir nowi ir namen, das
sie nit mer soln heisen Hagriim nach Hagar, den er hat sie den namen gegeben Saratzenen
nach die namen vun Sara die ein herin war, un' das sie nit mer soln heisen nach Hagar,
die ein dinst meid war . Machmed hat die Jehudim bestraft, warum das sie im nit wolten
geben ir mangse 13), den es sagt : Das selbige das man gibt an den nowi von got, das is so
vil als wen man es seit geben an got. Da entfernt ein Jehoedi der geheisen was Pinches,
der gestelt war um zu reden vor die Jehudim, der entfernt kurz weilig, das es aus zu lachen
wer ein armer got zu sein, un' die menschen soln reich sein, das got die menschen um gelt
schazung versucht. Die spot achdige entfernt verdrist an Abu besjr der neben Machmed
stund, un' der hechster Kalif war, das er dem Jehudi im schlak (Schlag) gab un' wolt im
selbert umbrengen, um diese entfernt in sein Blut ab zu weschen, doch Machmed wolt es
nit leiden. — Die tot vun Machmed wert auf vil arlei maniren verzelt. Etliche sagen, das
er durch ein sam hamowes 14) das man im hat in gegeben is getet geworn, un' etliche sagen
vun das chauli naupheil 15), un' etliche sagen, vun pein in die gederm is er gestorben. Un'
etliche sagen, das er begraben is in die stat Jangtraup 16), un' etliche sagen in die stat
Mekka, un' sie sagen das man noch in dise zeiten seht in ein tempel sein tot kist hengen in
die luft, der weil das die tot kist is vun eisen, un' das ale vir eken vun das cheider 17) wo er
drin hengt magnet stein is, un' das hat die natuer an sich um das eisen zu sich zu zihn.
Fol. 31b aus dem 10. kapitel. Rabbi Jehudo Aleiwi, der da hat gelebt in die zeit das man
hat gezelt 4900 der hat manchtik gewesen 18) das seifer hakuser aus das loosjen vun Kuzri
)

)

1) varken. -- 2) Kiliaan = Eghdisse. — 3) kruidjes. — 4) vallende ziekte. — 5) Engel. — 6) ziekte. — 7) profeet. — 8) kruimeltjes. — 9) de Heilige Geest. -- 10) die hem profetie e n influistert. — 11) Mönch, monnik. —
12) Nazarener(s), Christen(en). — 13) tienden. — 14) doodelijk kruid = vergif. — 15) vallende ziekte. —
16) Medina, (Jatroeb). — 17) kamer. -- 18) die heeft vertaald.
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in Loosjen hakaulisj. Da er fufzig jar is alt gewesen, is er arauf gezogen nach erets Jisroeil,
un' da er is gekumen an die toren vun Jerusjolaim, da hat er seine kleider zurissen un' is
barfisug gegangen auf der erd, um mekajim zu sein 1) den posuk : Ps. 102 : 15, das is teitsch:
Deine kinder haben bewiligt die steiner vun erets Jisroeil, un' ir erd haben sie geleit seligt;
un' er is gegangen un' hat geweint, un' hat geklagt die kinne 2), die er gemacht hat, un'
ein Jisroeil der das gesehn hat, der hat sich an im mekange 3) gewesen, weil es so ernst is,
un' hat mit sein ferd im über ritten un' hat im getet.
Das 15 kapitel: SAMARIA... Un' der nach is er (Binjamin) gegangen nach Sjaumraun 4) da
ken man noch sehen das paleis vun Achab der king Jisroeil ; un' es is ein feste stat, auf ein
berg, un drin sein mechtige kwal brunnen un' rawiren, un' gerten, un' baum gerten un' elber 5
gerten. Da wonen keine Jehoedim drin. Un' vun dorten is zwei meil nach die stat Nabiles,
das is die stat, die in die Thauro wert geheisen Sjechem, un' die stat is zwischen den berg
Gerisim un' den berg Ngeiwol. Un' da wonen gar kein Jehudim, neiert hundert Kusiim,
das seinen die Sjaumraumnim die halten nit mer als Thauras mausje 6), den sie haben nit
mer als Thauras mausje un' Seifer Jehausjoeang '), un' sie seinen sich nit mischatten 8) als
mit kauhanim 9) der worten das sie mit andere nit soln vermischt wern. Un' sie tunen noch
den heitiger tag korbönaus 10) auf brengen in ir schul 11) dem sie haben auf den berg Gerizim un', sie sagen das it schul is ein beis hamiktosj, un' an die jomim tauwin 12) tunen sie
makrif sein korbönes 13) auf das misbeir 14) das sie haben gebaut auf den berg Gerizim ;
un da an ken man sehn, das sie nit seinen vun die zerah vun Jisroeil, den sie wissen die
ganze Mosjeh Thorath Busen (behalve) die drei Othioth (letters). Un' die Sjaumraumnim
hiten sich, das sie sich nit metamme sein 15) an ein mes 16) oder an ein bein vun ein mes
oder an ein kever 17), un' die kleider die sie taglich an tunen, die tunen sie aus wen sie gehn
in it schuln, un' sie seinen sich erst tauwel 18) in wasser. Un' auf den berg Gerizim seinen
gute kwel brunnen un' baum gerten, un' der berg Ngeiwol is dor mit felsen und steiner, un'
zwischen die zwei bergen is die stat Sjechem.
Kap. 16 Fol. 61 a vlgd. hagochem hagodaul der grosser goochem RABBI AWROHOM
Bar Meier Ben Ezra der da hat ein peiroesj 19) gemacht auf ngesrim weärbang 20), un' hat ach
vil Seförim 21) gemacht an aler lei gochmes in die rechen kunst un' in die techuno, das is die
lauf vun' die kauchowim 22) un' mazolaus 23) . .. Ach war er ein groser goochem in die doktrei. LIn'er is al sein lebens tag arum gereist in den ngaulom 24) um noch mer gochmes zu
lernen, gleich man ken sehen an das aus lassen 25) vun sein Seforim 26) ) ... Un' der sjalsjelesj
hakabolo schreibt, das rabbi Jehudo Aleiwi der da geschriben hat das seifer hakkuser,
der is gewesen ein groser ngausjer 27), un' er hat nit mer gehat als ein tochter, die war sehr
schen, un' da sie is gros geworn, da hat im sein frah kein ruh gelassen, das er it sol ein man
geben. Da is er ein mal über ir brauges 28) geworn un' hat ein sjewue 29 gethan, das er
sie wil ausgeben an den ersten Jehudi der im begegnen wert. Un' es war auf den morgen,
da kam rabbi Awröhom, Ben Ezra zu gen mit schlechte zu rissne kleider, un' da die frah
gesehn hat den armer jung da hat sie sich dermeint an die sjewue vun it man, da hat sie
im gewelt aus forschen wer er is, un' ob er Thauro kent, da hat er sich nit zu it zu kenen
gegeben, un, hat sich gemacht gleich als wen er gar nix kent. Da ging die frah in das beis
hamedrosj 30) zu it man, un' hat geweint vor im, das er it tochter nit sol geben an ein
amorets 81. Da sprach ir man Rabbi Jehudo zu it : Hab kein mauro 32), ich wer schon mit im
)

)

1) om to vervullen — 2) treurlied. — 3) naijverig. — 4) Samaria. — 5) Oelbeer = olijfbes. — 6) de wet van
Mozes. -- 7) het boek Jozu e . — 8) en zij verzwageren zich slechts. — 9) met priesters. — 10) offers. — 11) synagoge. — 12) feestdagen. — 13) offeren zij. — 14) altaar. -- 15) zich niet verontreinigen. — 16) aan een doode. —
17) graf. -- 18) zij baden zich eerst. — 19) commentaar. — 20) de 24 (boeken van den bijbel). — 21) boeken. —
) sterren.
terren. 23) Planeten of Dierenriembeelden. — 24) in de wereld. — 25) uit het einde. — 26) boeken. —
ijkaard. 28) vertoornd. 29) eed. — 30) onderwijshuis. 31) onwetende. 32) vrees.
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lernen, un' wer im zu ein groser lamden 1) machen. Da kam rabbi Jehoedo zu im un' redt mit
im, aber der rabbi Awröhom hat im sein recht namen nit gesagt, un hat sich an gestelt
gleich als wen er gar nix kent. Da hat im der rabbi Jehudo gebeten, er sol doch sich fleisen
um vun im zu lernen, da hat er sich angestelt gleich als wenn er anfangt zu lernen. Un' es
geschach an ein nacht das der rabbi Jehudo lang war aus bleiben in das beis hamedrosj, den
er hat das selbig mal gemacht den piut 2) der sich anfangt hodaung gasso decho, un' er hat
gehalten an das gesez das sich sol anfangen mit die reisj 3) das is im ser schwer gefalen. Da
hat im sein frah gerufen aus das beis hamedrosj un' hat im stark gebeten, das er sol aheim
kumen zu essen. Da er nun war derheim, da fregt im Awröhom ben Ezra, was im is koosje 4)
gewesen, das er aso lang is gebliben in das beis hamedrosj. Da hat der rabbi Jehudo aus
im gespot un' sprach zu im : Du kenst mir doch da in nix helfen. Un' Rabbi Awröhom.
hat im aso lang maftsieer gewesen 5) das die frah is gegangen in das beis hamedrosj vun
ir man, un' hat das geschrift gewisen 6) an den Rabbi Awröhom. Da hat er die pen in die
hand genomen, un' hat in den piut ver richt auf zwei, drei erter, un hat der nach weiter
geschriben die reisj. Un' da Rabbi Jehudo die sach hat gesehn, hat er sich ser mesameier
gewesen un' hat im gehalst un' gekusst, un' sprach zu im : Ich sehe nun wol, das du bist
der ben Ezra un er hat es bekent das er es is. Da hat im der rabbi Jehudo gegeben sein
tochter un' al sein gelt un' gut. — Un' der Rabbi Awröhom ben Ezra is gestorben, da
er alt war finf un' sibzig jar ; da hat er auf sich gesagt da er hat geselt starben .... das is
teitsch: Awröhom war finf un' sibzig jar alt, da er is araus gegangen van den grim zorn
vun dem ngaulom ; un' das war in das jar das man zeit 4934.
In diese zeiten is ach gewesen in Spania Rabbeinu Bechaai hazokein der hat gemacht,
das seifer Chauwaus Halle wohaus 7) in loosjen Arwi 8), un' rabbi Jehudo ben Tibon der
hat es tranzeltirt in loosjen hakaudesj 9). Der sjalsjeles hakabolo schreibt, das er hat gefunden geschriben, das der rabbi Maimon hat sich vor genumen gehat um gar kein frah
zu nemen, un' da er nun is gewesen in sein halbe jaren, da is im zu cholum 10) gekumen,
das er sich sol nemen zu ein frah ein tochter vun ein katsef 11), der da hat gewont in ein
andre stat nahent zu Cordova. Un' der rabbi Maimon hat den cholum nix geacht, da is
der cholum zu im gekumen gar vil mal, bis das er is gegangen da hin un' hat den katsef
sein tochter genumen zu ein weib, un' sie is vun im tragen geworn, un' es ging schwer
zu in das gewinen un' sie is gestorben. Un' der nach hat der rabbi Maimon ein andre frah
genumen un' hat kinder mit ir gehat. Un' der sun vun die tochter vun den katsef, das war
der RAMBAM, der hat nix gekent lernen, un' hat winig lust gehat zu lernen. Un' er hat
gedacht, das er sein leben tag nix wert lernen, darum hat er im vertriben aus sein haus.
Un' der Rambam is gegangen schlafen in die schul, un da er zu morgens is wacher geworn,
da hat er sich befunden das er ein ander mensch war. Da is er awek gelofen vun sein vater,
un' is gegangen in die stat wo da hat gewont der rabbi Joseiph ben Migäsj, un' er hat
angefangen vun im zu lernen un' is ein ser groser talmid chochem geworn. Nach etliche
jaren is er wider gegangen nach Cordova, un' is nit gegangen in sein vaters haus, neiert 12)
an sjabbes hat er sich gestellt in die schul darsjenen 13) wunderliche sachen un' grose
chochmes 14). Un' nach die droosje 15) seinen gekumen sein vater un' seine brider, un'
haben im gekusst un' haben im freintlich ontfangen
.. .

Ten slotte geef ik eenige staaltjes uit Joodsche gebedenboeken. Tusschen 1800
en 1804 verscheen te Amsterdam een bundel van vier bij eenhoorende gebeden1) geleerde. — 2) liturgisch gedicht. — 3) met de letter r. — 4) moeilijk. — 5) gevraagd. — 6) aewezen.
7) Boek : Plichten der harten. — 8) Arabische taal. — 9) De heilige taal : Hebreeuwsch. — 10) droom.
11) metselaar. — 12) neiert, neiart = mhd. niewaere, nhd. nur. — 13) te preeken. — 14) wijsheid. — 15) preek.
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boeken : Het Berste heet „Beider hattefillous mikkol hasjöno kaminnak Asjkenäs
im paresjious oeparökim sjir hajjichoet tehelim oe techinnous", d. w. z. orde der
gebeden voor geheel het jaar, naar Duitschen ritus met bijbehoorende Thorapericopen, spreuken der Vaderen, psalmen en smeekgebeden, to Amsterdam
1800. Net titelblad geeft behalve dezen Hebreeuwschen titel nog de volgende
Jodenduitsche toespraak, die ik, gelijk de volgende Jodenduitsche teksten,
ter gemakkelijker vergelijking met het Joodsche Nederlandsch, in zooveel
mogelijk Hollandsche spelling transscribeer : Ier waiber, maiden oen kalles, betracht diezem sjainen saider hattefilles (gebeden) wie da forsjainen die grausse
ousijes (letters), oen (oem) bekwaam tsoe laaienen (lezen) for sekainiem (oude
mannen) oen sekaines (nude vrouwen). Ouch ies hakkol (alles) kesaider (naar
volgorde) an sainem oert tsoe fienden. Man broucht niet tsoe zoechen foen
foornen bies hienten, dabai Bain Gedroekt fiel sjaine techinnes (gebeden), wie
ier weert fienden bekamo mangeles (in hooge mate). Op de laatste bladzijde
Staat Ben mooi avondgebed, dat ik overdruk. g is altijd G.
AIN SJAIN ') NACHT LAAIENEN FOR WAIBER OEN' 1VIAIDLICH 2) IE ZI
ZIECH WELLEN SJLAFEN LIEGEN.
..

tech befeel main ziel ien Gottes hand.
Asr miech hat foen moeter laib gesant
der ies main hielfer oen' baisjtand,
sain hailiger namen ies ien der gantsen welt
gar waul bekant.
Main forsiechroeng haab iech auf diech main
Got,
lass miech niet weren main faint tsoe sjpot.
gieb mier hielf tsoe halten dain hailiges gebot
Dain barmhertsikait kain end hot.
letsoenderd bien iech anberait liegen tsoe
gain
damn hailiger namen sol sjteets bai mier sjtain
er sol miech behieten oen' bewaren haint s
[oen' immerhain (immerhin
lass miech haben in daine augen cheesed
oen' chain. 4)
Iech lieg miech nieder tsoe rasjt oen tsoe roe
auf diech main Got iech main fersiechroeng
toe
doe solst miech behieten oen' bewaren for
allem baisen 5

..

..

..

..

..

..

..

..

.

.

oen' solst oens bald aus oensren goloes s
derlaisen 7)
las miech widder derwachen friesj oen' ge
soend,
as iech diech kan lauben miet mainam moend
das biet iech diech aus hertsen groend
derheer 8) miech doch tsoe dieter sjtoend.
haab iech heint dienen taag gesiendigt
iech auder eines foen main hausgesiend
solst doe mier fergeben wie man gesjrieben
fiend
as wie doe fergiebst ein ietlichen froemen
Joedenkiend.
Dein kouwet 9 ies foel ien der gantse welt
ien alle fier ekken
lieber Got las miech ien der fienster nacht
niet sjtekken
las miech kain baise chaloumes noch roeches 10) niet dersjrekken
miet dain hailigen namen las miech widder
aufwekken.
Auf Got sain laub ies das lied worren gemacht
)

)

1) schön. -- 2) Mädchen. — 3) mhd. hinaht, hinet : dezen nacht voor : heden. — 4) hebr. gerade en goedwilligheid. — 5) bösen. — 6) hebr. ballingschap. — 7) erlösen. — 8) erhör. — 9) hebr. grootheid, eer. — 10) hebr.
böse Träume noch Krankheiten.
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gesoengen haint
oen alle nacht
das sol werren gesoengen
haintoenallenacht
solst oens
oensnemen
nemen ien
iendainer
dainer acht
as doe solst
host auf oensre ouwes 1) Be
ge~as wie doe Got host
tracht.
Omein 2)
2) ien
ien Gottes namen
namen es
werren
es sol werren
waar
das bienjem
bienjem beis
beis hamiekdosj
hamiekdosj 3) sollen mier
sehen miet oensre augen
augen klaar
klaar.

waar.
es sol biem
biem hairo
hairo 4) werren waar.
Goete meloochem
meloochem 5)
oens foen
foen hiemeI,
hiemel,
6) sjiek oens
oen' fiel
sjaren
fiel goete
goete sjaren
bewaren
di sollen oens behieten oen bewaren
fer aHem
fer tsaren
tsaren 6)
allem baisen oen fer
6
das oens sol
sol niks
niks bais
bais widderfaren
widderfaren
Omein selo. 7)
)

De
: „Seider
De titel
titel van
van het
het vierde
vierdegebedenboek
gebedenboekisisdeze
deze:
"SeiderTechinnes
TechinnesaufalleTaag
auf alle Taag
oen' Sjabbes wejomiem
wejomiem touwiem
touwiem auch wen
man r(ousj)
r{ousj} ch(oudesj)
ch{oudesj} bensjt, oen'
wen man
wen
op alle sabbat~
wen man sjoufar bloost"
bloost" d. w. z.z. orde
orde der
der smeekgebeden
smeekgebeden op
sabbat- en feestdagen ook als men nieuwe~maansfeest
bidt en
en als men den bazuin
nieuwe-maansfeest bidt
bazuin blaast.
blaast. Wail
Wail
mier haben geseen
die mainste Techinnes
sain gewesen
8} gaar
geseen die
Techinnes sain
loosjen8)
gewesen das loosjen
gaar sjlecht,
sjlecht,
mier es ien ain bessere fersjtendnies oen' loosjen
alsou haben mier
loosjen gemacht recht, te
to
1804.
Amsterdam {5}564
(5)564 = 1804.
Slaan wij nu, eer wij
wij verder
verder gaan,
gaan,nog
nogeen
eenblik
blikop
opal
al die
die Jodenduitsche teksten,
teksten,
dan ziep
zien wij A. in de klanken
klanken::110°.• een algemeene
lippenontrondingder
derklinkers
klinkers:
algemeene lippenontronding
:
6ö wordt tot i, e en
en ai,
ai, könig
k6nig :: kinig,
kinig, h6ren
b6s : bais;
hören : heren, bös
bais ; üii werd tot ieie::
hülfe : hiel£,
hielf, jüdisch
hiilfe
Jiidisch :: jiddisch, behüten
behiiten::behieten;
eu werd tot ei, zoo euch :: eich,
behieten ; eu
euer
euer:: eier,
teitsch;; (niwaere,
{niwaere, neuer)
neuer} neuar : neiart {nur};
eier, teutsch
teutsch :: teitsch
(nur) ; au werd tot oi,
0 • eene vernauwing
enz., auch:
vernauwing der
der klino en aa:: zoo
koifen, kofen enz.,
ach ; 22°.
zoo kaufen : koifen,
auch : ach;
kers
von:: vun, sollt:
kommen :kumen,
kumen, gezogen :
kers : k6nig:
könig : kinig,
kinig, wenig:
wenig : winig,
winig, von
sult, kommen:
sollt :suIt,
getsoegen,
gehn:
gien,stehn
stehn::stien,
stien, du
du hast:
getsoegen, gehn
: gien,
hat : hot, da : do,
hast : host,
host, er hat:
do, dasige :
0 • en dientengevolge
ja:: jau,
so:: soe;
dientengevolgesoms
somsdiphtongeering
diphtongeering:dosige,
dosige, ja
jau, jo,
jo, joe,
joe, so
soe ; 33°.
wohl:: woel
gehn:
glen:
gain,stehn
stehn:
sjtlen: :sjtain,
sjtain,
b6s : bes :: bis : bais, wohl
wöel : waul, gehn
: glen
: gain,
: sjtien
bös
immerhin::immerhain,
oodsche
• overeenkomstig
immerhin
immerhain,amen:
amen :omein,
omein,bees:
bees :beis;
beis 4; 04°.
overeenkomstig de
de JJoodsche
sterk~ontwikkelde perseveratietendenz een
een opvallend
opvallendsterke
sterke persevereerende
persevereerende
sterk-ontwikkelde
assimilatie:
brantwein : bronfen,
bronfen, kindbett:
kindbett
assimilatie : achtbar:
achpern, antworten:
achtbar :achpern,
antworten : entfern, brantwein:
d en t, zoo:
vorn :
van den
kimpett en
endaaruit
daaruitvolgende
volgende achter~
achter- en
entusschenvoegingen
tusschenvoegingen van
zoo : vorn:
lügen :*ligenn:
*ligenn :
*vornn:
deswegen::*von
*von desswegen
desswegen ::fun
fundestwegen,
destwegen, liigen:
*vornn :forent,
forent, von
von deswegen
ligent,korn
korn::*kernnel
*kernnel::kerndel,
kerndel,stein
stein:
*stennel:
stendel,bben:
del, hun:
bendel,
hun : hindel,
hindel,
ligent,
: *stennel
: stendel,
e n :ben
stern:
hon::hendel,
enz .. B.in de
hendel, kin:
kin :kindel,
kindel, kan:
kan :kendel
kendel enz. enz..
stern : sterndel,zon:
sterndel,zon : zendel,
zendel, hon
grammatische vormen een beginnende Creoliseering
Creoliseering::110.
°. de
de buigingsuitgangen
buigingsuitgangen
van lidwoord
lidwoord en
enadjectief
adjectiefzijn
zijn reeds
reeds voor
voor het
het grootste
grootstedeel
deelverdwenen
verdwenen;; Acc.
Ace.
degeslachten
geslachtenkomen
komenook
ookleelijkin
deverdrukking,
het
en Nom.
Nom. vallen
vallensamen
samen;; de
leelijk in de
verdrukking, het
onzijdig verdwijnt.
Duitsche woord
woordhet
hetgeslacht
geslachtaan
aanvan
vanhet
het
verdwijnt. Soms neemt het Duitsche
gelijkbeteekenend Hebreeuwsche
Hebreeuwschewoord
woorden
enomgekeerd
omgekeerd:
der Pferd, das Susz.
: der
Enkelvoud
en meervoud
meervoud zijn
zijn meestal isosyllabisch en alleen door den Umlaut
Umlaut
Enkelvoud en
0 • De
ergvereenvoudigd.
De tweetweeonderscheiden. 22°.
De werkwoordsvervoeging
werkwoordsvervoeging isis erg
vereenvoudigd. De
I)
denTempel.
Tempel.—
- 4)
4) hebr.
hebr. spoedig.
spoedig. ---5)5)hebr.
hebr.geesgees1) hebr.
hebr. Vaderen.
Vaderen. -— 2)
2) Amen.
Amen.-—3)
3) hebr.
hebr. de
de herbouw van den
hebr. leed.
leed. —
- 7)
7) hebr.
hebr. Amen
Amen altijd.
altijd. —
- 8)
8) taal.
taal.
ten, --- 6)6)hebr.
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de en derde pers. Sing. vallen samen, de Umlaut valt weg, de zwakke en sterke
werkwoorden loopen dooreen. Het Praeteritum wordt overeenkomstig de
Israelitische mentaliteit, altijd omschreven met hebben of zijn. Ons Imperfectum
toch schildert, voelt mee, maar de omschreven verleden tijd constateert, neemt
nota en daarmee uit. Het hulpwerkwoord van het Futurum is voor den Crastinist teekenenderwijze : welen (willen). 3°. Bij de pronomina is mir wir, en sich
het reflexief voor alle drie de personen (een Slavisme), het relatief is meest wos
(was). C. in de woordvorming zijn de hybridische afleidingen opmerkelijk.
1°. Allerlei Hebreeuwsche woorden met Duitsche uitgangen, ich dibber, du
dibbert, mir dibbern, ich hob gedibbert ; ponim : pönemer : penemer. 2°. Duitsche woorden met Hebreeuwschen uitgang, vooral -te, zoo Schwiegerte :
Schwiegermutter naar Rebbezente, Sjochente etc. en teufel : teiwel : teiwlonisch naar gaslonisch van hebr. gaslön. 3°. Overeenkomstig de ons ietwat
plakkerig aandoende familiariteit : een overvloedig gebruik van diminutiva,
enkelv. el, -del, -chel, meerv. -lick of -leck. 4°. Bij de telwoorden de weer
echt-Joodsch vooruitloopende vormen : andertalben, dritalben, fertalben
anderhalf, derdehalf, vierdehalf. 5°. Zeer veel nomina agentis op -er. 6°. Bij
verba vervangt zu- als praefix het Duitsche zer-, en het ook elders in het
Mhd. voorkomende der- het nhd. -er. D. In den zinbouw is de frequente
coördinatie, waar wij subordineering gebruiken opvallend, verder is het typisch dat de Duitsch-Nederlandsche bijzinconstructie bijna niet voorkomt, en
dat in het algemeen de voorwerpen en bepalingen liefst achter het ww. komen.
De Germaansche zinstructuren zijn den Israeliet te synthetisch, hij geeft de
voorkeur aan de analyse. Men heeft hier, gelijk boven reeds werd opgemerkt,
ten onrechte Franschen invloed in gezockt. Wij hebben hier niet met historische,
maar met psychologische „Elementarverwandtschaft" te doen en verder met
Hebraismen. Ook neemt het persoonlijk lijdend voorwerp graag de praepositie
an voor zich. Het subject wordt opvallend vaak weggelaten. Zeer dikwijls
worden eindelijk voor actieve werkwoordsbegrippen, Hebreeuwsche participia met het werkwoord „sein" gebruikt, weer een typisch uitvloeisel van het
actief-bewegelijk Jodenkarakter, immers voor hem is zijn : werken ! Eindelijk
vele pleonasmen — weer echt voor hun perseveratie-tendenz : Er sage zu
sagen. Heren hot er dos nit gehert. enz.
Zoo had zich dus door de isoleering, der overal in kleine groepjes bijeenwonende Joden, een nieuwe Germaansche groeptaal ontwikkeld, die van Amsterdam tot in Bohemen, Moravie en Litauwen haar vertakkingen had. Juist door
dat isolement konden in deze taal vele Middelhoogduitsche woorden en uitdrukkingen blijven leven, die elders reeds lang waren ondergegaan, terwijl er
uit de Slavische, Baltische en Nederlandsche talen een groote hoeveelheid
nieuwe elementen binnendrongen. Midden in de 18de eeuw verscheen echter de
Klank- en vormveranderingen in het Nederlandsch-jodenduitsch.
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Nieuw
NieuwJodenduitsch.
Jodenduitsch.

ich bin ja nur Blut und fleisch wurm und motte
und bin nicht wirdig an deinen grosen und
hoch geehrten namen auch nur zu denken ;
geschweige for dir zu beten und diesen grosen
und hochgeehrten namen so öft zu melden
wehe mir ! wi soll ich mein angesicht aufheben for dem könig aller könige.
wi kan ich bestehen for meinem so hochgeehrten und furchtbaren, der da ist ein könig
iber alle könige und ein herr iber alle herren?
gelobt und geheiligt sei sein name !
er ist erhöhet iber alle höhen, und ist ein

herrscher iber alle herrscher ; doch wegen
seiner grosen gnade und bermherzigkeit, da
er sich der ganzen welt erbarmt, hat er auch
gewis gern die tefilles (gebeden) und wagoosjes (smeekingen) fon mir seiner magd,
gleichwi jener posuk sagt : (hebr. tekst)
„Gott ist nahe allen denen, di ihn mit Wahrheit anrufen" (hebr. tekst)
„und ihr schreien vernimmt er und rettet si".
weiter steht im posuk : „du Gott ! vernimmst
die tefilles aller kreaturen, di dich mit Wahrheit anrufen," Omein.

Ondertusschen had echter de Fransche overheersching, hier gelijkheid van
rechten gebracht voor alle burgers. Daardoor werd de zoo waste Israelitische
groep, uithareisoleering teruggebracht in de volleNederlandsche maatschappij,
die nu voor goed en krachtig een sterk assimileerenden invloed begon uit te
oefenen, öök op de taal. Tot dan toe hadden de Joden, om met hun medeburgers te kunnen omgaan en verkeeren, wel de Nederlandsche taal aangeleerd,
maar zij spraken die gebrekkig nu begon dat langzamerhand anders te worden en het Jodenduitsch raakte van lieverlede in onbruik, niet evenwel zöö
spoedig en zöö totaal, dat het nog niet de heele 19de eeuw door, krachtig op de
Nederlandsche joodsche volkstaal is blijven inwerken. Thans is het evenwel, bij
het jonger geslacht althans, zoo goed als uitgestorven. Behalve misschien in de
een of andere kleinsteedsche geisoleerde jodengemeente, verstaan de Israelieten, na 1875 geboren, het jargon nog wel een beetje, omdat zij het nog vaak van
hunne ouders en grootouders hoorden gebruiken, maar het zeli spreken kunnen
zij niet meer. Zoo is het althans zeker in Groningen en in Amsterdam. Bezienwij
nu eindelijk eens eenige staaltjes vanjoodsch-Nederlandsch, gelijk het dus in den
loop der laatste 150 jaren zachtjesaan is opgekomen. Wij hebben daartoe een
paar prachtige voorloopers in tweeberijmdeNieuwjaarscirculaires van Moses
Polak, potloodverkooper aan de Amsterdamsche beurs. De Berste is üit hetjaar
1771 het origineel behoort aan de Bibliotheca Rosenthaliana. Zij luidt alsvolgt
NIELIWJAARSWENSCH VAN MOSES POLAK a° 1771 ..
Sjolem ! hal degien die deezen zillen zien, hof On das krek in de beginseltyd von
oore leezen :
Janhoevaarie.
Galjooten fol simche on draydeks Firgatten, Y Winschtje begotje, gien villis noch larie:
Propvol primesorten von Massematten ;
Maur dingen daur pit on kryn hin stheeken.
Viotschyten mit Masel-broche, on Ryvig ; Oor dan oe y jou doch an khomt te spreeken.
On lang Khezont, niet Khadik, noch
Mach em maur hin zen zank niet konfuys.
Khatijvig ;
Eeren von de Beersen, on von de Staduys !
Maur bay Khoekslejen fol von halle
Khyk dan ! dau khom ich weer han mit de
gemakkie,
Seeltje.
Winscht jou hals volgt, de Photloot Polakkie; Proper gedrikt, hin phampier has freweeltje,
..

..

..

..

joodsch-Nederlandsch van a° 1771.
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Mit de mooie Kransie daurom ; On daur op
Weer de auwe Printje zoo net has ien pop.
Khyk maur rekt yt, nach boven hin de rantje,
Dau zie je de Khroontje hover de antje,
Dats te zeggen voorwat ! zo woor zel dit
Schrift,
Doch weezen gekhroont tot ien Nyjejoors

gift:
Horn dass, ets khomt doch yt Mausje zen
phootje,
Die ets maukte mit hilp, von Roche! zen
Grootjes,
On die 't je nou zilf priffeteert bin 't Joor ien.
Want zei me Grootje: khyk! ich zeg zoket
mien,
Mausjele, doe doch me Schoorstien brauf
rooken,
Dats ich jau deSjabbeskhoegel khan khooken,
Je weet woor Mammaatje de Sjimmes vor
khoopt,
Daur je zo zier mit de Photloot horn loopt :
Mach de klayn Raympie; khoeskhoesset hin
order,
Ky hin de Beers, de Staduys, on zo vorder,
On giebes jou Khlanten, versthauije? Pirsent,
's Is doch Nyjoor : dau, hallis et ien hens.
Khyk! on hal de Uysgezin, Mimmele, on ikke,
Villen, begraypste?An't schrayve on schikke,
On ier de Khoegel doch hop was, was 't kloor.
Bachaje rausi, 's maur einmool Nyjoor,
On ets Baut tegen Phoeriem zei Grootje,
khom reppie,
Schiet je Sjabbes kliet an, maur neem ierst
ien scheppie
Jajinne Sjorof, aers worje ligt flauw,
On sies doch kosjer ; Ich dee es hom de khau,
On liep mit de Phakkie, dau, listig mit hienen.
On khyk ! dau staun ich nou hop me twie
Bienen,

On ier is de Raympie, ai neem em doch an,
Sta auch iens stil bay de Photlootspenneman :
Hal straykvoet de Beers, giebst em auch was
stattinschje,
On oor ien minnietje, nach MausjesWinschje.
„Eeren von de groote on klayne Beers zoom !
„Ich Winsch jou ien Joor doch viel vetter
has room;
„ On zoviel moos doch hinhaljouKhommersie,
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„Has 'er doch Letters staun bin dieze Versie.
„Ich Winsch je bay de lange mast, diezend
dezyn
„Miljoenen Gometersche Graaden Fortyn ;
„On das je zway onderd Kalekoetische
Mylen
„Han Vaten mag phakken, on Oxoofden
phylen,
„On stierenze, dray diezend ier, hover Zee.
„Behalve das halles, zo winsch ich je mee,
„Mit je Ettes, on Sissies, on Meetjes, on
Peeten,
„Finf Morgen Gelik, on wol draytzig
Gemeeten
„Ravochem on Zegen; On vier diezend Roe
„Khezonteit, versthauije ? Noch hop de
khoop toe;
„Seks dienend Schippond mit wigtige plaaten,
„Dhibbeltj es, Zessies, Gildens, on Dikkaaten,
„Niet von Sjolitam, maur frisch yt de Mint :
„Sphikkeleer nou, hof Mausje jou de Geldje
niet gint.
„Das je mag ouwen hin goeije pispesisie,
„Ier hop de Beers, noch minnig kontperisie,
„On stheeken mit de Photloot te schrayven
hop de boek,
„Dau, anden fol dyten on styvers hin de
broek.
„Khyk! on das winsch ich auch halle
Winklieren,
„On das gienSchirk jou mit slenters zel pieren,
„Maur das je ien Sjona tauve, mit viel
prosperteit,
„In jou Nering ebt, langs jou Thoonbank
verspreit;
„On das je mag winnen, han helk ien paultje,
„Ier hop de Beers ien Birger khappetaultje;
„Khoekemool ! das je dan noch de oogste Lot
„Threkken mag, maur von jou Leeven gien
Bankrot.

„Phak dan, on zak dan, on leef hin jou Winkel,
„Tot jou de Dood phakt die schraale
Scharminkel,
„Dan isses ausgemacht mit de gantscheWeld !
„Maur giebf doch ierst versthauije von je
Geld,
„Zo je gerist wil schaaijen, han Polakkie,
„Niet meer begotje, has de henkelde sakkie.

„Hal de Ley von de Playdooije ghemientje!
„Winsch ich deer mirg on dwars deer 't
ghebientje,
„Bay de vette maat, Holykhannen fol Yl,
„On ien Vaem daaijemanten von de kist von
Brezyl.
„Ich Winsch hal de Aaldokaaten on
Prokkereersen !
„Ondert paur schoenen, on fouftzig paur
leersen,
„Straykefol Phiekmans, zwoor on dik;
„On hin hal je Pormetausie viel gelik.
„Das je von Hadvysen, on vette Piersessen,
„Lekkertjes, on auch khezontjes mag vressen,
„Hop das je niet khlaagt has Bessie von
Meers,
„Ich Winsch de Nattaarsen on de

Stolleksesteers!
„Zo hin 't Karmeneel has vor de Heinjirries,
„Beerzen fol Maffies ghelaaden hop birries;
„On das je schrayftminnig ien Photlootjen of,
„Das Mausje auch kraygt was von die Stof,
„Dan khoop ich 'er von, for Hindel Polakkie,
„De sphiksplinter nieuwe Sjabba-rok of
Jakkie.
„Ich Winsch de Maagklaar, on Beenaas Joo
ren Khezonteit !
„In veteid, mogereid, plateid, on rondeid;
„Jau, ich Winschje yt de phit on de phint
von me Hart,
„Das je hin de Beers, on hin de Khoremart,
„Mit Sjolem alleychem mag frikkenteeren,
„On hover de Sychauze niet mirmereeren.
„Ich Winsch je bay de natte maat Ankers
fol phoen,
„On hyder Sjabbes ghewonnen de vet hoen.
„Das je mag verslyten mit sthevige tronien,
„Hin et vormeeren von Scharremonien,
„Zwantzig Aam hoeden von Jokef ghekogt,
„On vier Potten pryken hyt Laypzig
ghebrogt;
”Jau, das je mit s Heeren Strauten to boenen,
„Haf mag laufen zieven Mingelen schoenen,
„On agt Phintj es koussen, ghekogt hin de oek,
„On Lien Missies laken hof tryp tot ien broek,
„Die jou phast han jou benedenste khanis
„Das je 'er zo tym woont has hin ien khabanis,
„Aber doch mit heerlikke Kertasie verdient.

„On das de Gelik et iens zo mit je mient,
„Das je ien Last Uizen bouwt klinkler
Albaster ;
„Das je 'er hin smooken mag Finf midd'
Khanaster,
„On dau bay drinken seks Scheppelen Wyn,
„On das je niet Sikker, maur Khezont mag zyn.
„Ich Winsch auch von zeelen de Karregatdooren!
„Schippen vol vatten, ont vaartrayke Jooren ;
„Koffen, on Smakken, on Flyten bay 't Gros,
„Die jou, begraypste brauf stheeken hin
den dos;
„Das je zo viele Vaartygen mag klaaren,
„Die rayk bevragt mit de Stikgoedje vaaren,
„Von et hauwe tot hin et Nyje Joor hin;
„Dan gaut et doch Mausje hal mie nach
Zen zin.
„Noch Winsch ich de Loopers hal von de
Kontfooijen!
„Das ze von'er Winsten sjeen moogen
pooijen,
„On Leeven von de Lyssenten doch vrolyk
on wel,
„Ai, begotje! danwin ich mie moos bay de spel:
„On dan smokken doch Mausje on Simmi
Polakkie
„Hop hal jou Fortyn de phypie Tabakkie.
„Eeren Schraybenten hal von de Nagosie!
„Ich Winsch jou de Leeven lang raykelik
Moosie;
„Swelven fouftzig ton Jooren Khezont;
„Maur Leef doch niet langer ier has je kont.
„Das je verschrayven mag diezend Khop
Phennen:
„Ondert El Inkelt; Dray Schellevisbennen
„Fol mit Phampieren ; Maur auch doch vor
vast,
„Von Mausjes Photlootjes vier diezend Last.
„Das je mit schrayven wint zwantzig
Vierdevatten,
„Drooge maat, weetj e ? Ghesthreeken fol
Schatten ;
„Draytzig Halfvaten verval von de snaay :
„On das je nimmer doch schreeuwen mag,
ö waai!
„Nooit auch ytgekhaspert deer
zwindeloorum,
van a° 1771.
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„Jou mag vergraypen dan hin de Machorum :
„Maur das je fol lekkers, on zoets, on geliks,
„Lang olik, on vrolik, on frischjes, on Piks,
„Mag boekouwen, schrayven, rondloopen,
on phakken;
„On das je ien phypemantje fol Halmenakken,
„Doch slyten mag, zonder bril hop 't
Khantoor;
„On bewooren je Gezigt, je Gevoel, on
Gehoor,
„Tot jy, hasje houd hint, khan leeven jou
Renten;
„Heerste wol vlaytige Eeren
Schraybenten?
„Maur schrayf doch meer mit de Photloot
has de Pen,
„Hop das de Photlootsman auch leeven ken;
„Denk dan versthauije auch mie hom
Polakkie,
„Die hop de Beers horn jou hien krypt has
ien slakkie.
„Khyk ! wie zellich nou meer staun to
Winschen?
„Jau, ghebenst mot je weezen halle
Minschen!
„Diezendmool ghebenst doch zo lang has je
Leeft,
„Das jy Ravochem bay Emmers fol eeft.
„Das gien Apekonter, noch Ingemenausies,
„Jou lillen han de khop, mit haar temtausies ;
„On das jou gien Potegram, on auch gien
Artyk,
„Noch Khrimping, noch eskrementheele
Kelyk,
„Von binnen hof byten khom attekeeren,

„Hof das jy jou hooit mot lauten khlisteeren,
„Noch khoppen, noch prikken, hin Arm hof
hin Bien,
„Vor Fieber, hof Pipseit, hof Dauwirm, hof
Stien,
„Hof vor de Poeppelsie, hof Bykpyn ; Maur
dat je
„Zo frisch on zo vlig mag zyn has de khatje;
„On das je mag Leeven, jo doch, nach diez tyd,
„Noch minnig ien Joor, on worden mit rispyt,
„Zo hauwt has ien visnet fol Grieksche
Sebillen :
„Maur hassit ghebeert, dan laut ik me ....
villen.
„Adjie dan, tot weer hop ien hander Nyjoor
„Hal Winsch ich was leeges, dut oop ich
word woor.
„Zo lang has je Leeft dan, ausser on khovit:
„On nach je Dood, bayAvroomtje, on Dovit,
„On Mausje, on Jossef, on hander goed Volk,
„Heeremool Khlanten ! das Winscht je nou
Polk
„Zo iettich hop 't Smausjes; Hop 't 011ands
Polakkie,
„Die jou doch Daugliks gherayft yt zen
bakkie,
„On die jy khan vinden pirsies hin de Beers;
„Dau sthaun ich, gelayk ich nou sthau mit
dut Veers,
„Vlak hop mayn hauwe ont khaut stiene
plekkie,
„Tissen paul ien, on de hyzere ekkie;
„Dau phint ich de Photlootje phintigjes an,
„Vraug maur nach Mausje hof Polk de
Photlootman.

Men ziet, wij hebben hier nog een mengelmoes van Duitsch en Nederlandsch.
Nu wil echter het geluk, dat wij daarmee kunnen vergelijken een zelfde Nieuwjaarscirculaire van denzelfden Moses Polak aan zijn zelfde klanten, vier jaar
later a° 1775, hier afgedrukt naar J. van Lennep en J. ter Gouw : Het Boek
der Opschriften, Amsterdam 1869.
NIEUWJAARSWENSCH VAN MOSES POLAK a° 1775. :-: :-:
Hyl on Zegen on Gezondheid,
Helk zijn Beers ien goeije rondtheid,
Maselbroche on Massenrat
Hal de Birgers von de stad ;
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On wat hijder heerlijk mensch
Is zijn aige hartenwensch,
Wensch ik weer nou 't Nieuwjaar
Wie negesjant of Makelaar is.

Voor wat ook! hydere schribent
Die Mausesje ien scherpe pint geeft
On die daardoor syn krys on mint heeft,
Die maak ik hier dit complement.
Ik Polakje, mit mijn bakje,
Hop wat ! Sta wat rym Messieers!
Kom 'ier in myn Sjabbespakje
Hart 'anloopen hop de Beers,
Mit ien Veers.
„Want (sei Vaärtje) 't wordt Nieuwjaartje,
„Listig, Seentje, maakje vort;
„Setje hoedje hop len hairtje,
„Doe jou Hindel niet te kort,
„Of ze knort.

Hoor dan Heertjes, en Sinjeertjes,
Stitten van de Photloodkraam!
Die hik hal soo mennig keertjes
Heb gelikwenscht hiel bekwaam,
Hal te saam.
Khyk, ik wenschje, hals ien menschje
Die sijn' Hyl in 't jouwe vindt,
Massematje, 'on ik bensje
Hals ien vaärtje benst syn kind,
Dat hy mindt.
Helk sijn broodje, niemant 't pootje,
J icht, noch stien, noch swoore phyn ;
Helk Gesondheid, 'on ien sootje
Segeningen, by 't dosyn
Ook 'an myn.

„Want dat Wintertje, dat begint'ertje
„Soo te knappen ; kist 'on mand,
„Hout 'on tirf self 't laatste splintertje,
„Von 't Khabanis, och wat schandt!
„Is hal verbrandt.

Ik wensch jou, Klantjes ! dat jou hantjes
Worden blaauw von hal de moos,
'k Wensch je ryertjes mit rantjes,
'On dat niet slegts voor ien poos,
Maar haltoos.

„On, jy Sympje, hebt jou Rympje,
„Beeling repje, nog niet klaar."
Phen on Ink! Wie helpt nou Sympje?
Hokus book . . . 't sit in mekaär,
On, siedaar!

'On ik hoopje, Vrindjes ! khoopje
Ienen nieuwen Almanach,
Datje daarin mennig loopje,
Mennig kligtje, 'on viel gelach
Vinden mag.

„Khyk, dat liktje, 'on dat stikje,
„Hiet 'on warm, soo in de pars."
Klanten, khyk ! dit egte drikje
Krygje ook warmpjes, soo karsvars,
Üit myn' mars.

'On ik raaje, menschen staaje
Daar te willen schrijven iet,
Khoon de Photlood, ai versmaaje
Mausesje 'on Simme niet ;
Die se U biedt.

Hyder Vrindje, heeft 't Printje
Mit de hantjes meer gezien,
Die om 't kroontje 'on de lintje
Braaf schermitslen, pinten bien
Tegen ien.

„Nou voor 't lesje" (sei myn Besje)
„Set 'er nog ien Veersje 'an :
„Wensch dat helk met smaak syn vlesje
„'t Havond leegt. De Birgerman
„Ook syn khan."

Maar wat maakje? 't groote zaakje
Is de Veers, dat is wat nies :
Von nieuw snofje 'on nieuw smaakje
Valt me op Nieuwjaarsdag niet vies.
Khyk, 'on kies.

By dit Deentje, sou mijn Seentje
Mausjes, Seens seen, vijf jaar houdt,
Hebben 'angevoegt ien Deentje ;
Maar de Demis was te khoudt
'On benouwt.

.—

Wagt dit dan hals 't weer Nieuwjaar is, dat is : hop ien andre keer,
Von de klyne Poppedyne. Khyk ik ben jou serviteer.
MOSES POLAK EN SOON.
van a° 1775.
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Gelijk men merkt, heeft ons Polakje in de vier jaren van 1771 op '75 aardig wat
Nederlandsch bij geleerd ; maar zoowel de elementaire als de historische verr
wantschap met het Jodenduitsch is toch in beide stukken al zeer duidelijk.
Juist als daar tre ffen wij hier A. in de klankleer : 1.. de lippenon tronding der
klinkers, 1771: vlotschuiten : vlotschyten, pruiken : pryken, uit : yt, duiten : dyten, buikpijn : bykpyn, vaartuigen : vaartygen, lui : ley, stuivers : styvers, kruipt :
krypt, fortuin : fortyn, vuilnis : vines (?) ; 1771 en 1775 : beurs : beers, schön :
sjeen, öl(olie) : ij 1, gebeurt : gebeert, serviteur : serviteer, messieurs : messieers,
seuntje : seentje, beuling : beeling, sinj eurtj es : sinj eertj es, deuntje : deentje,
dreumes : deemis ; 1771 : uur : ier, minuutje : minnietje, duzend : diezend, ducaten : dikkaaten ; 1771 en 1775: zullen : zillen, vlug : vlig, munt : mint, gunt : gint,
dauwwurm : dauwirm, guldens : gildens, gedrukt : gedrikt, lustig : listig, zusjes :
sissies, mud : midd', hulp : hilp, burries : birries, lullen : lillen, murmereeren : mirmereeren, tussen : tissen, kust : kist, burgers : birgers, punt : pint, turf : tirf, luktj e : likt-je, stukje : stikje, drukje : drikje, schermutselen : schermitselen, stutten :
stitten, geluk : gelik, kluchtje : kligtje ; 2 °. de vernauwing der klinkers 1771 en
1775: mee : mie, degeen : degien, een : ien, zeer : zier, kleed : klied, eerst : ierst,
henen : hienen, twee : twie, beenen : bienen, gemeente : gemientje, gebeente :
gebientje, veel : viel, zeven : zieven, heet : hiet, heel : hiel, steen : stien ; jaar :
joor, klaar : kloor, einmaal : einmool, heelemaal : heeremool, Guck einmal :
Koekemool, zwaar : zwoor, bewaren : bewooren, waar : woor, magerheid :
mogereid, Rachel : Rochel; wensch : winsch, handel : hindel, met : mit, midd',
prentje : printje, menig : minnig, speculeeren : spikkeleeren, respijt : rispijt, processen : piersessen, frequenteeren : frikkenteeren, alles : hallis, precies : pirsies,
present : pirsent, 3 °. en dientengevolge soms diphtongeering ja : jau, maar :
*moor : maur, da(ar) : do : dau (daur), zaak : zauk, braaf : brauf, versta-je : ver-sthauij e ; het gaat : es gaut, vraag maar : vraug maur, staan : staun, paal : paul,
kapitaaltje : khappetaultje, paar : paur, parentatie : pormetausie, tentaties : temr
tausies, daaglijks : dauglijks, straten : strauten ; ieder : yder, gerief : gerayf, diamanten : daayemanten, scribenten : schraybenten, bij : bay, scheiden : schaayen,
pleidooien : playdooije, krijgen : kraygen, schrijven : schrayven, rijk : rayk,
begrij p-j e : begraypste, vlijtig : vlaytig. Verder vinden wij on voor en naar 't
Jdd. oen'. Verder vinden wij hier vele woorden waarin de begin- of middenklinker wordt voorafgegaan door h, en woorden die in 't Nederlandsch met h
beginnen, zonder die aspiratie. Ditzelfde vindt men nog heden in het Jodenduitsch van Litauwen o. a. te Bjelostok, en heeft ongetwijfeld z'n grond in het
eigenaardig plotseling vocaalbegin, dat in het Hebreeuwsch door de aleph
wordt aangeduid, en waarmee de meeste Israelieten alle klinkers inzetten, of
er een h voor staat of niet. Waar wij Nederlanders nu een h gewoon zijn,
hooren wij iets te weinig en geven die uitspraak in letters weer zonder de h,
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waar wij echter een langzaam beginnenden klinker zonder aspiratie gewend
zijn, hooren wij iets te veel, dat naar een h zweemt. Verder wordt de s soms
tot sj (hier sch geschreven) ceremonial : scharremonien. Eindelijk vinden wij
ook hier : een persevereerende assimilatie of verlenging en daaruit voortvloeiende achter- of tusschenvoeging van medeklinkers : advokaat : *addokaat :
aaldokaat, procureur : prokkereer, notarissen : nattaarsen, makelaar : maaGklaar ; cargadoors : karregatdooren, konvooyen : contf ooij en ; het enkele : de
henkelde, presenteer : prissenteer ; conparitie : kontperisie, licenten : lyssenten.
Ten slotte een dissimilatie van 1 tot r : heelemaal : heeremool, fluweel : freweel.
B. in de grammatische vormen een begin van Creoliseering : verdwijning van
vervoeging, verbuiging en geslachten, vooral het onzijdig gaat te loor : de vet
hoen, de phypie tabakkie, von de Staduys, von halle gemakkie, de auwe
printje, boven hin de rantje, hover de antje = over de handjes, jij eeft. C. in
den zinbouw veel bepalingen achter elkaar, en maar zelden echte subordinatie
van den bijzin: Homdats, ets khomt doch yt Mausje zen phootje, enz. enz.
Ter gelegenheid van het inwijden der Jodenclub, in het emancipatiejaar 1795,
verscheen er een satyrische rijmelarij : „Heil en Broederschap, tusschen den
Burger en den Jood, bij gelegenheid der Heilrijke Omwending van 's Lands
zaaken in January 1795, en het inweiden der Jooden Club op den 11 den February
1793." Daarin lezen we het volgende GESPREK.
Jood : Goeden dag Birger ! hik whensch je viels ghelik met de homwenteling, Man !
Burger : Kijk ! wat een compliment ! die Zaak gaat jouw immers niet an ? — Jelui bent
immers klanten, die allegaer werkt voor Oranje, En deszelfs vloekgespan, als ook voor
het Neerland-moordend-Grootbrittanje, Daar heb jelui altijd voor geijverd, en dus ook
's Lands bederf gezogt, — Zwijg derhalven.
Jood: Dhat ad hik nou niet van je ghedhogt, --- Dhat je me zho zhou andelen, dhaar hik
je in 't vhrindelijke stha te fillessesteeren. Khijk ! Er zijn schirken bonder bons geweest,
mhaar hik bhin de Mhan met heeren, Hen what khan de heerlijke Man et helpen, dhat
hij schirken et onder zijn gheslacht? Beghot ! his 't wel couser, dhat dhaarhom de iele
Boel whord verhagt ? — Nheen, Birger, dhat gaat niet, hik dhogt je was te verstandig,
Man hom zo'n hoordeel te vhellen.
Burger : Zwijg toch, Isreliet je hoeft me niet meer te vertellen, Jelui hebt altijd tot de
Oranje cabaal behoord, En daarom laat mij maar gaan. Ik heb meelij met jelui, Maar
ik houw me niet op met jou consoort.

Men ziet, 't zijn bijna al dezelfde afwijkingen als in het eerste stukje. Overigens
is er van de Jodentaal heel weinig opgeschreven, of althans nauwkeurig opgeschreven. Alleen weten wij iets meer van het Amsterdamsch Jodendialect,
door het onderzoek in 1877 ingesteld door W. van Lennep en J. Alberdingk
Thij m (Onze Volkstaal II). Naast zeven hoort men daar zeeiwe, spelen : speeilen,
veel : veeil, tegen : teeige, mijnheer : meheir, leeuw : leef, sneeuw : sneef, geschreeuw : geschreef; wreed : vreed, dweil : feil, wraak : fraak, gebeuren : gebeuiren, nieuw : nuw, nuut; boter : bauter, zoon : zaun, mooi : mauj, ik docht :
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doch, zocht : zoch, gedocht : gedoch, gezocht : gezoch, gezicht : gezich, bruin
broin, suiker : soiker, die weer bijna alle reeds in het Jdd. voorkomen. Creoliseeringen zijn nog : ik bent hier, ik doet het, ik gaat er heen, ik ziet het niet,
het hoef niet noodig (het hoeft niet), eksekseke (exerceeren), de kind, de boek,
enz. enz. Ik laat hier nu volgen eenige hedendaagsche teksten met Joodsche
gesprekken, uit verschillende streken van ons land:
1°. BEGRAFENIS door H. Heyermans Jr. (De Gids 1897) Amsterdamsch-Joodsch
In 't zijkamertje zaten Hangjas en Snoek. ^-- „Ogh !" zei Hangjas met 'n keelschrapertje.
„Ogh! ögh !", schudde Snoek, z'n dikke tong klakkend. Hangjas nam 'n leeren toetje
uit z'n jaszak, rolde 'n pruimpje, stak 't in den mond. — „Wat e geschte", zei Snoek, strak
naar de deur kijkend .--,: „ögh, wat e gesjogte boel." --- „Die jongste is e mamser benenidde" 1). „Gooi die ander ook niet weg ^-- dik-lispelde Snoek : . . . „ik zeg je, 't is 'n
frotter haurek" 2 Hangjas frommelde de pruim tusschen z'n dunne lippen, duwde z'n
dasje neer, keek naar de deurknop, knipperde met de oogen. -- „Dat leeft" zei Snoek
na 'n stilte, waarin flauw stemmengezoem buiten, .-- „dat leeft as 'n geschmadde jid 3) —
as-die de krenk het 4 denkt-ie eerst an in miese 5) . . . 't Is'n eweire 6 om met je kooschere
hande zoo'n treifene jid an te rake — ögh wat e gotspe 7) van die eene ^-- ögh ! ögh !" —
„Ogge-nebbiesch 8 'k heb toch ragmoones 9) met dat gajes". 10) .-- Ragmoones . . . Ragmoones ! . . . Die Schuit is betoeg 11) wat ik je zeg . . . Die probeert 't koefnoen 12 te hebbe"
it Pruimpje kwabbelde tusschen de dunne lippen. Een keer dacht-ie dat de deur openging, dee-die de nat-bruine prop gauw in z'n hand. Buiten hield iemand de deurknop vast.
— Of ze nou lang of kort smoeze", zei Snoek : „'n cent e makke 13) minder." --- De deurknop klotste tegen 't hout. „Ogh wat e gotspe", bromde Hangjas. „Zulleke Jehoediem moeste zich late kaschere 14
meende Snoek, zenuwtrekkend. .— De hand liet de
deurknop los. .-- „Niks geen masseltof 16) bij zöön lawaaie", --- verzekerde Hangjas, z'n
pruim weer versappend tusschen de bruine lippen. .— Had-ie minder gasser 16) gevrete",
zei Snoek, bot-ernstig, opdraaiend de eene knoop datrie angenaaid leek. .-- „ . . . Afzetterij ? Ogh ! . . . Die neef is 'n mämser, 'n mämser . . ." .— „Wat maak jij je de sappel ! Laat
'm zegge . . . Laat 'm zegge . . . Hep jij met 'm te make ? . . . Hep ik met 'm te make ? . . . Laat
'm loope naar de aschmedij . . ." 17)
„Als 't an mij lee, gaf 'k 't minder . . . Cente laat-ie niet
na . . . .--- „Ogh ! Ogh ! . . . 'n Gasser 'n boor eraus . . . !" 18
„'n Schandaal ? . . . 'n Schandaal
An Sjabbes riches 19 doen, dat noem 'k 'n schandaal ! . . . 'n Stuk in de krant schrijve ! . . .
Oj ? . . . 6j? . . . öj ? . . . Je mot wat hoore . . . Hehehe ! . . . Pas op . . . ^-- De deurknop piepte
in de ijzeren voeg. Maar Ben en Aaron bleven buiten. „ . . . Wat e gemoes . . ." —
„Nannö . . . Vierhonderd dertig gulden . . . 'k Heb töch ragmoones „Ze snijje zich
) — De dikke
geen krieje .-- giegelde Hangjas . . . „geen krieje . . . en töch 'n krieje ! . .
buik van Snoek schobberde op en neer van 't !achen. ^- „ . . . Geen krieje . . . en töch 'n
krieje," lachte die na. — „ . . . Dät wöu Pruim olef--e-scholem 21)", zei Hangjas weer, droogkomiek en krabde met z'n wijsvinger in 't grauwe stoppelveld. Buiten vlak voor de
deur .-- was 't stemmengeschuifel. Binnen, kijkend naar de bewegende deurknop .— praatten
de twee joodjes, giftig, afgevend op Schuit, die zoo driftig geweest was en op Aaron's
.-^
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1) Scheldwoord. — 2) Scheldwoord. — 3) Gedoopte jood. — 4) Ziek is. — 5) Dood. — 6) 't Is zonde. —
7) brutaliteit. — 8) uitroep van meelij. — 9) Meelijden. — 10) Scheldwoord. — 11) Rijk. — 12) Voor niks. —
13) Geen cent. — 14) Onreine pannen worden „gekaschert". — 15) Geluk. — 16) Varkensvleesch. — 17) Hel. —
18) Trek 'n zwijn 'n haar uit. — 19) Zonde. — 20) Gebruik bij sterfgeval om de kleeren stuk te snijden.
21) Zaliger nagedachtenis.
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trotsche, kort-en-bondige manier van doen. In het zijkamertje mufte een ghetto-lucht. Nu
ze alleen waren, niet gedwongen om kruiperig-beleefd te zijn voor den geld-meerdere,
voor den beschavings-meerdere, kwam de ingehouden woede los van conservatief vormenjodendom tegen christelijk-vernist-jodendom. In den grond van hun hart hadden ze een
zeer groote minachting, häätten ze zülleke Jehoediem ... zülleke gasser-vreters . , voelden
ze dat ze gedüld werden vandaag, geduld mörrege ... voor de lawaaie 1) ... dat overmorrege meneer Bernard Schuit op ze zou neerzien as-die ze in de jodenbuurt toevallig
ontmoette ... Zulleke Gojiem onder de jehoediem ... 2) .--- Met z'n drieen kwamen ze
weer binnen. Oom David was er bij. Dat gaf zekere verzoening. Oom David kende
Hangjas en Snoek, zag ze dikwijls in de Synagoog. Met 'n lach van vriendschappelijke
welwillendheid om z'n dikke, zinnelijke lippen, gaf Oom 'n hand aan Hangjas en knikte
Snoek toe.
„Wel meneer Hangjas ... Wat 'n droevige geschiedenis ... Watte zeg u
d'r van ... 'n Beetje harder alsjeblief ..."
„Enne hoe maakt 't uw vrouw, meneer
Hangjas ?" „Be-st, mijneer." „Zoo-zoo — Zoo-zoo — alles wel bij u thuis?"
„Dank u. Alles wel." — „Heat u zoontje z'n barmitswe al gedaan ?" — „Joozep ? ... Nee
dat zal over 'n week zijn ... Als mijneer mij de eer wil andoen." „Zeker-zeker. Zoozoo ... Ja dat heb je zoo niewaar . In 't eene huishoue vreugd ... In 't andere leed
Me broer was nog geen vijftiger. Nog geen vijftiger ... Op Simches-taure 3) was^ie gebore . .. Wel 'n toeval, watte ? ... Toen was ik twee jaar ... Jaja . Jaja ... We worre
allemaal 'n daggie ouwer ... Wat ik vrage wou ... Wat is dat met dat geld ?" ^– Behendigjes viel de pruim in 'n zijzak van Hangjas. Met z'n nog-natte hand nam-ie 't notitie
boekje weer op en praatte, halfschreeuwend in de behaarde ooren van oom David. „Da
is van schjoelgeld !" .-- „Hoeveel ?" — „Vierhonderd een en dertig gulden vijf en veertig
cente." — „Harder ... 'k Versta geen woord ..." „Vierhonderd een en dertig gulden .. .
en vijf en veertig cent e ... van schjoelgeld ...— „Van Schjoelgeld, ja, dat heb ik wel gehoord ... Zoo-zoo ... En watte is daarmee ?" — Geduldig gaf Hangjas de uitlegging. Oom
David luisterde met aandacht, de pluizige wenkbrauwen saamgeschroefd, knikkebollend
alsof-ie 't völkomen eens was. — „Wat hou u de boel nou op, oom," zei dan Aaron in
Bens „u weet toch alles van a tot z." — Nee dat weet ik niet." — „Heb' ik u niet in de
keuken verteld ..." — „Ach van jöuw uitleg heb 'k niks begrepe ... Meneer Hangjas heeft
't me duidelijk gemaakt ... Zoo-zoo Enne mot dat betaald worde ? ..." Hangjas en
Snoek legden 't nag eens uit. — Oom schudde begrijpend en toestemmend 't hoofd. Z'n
grijsgrauw haar was in een stage trilling. Onrustig wiebelde het been van Ben, die tegen
de lessenaar geleund stond. Aaron trommelde met de vingers tegen 't Behang. --- „Late
we 't nu in gosnaam kort make, oom", zei Ben, ongeduldig.
„Ja-ja. Zeker-zeker", knikte
oom, die voor 't zaakje breeduit ging zitten alsof-ie 'n post dadels of sinaasappelen an 't
afsluiten was ... „Dus 't mot betaald worde . .. Da's recht en billijk . Dat zou Mijkel öok
zegge ... Dat zou Mijkel zeker zegge ... Alleen bij je dood de voordeele ... en bij je leven
niks, dat gnat niet an ... Nee ... Da's heel juist ... Daar valt niks tege in te brenge ..." —
„Maar Got oom, gebruik nou toch je verstand !" Watte zeg je, jonge ?" — „Dat-u je
verstand mot gebruike ! ... 't Is 'n sluipmoordenaarsmanier om zöö 't geld of te dwinge
— „Ja netjes is het niet, mijneer Hangjas ... U is 'n door en door net man ... Na is 't
niet ... Me zuster zit hiernaast te huile ... En d'r twee dochters ... En dan 'n üur geredeneer over geldzake ... Maar u doet 't ook niet voor u plezier, niewaar ? ... Ik begrijp
wel dat-u 't niet voor u plezier doet ... Weet u wat we moeste afspreke ... LI moest me
morrege de nota op me kantoor zende ... Dan zal 'k d'r is nakijke . .. Dan Koeve we nou
—

.. .
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1) Begrafenis. — 2) Christenen onder de Joden. — 3) Vreugde der Wet.

a° 1897.
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achter 't lijk waren . . . 't Scheelde net zeven gulden. --- Goed. Dertien rijtuigen. .-- En dat

kwam ook heel mooi uit. Want op de lijst stonden de rabijn en de voorzanger niet — Die
rejen natuurlijk mee van 't sterf huis . . . De assistent-sjamoziem dat kostte zooveel niet --•
'n Gulden voor ellek ^-- Zoo. En nou 't regelen van de rijtuigen. Dan liep morgen alles
van 'n leien dakje. Snoek met de bibberende beroerte-hand op de vette knie was met oom
een gesprek begonnen. Oom met de handen in de zakken van z'n kapotte huisjasje dat
morgen zou dienen voor krieje snijjen vertelde hoe de laatste dagen van Mijkel geweest
waren en dan Snoek, sympathiek-meewarig an 't kijken naar de scheurkalender op 't
behang Tetetete, wel verschrikkelijk ! Krankzinnig. — En dan vertelde Snoek weer
van Pommademan en schreeuwde oom : watte, en keek Snoek met klein-zwarte oogjes
van het kapotte jasje van oom naar de correcte jassen van de twee andere heeren en
grolde de kwaadaardige minachting in 'm op voor die gasservreters, die óók jood ware,
ook Jehoediem, die zich schaamden voor d'r geloof. Ze hadde 't wel niet noodig om zich
morrege 'n krieje te late snijje, maar an d'r risches-poonem zag je wel, dat ze 't evenmin
zoue doen voor d'r eige vader. Hangjas zat voor de tafel en nummerde de heeren op 't
't lijstje. .— Oom David, aänhoudend, koppig, zich niet thuis voelend bij de familie van
z'n broer, die niks van de gebruike wiste --- die d'r allemaal zoo liberaal over dachte, vroeg
dan plots an Hangjas en Snoek of 't anging dat z'n schoonzuster en z'n nichies op 'n
kanapee zoue zitte .—• als morrege de lawaaie was of niet de heele stad d'r schande van
zou spreke dat de vrouw en de kindere niet sjiwwe ') zatte. Maar Hangjas wijselijk-kijkend
hield zich daarbuite. Dat moest mevrouw Pruim zellef wete . . . Hij bemoeide zich alleen
met wat büite gebeurde . . . Niewaar . . . De een die dacht zus en de ander zoo . . . 't Stond
wel voorgeschreve . . . Maar tegenwoordig had je zooveel vrije jode . . . nah . . . en die
moste d'r ook zijn . . . Kwamme ze in Brussel niet op Sjabbes met 'n sigaar in d'r mond
naar de Schjoele rijje? . . . En had je in Berlijn geen muziek in de Schjoele ? . . . En ware
d'r geen kerreke waar de manne en de vrouwe bij elkaar zatte ? . . . Als 't aan hem lee .. .
an hem . . . .—, . . .1Vlaar mevrouw Pruim wist wat 'r paste en mevrouw Schuit die wist 'r
ook alles van . . . en mijnheer Schuit had z'n barmitswe gedaan . . . Maar hij bemoeide zich
alleen met de begraffenis . . . Was dat niet 't beste, mijneer Schuit ? .—• Met de handen in
de zakken van 't kapotte jasje, liep oom heen en weer, brommend, snauwerig .--• uit-z'nhumeur, dat-ie nooit zoo iets bijgewoond had — nooit ,--- zoo'n familie van allemaal-gojiem
d'r kón geen zegen op ruste . . . geen mezoesos 2) an de poste — geen God en geen gebod
zülleke jode ware de grootste rischesmakers 3
geen sjiwwe zitte... geen krieje-snijje
en rouwkleere .-- met rouwjurke an, op de lawaaie .-- 'n schande voor God. Ben, hoofdpijnachtig, geprikkeld, vroeg of 't nou uit was, of de ruzie nag eens moest beginne, dat
ma gelijk had, groat gelijk, dat je je moest voege naar de christenmaatschappij waarin je
leefde . . . --, „Hoüe jullie nou op" — bad moeder : . . . „jullie make me dood . . ." „'k Zal
niks meer zegge" hardpraatte oom David — „an jullie is niks dan soore en wijtik 4) —
Nou weet je 't . . ."
--

)

. .

2°. DE ERFENIS uit Persoonlijkheid door Sam. Goudsmit. Amsterdamsch-Joodsch.
Moe en hongerig van den heelen dag in en buiten de stad te hebben geloopen, slofte-ie
de laatste straathoek om, waar heftiger windrukken en dichter sneeuwslag 'm even 't hoofd
buigen en instinctief naar de kraag dee grijpen. Geschrokken bleef-ie voor 't huis staan :
de gordijnen hingen neergelaten. Maar de schrik verkalmde dadelijk toen hij begreep
tante Mietje zeker dood, heeregod, gek . . . gek . . . ja zeker, dat zeker, dat was 't. En

. . .

1) Op den grond zitten bij sterfgeval. — 2) wetsrollen. — 3) aanstootgevers. -- 4) ongeluk en eilende.
a° 1907.
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't werd een verwonderd, verrast zijn over iets, dat niet vreeselijk was en lang vooruit
ingedacht, maar dat toch nog bevreemdde in in plotsen ommekeer van veel dingen . . .
gister, eergister had ze kunnen sterven. Haastig in de nieuwe overrompeling, die een
oogenblik uiteenwarde z'n droefenis, liep-ie Izak's nu versloten ijzerwinkel door naar achter,
waar, in de groote kamer, Esther aan tafel zat aardappelen te schillen met den rug naar
't groote raam gekeerd, waar ook 't gordijn voor was neergelaten en zoo zich zelf en den
arbeid den eenigsten lichtschijn verschaduwend.
„Tante Mietje olewesjolem?" vroeg-ie,
met den deurknop nog in de hand. ,-- Zij nikte met afgewend hoofd: „Vanmorrege al,"
zei ze, „bericht gekrege van 't Gasthuis, net was je de deur uit." --- Hij duwde z'n pet in
de hoogte, wreef z'n voorhoofd af, nikte dan terug : „Boroeg Dajen Hoemmes," 1 ) zei-ie
broochermakend..
„Ja, . in 'n oogeblikkie
het de zuster gezegd,
niks
» was ze d'r
.
. . uit,
. maar
geen pi.. n meer gehad sinds
gister
. . . .--, „0," zei-ie
en ging zitten, vermoeid;
„• t Is gelukkig voor haar, ze het er toch niks as hinder van gehad, dat ze d'r nog langer most weze.
Is de lewäje van hier ?" „ Ne e , uit 't Gasthuis „Waarom dan niet van hier ?" —
„Nou . . . aarzelde ze, „omdat Izak 't beter vindt uit 't Gasthuis . . ." .-- „1V.[esjogge," zei-ie
vinnig „mot hij daarover beslisse. . . ! en vin jij dat goed . . . ?" Ze lei de schillende handen
in 't mandje en van achter haar groote blauwe brilleglazen zag ze hem aan: „Is hij daar
clan geen baas van ? 't is toch zijn huis, is 't niet ?" ^- Hij was in 'n hoek gaan zitten tot ze
weer binnen kwam, 't trapje af uit de keuken. Toen bleef-ie nag even angstig zitten . . .
worstelweifelend, verbrutaalde zich dan plots, sprong op en liep naar 'r toe : .--- Essie, boor
'5, waärom vraäg je niks . . . je weet toch wel da 'k na Smits toe was en na Lezärus . . .
waarow vraag je niks . .. de heele week vraag je al niks . . . begrijp dan nou 's alles goed .
je krijg nou toch geld, je kan me nou toch uit de brand hellepe, as je teekene wil . . . dan
zal Smits me geve . . . as jij teekene wil." .--- Hij had 'r hand in 't heftig toespreken gegrepen,
wou dichterbij komen staan, Maar 'n kordate doorzet van norschheid rimpelde om 'r breeden
mond. en boven 'r brilleglazen zag-ie fronsing van 'r brauwen . . . naär . . . naär . . . wat
dee ze kwaad. — „La me gaan," riep ze, „toe Da, la me nou gaan, hou je hande thuis
'k heb wel gedacht, dat 't mis zou gaan met die Lezarus, en met de heele boel . . . hoe ka-je
!••
. . . iki
.
•
daär no.
over prate
weet niet.
. , . k wee
nou niet . . . -- Essie wat ga je toch an
riep-ie, „kom 's hier kind, waarom he-je dan zoo'n kwaje bui, het -ie je soms getreiterd,
zeg 't nou maar, je kan 't toch an mijn wel zegge." --- „Och, la me owl!" zei ze, „toe Da
'k mot de tafel dekke, toe!" — „Maar Essie, hoar nou 's, 'k ga failliet ! . . . nou motte we
weer bij 'm blijve, daar komt nooit 'n end an . . . addenommegod, waärom teeken je geen
briefie voor me, je krijg toch geld . . . zal ik 't maar schrijve . . . nou? gauw eve schrijve ?" -Geschrokken hield-ie op, zij had hem nijdig afgestooten, toen de deurbel klingelde, 't gluipig
gezicht van kippigen, gebochelden Izak de kamerdeur am kwam gluren. ^-- Roerloos zat
Essie in 'r blauwe katoenen japonnetje voor de tafel, die verslordigd stond van gebruikte
kopjes en schoteltjes. Hij voelde 'n zacht, angstig verwijten tegen haar . . . waarom wist-ie
niet, maar ze had er nog geen woord tegen 'm gesproken vanmorgen. Was ze soms kwaad
over die stommiteit met Lezarus . . . j a , ja . . . hij deed ook altijd van die schlemieligheden ,
maar kon-ie 't helpen . . . hij had toch 'n acceppie van 'm gekregen . . . wie denkt nou
dadelijk aan zoo'n afzetterij . . . a s 't 'n afzetterij zou worden . . . 't kwam alleen nou zoo
ongelukkig uit, dat dat failllet 'r tusschen kwam . . . daar kon-ie toch niks an doen . . . Hij
zag 'r bleek-witte, langzaam liefgeworden gezicht strak-versloten staan onder 'r armen
gekruist onder 'r ongecorsetteerde borstdeining ; zonder op- of omzien zat ze, maar wat
ze dacht . . . dat, dat wist-ie niet, dat wou-ie zoo dolgraag weten . . , 't was om te vloeken
^

^^

^

. .

. . .

^
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^
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1) Geloofd zij de rechtvaardige Rechter.
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dat je 'r niet te spreken kon krijgen ... Essie, Essie ... had ze nou geen ragmones 1) met
'm ... begreep ze nou niet ... dat ze zoo nooit in d'r eeuwigheid geen gassene konden
doen ... waarom was ze niet stiekem even achter Izak om bij 'm gekomen om te praten
verdamme, die stilte ... dat ze geen mond los-deed ... god-o-god ... 't was benauwd d'r
van hier ... Hij voelde een martelende, rondvinnigende begeerte in zich, de stilte als met
haat-handen vaneen te scheuren, hun tweeen op hun gezichten te slaan, dat ze hun stemmen
zouden laten hooren ... Hij wou schreeuwen, schreeuwen door het huis, z'n angst uitkrijten . , . Essie-ie ! Essie-ie ! ... „daar straks komt .-- eeet !" wou-ie roepen — dat ze
schrikken zou van 'r stommiteit alles te vergeten, o god, hoe was 't mogelijk ... — Zij
lieten 't maar zóó geheuren ... 't besloop 'm als 'n moord, en geen-een die wat zei ... ze
zat maar, zat maar voor 'm en soesde ... Izak had 'n zware sigaar opgestoken, de lucifer
in de kamer gegooid en zat met z'n hoogen rug boven tegen de stoel gedrongen, rustigluxueuze trekjes te genieten. Jammerlijk wrokkend om z'n achteruitzetting, zat David 'm
van terzij uit z'n hoekje stilbenijdend op te nemen ; hand ... hoe presenteerde me 'n arme
broer niet 'n sigaar, nooit ... hoe sprak me in geen drie jaar met iemand om zoo'n vuile
kleinigheid as d'r tusschen hün was voorgevallen ? hij wist wel alles ... hij zou d'r wel z'n
pleizier van hebben, ja ... zöö was-ie wel, vast wel ... toch zou-ie 'm niks laten zien van
al z'n besoeres 2) toch niet . nee, hijzelf zou toch zoo niet zijn, waar had-ie 't an verdiend,
had-ie ooit plezier gehad as 't iemand slecht ging ? Hij zag 'm z'n sigaar met goudbandje
naar z'n roodrigen puistigen kop steken onder 't vanonder vochtig-bruingele snorretje in
z'n breed-drogen mond en telkens trekjes nemen, opzettelijk-kalmweelderig met een hand
zich de weggeblazen rook toewaaierend ; z'n hoogen hoed had-ie afgezet, twee natkleverige
haarhelften lagen Bescheiden gladgekamd op z'n uit de rugbolling gedrongene hoofd. Zij
zagen alle drie nu weer voor zich, beefstil, in de van vreemde angstontroering nijpende
geluidloosheid. Daärin schokte dan plots de vinnige belruk, die David op deed springen
van z'n stoel, een oogenblik, een hijging slaand door z'n borst naar z'n keel. Dan zag-ie
Izak kalm naar de deur gaan, en snel bedenkend, dat-ie hem moest laten gaan, dat wou-ie
altijd, Izak, 't was zijn huis, hij woonde hier, en boodschappen zou hij aannemen ... liet-ie
hem. Maar Izak, na enkele woorden in de gang gesproken, kwam terug de kamer in, en
met glimlachje tegen Esther, zei-ie : „'t Is voor hem ... een zeker persoon van et gerech ..."
David zag 'm aan, een seconde staan blijvend, de wangplekken om z'n baard waren strakwit, kleur-verstorven, 'n heete schroeizwaarte was in 'm neergezonken, tot-ie licht wankelde ; oak even, vöor 't weggaan naar de deur, zag ie om naar Esther en zocht, zöcht
zag niets dan 't beweeglooze hoofd, de blauwe brilleglazen, die de oogen dekten. In den
dwang van gebeurensvoortgang, die z'n kalme denken verflardde, keerde-ie zich om, liep
de gang in. Daar, onder 't aannemen der dagvaarding en 't bevend teekenen, hoorde ie
ze voor 't eerst vanmorgen spreken binnen ; bij 't teruggaan met 't billet in z'n hand kwam
Izak hem tegen die de straat op ging ... Dat gaf 'm 'n lichte verruiming ... die weg, nou
kon-ie tenminste spreken ... Sneller liep-ie naar binnen, wierp 't papier voor Esther op
tafel :
„Daar he je 'n et," zei-ie, „goddank, dat die tenminste is weggegaan ... nou kind,
wille we 't nou ophoue? he ? dan binne we klaar ... kijk hier .
— „'k Kan toch niet leze ..."
zei ze „da weet je doch wel ..." — „Nou," zei-ie „wat geeft dat, zeg maar is, hoeveel je,
krijgt ... dan gaan ik 't in orde make." — Hij stond dicht vöor haar bij den tafelhoek, waar
ze altijd zat, met den rug naar 't raam. Zij bleef omlaag kijken, 't hoofd even gebogen, in
de zelfde, zwaarsmartelijke gelatenheidshouding, waarin zij zoo dikwijls, in laatsten tijd
vooral, met 'r aarzelende teruggetrokkenheid hem pijnde. Hij zag haar hoofd, in langzaam
.. .

.. .
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„Was zien vrouwe 'm zoo weinig weerd, dat-ie niet even die vuile krante kon loaten
liggen? Honing zoog-ie er uut ... tut ze 'm öp zol zeggen of 'm elleke Vrijdag in 't fernuus
douwen ... was 't'm de muujte niet weerd um even noa 'r te luusteren? ... hoe die snotneuzen 'r beroddelden op 'r olde dag ... Gister had ze weer an die Grietje zien stoan
proaten met die vrouwe van de sjammes ... en als hadden ze elachen en met de heufden
'eschud hier noa toe ... God weet wat ze weer sament 'adden of 'eroddeld ! Als die Jacobsche
maar in den winkel kwam, zol ze 't 'r web ies verteilen ... nogh ! most die nul 'r mond
niet toe holden? vrat die niet van allemoale? van haar Poeremfooi zol ze zich Been weke
zat eten ... die speult met de broodwinning ...'' Vader alles verstaand, doorlezend alleen
in de hoop dat ze als-ie geen woord gaf zwijgen zou, zag eerst pijnlijk geplaagd van terzij
naar haar op, keek toen bitter-glimlachend naar 'r geweeklaag. „Ies ! ik verscheure doar
bij God die frotte krante 'eur ... o, hoe kan me zöö iemand loaten afsarren ... hoe kan
me zoo iemand loaten billen ... was ik d'r maar uut ... o, God boat mien d'r maar uutgoan!” „Wat e'm ze nou dan weer van oe ezegd ... ej dan wat 'eheurd van de sjammesvrouwe ?" --- Met driftigen hoofdruk en minachtend lippensmakken stiet ze z'n zachtheid
terug : „Zal oe oök oe zorreg wezen." „Oök goed," zuchtte-ie, nou ze z'n belangstelling
negeerde. Maar toen ze 'm alweer in aandacht meende de krant te zien lezen, borrelgilde de drift naar haar keel, in 't voelen naderen van de verlamming, waarmee haar sloeg
de angst, dat niemand, ook hij, geen nota meer van haar nemen zou; en met verwijtenden
loens naar z'n afgewende hoofd trok hem haar eerst bitter aanfleemende, dan venijniguitsnerpende haatstemmetje naar zich toe: „Um dad ie nou niet heüren willen ... doarum
ebben ze niks ezegd ... nee, niks ebben ze ezegd . , . niks ... ze loaten mien allemoale met
rust ... ze denken allemoale ... boat die olde vrouw nebbiesch begoan ... is 't niet ? .. .
Pesten doen ze mien ... ja, p e sten, heur-ie 't nou? de eene met de andere vergallen ze
mien mien leven, oe zeune en oe schoondochter ... en oe neeve en oe nichte en oe heele
zeügien ... as ze de koppen bij mekare steken, dan giet 't over mien, däh ... nou weet-ie
't ... en det druppeltien bloed det 'r nog överblef . . , det drinken oe zeune en oe dochter
hier in huus web op ... weet-ie 't nou? al wil ie 't nou niet heuren, doarum is 't nog web
zoo ... vroag an de warrekgojje, vroag an de Buren, vroag de ... de meiden, an de bakker
en an de krudenier en an pomstok en de heele wereld ... of ze niet roddelen en spijen .. .
hun gal uut ! woärumme niet? ie em d'r geen last van ... ie lezen de krante en ie goan de
stroat op ... hoe kan me zoo'n hond wezen?" -- „Wat 'em ze dan weer van oe verteld,
die snotsneuzen", dreunde hij langzaam, z'n hoofd, haar oogen zoekend, nacht keerend
naar haar op, „det gekraisch is toch ummers overbodig kind, godogod, mut iedereene det
dan heuren? ie zollen oardig wat wiener doen, aj 't alleenig en dan alleenig an mien vertelden ... is 't dan nies zoo?" — „Um daj zoo graag noa mien willen luusteren," klaagstaarde
ze, toch zachter pratend. — „As ie maar niet altied zoo schreeuwden," overtuigde hij, wat
moediger nu, maar weer voorzichtig-zachter : „wie of 'r dan nou weer erroddeld van die
twee, Grietje of Naatje." --• In 't laatst van in toon, heel even fijntjes, glimlachte al weer
zijn bijna spotten. Maar nu ze toch voelde hem bezig te houden, merkte ze dat niet, krie
beide haar hevig de begeerte om de beide jonge vrouwen even, al was de straatbreedte ook
tusschen haar, te straffen, dan dat ze zooveel aandacht geven zou aan z'n toon. „Vroag
ie nog wie? ... of 't niet precies eender is ... Kump d'r wat op An ... aj 't weten willen,
driftte ze al moeilijker nou ze z'n belangstellend vooroverbüigen zag, „die Naatje,
vallen zal ze van 'r gräatje ... hef van de weeke an de bakker iernoast verteld, dat wij
an Joop zoo em ofrezet 1) . jaaa ..." zong ze, aangemoedigd door zijn ongeloovig schuin1) Lijdend voorwerp met an. Men lette hier tevens op het echte oude-vrouwachtige, te vergelijken met Deel I,
"
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oogen .--, „wat zeg-ie doarvan . , . vreet.-ie oe nou niet op van de zenewen . . . wij em an
Joop zoo of-'ezet met de gassene." ^-- Wij 'em of--ezet met de gassene?" hervroeg hij met
klem, alsof hij Naatje voor zich zag en 't haar toevlijmde, „nogh, det is toch heelemoäle
schmoes, hoe kun wij ofzetten as hij toch de briefies ef betaald." .-- „Juust doarumme," lei
zij gebarend uit, nu opeens vertrouwelijk naar hem gekeerd, „em ze verteld . . . we em
ja, schrik oe niet . . . we em eknoeid met . . . met de winkeliers , . . ik weet veule . . . en
mesjogge op kosten 'ejaagd um maar een mooie gassene te kriegen . . . allemoale vuile
smerige proaties . . . goa iernoast bij de gojje van de bakker, die hef 't mien zoo terloops
verteld . . . 'n garp on 'n schand veur 't fetsoenlike gajes, det 't heuren mut, werachtigasgod, zullie onder mekaare weten beter vrede te hollen . . . zoo'n gojje mut mien det ver.tellen . . . ik verzeker oe ie kun haar gerust geleuven van hiernoast eur . . . is eene makke
woord leugens bij . . ." .-- „Nogh," zei-ie minachtend, zich schurkend in den leunstoel,
„wat lui!" en na even stilte, toch niet graag toestemmend dat de gojje van hiernaast eerlijker en fatsoenlijker zijn zou dan z'n schoondochter en z'n nicht, bedacht-ie zich, terugr
krabbelend en tegelijk met een sussen van haar haat : — „As 't teminste woar is, zie,
niemand stiet mien d'r borg veur, dat die gojje d'r niet ook 'n bietien bij ef 'emaakt, heelemoale liegen zal ze 't vanzellef wel niet, doar zie 'k er niet veur a n . . ." — „Die gojje,"
besliste zij met gefronste wenkbrauwen, „die gojje is wät 'n ressjaffene 1) gojje . . . ik verzekere oe, ressjaffener as zij en as zij . . . nögh . . . vreet-ie oe nou niet op van de zenewen
bij zu'k soort .-- de's de olde tante en de's . . . de's de olde moeder," neeg ze, na even
zwijgen, met vinniger verwijt, „ie begriepen toch zeker wel, dat det van gunder is 'ekomen — det hef ij verteld of zij . . . och god . . . ik zal maar niks zeggen maar ze bezundigen zich 'eur, ze bezundigen zich zwoär an mien." — Weer kwam even een triestig zwijgen waarin Moeder neerzat in wiebelend beklag, hij naar woorden zocht, die 'r kalmeeren
zouden en toch niet prikkelen door negeeren van 't gelaster, waartegen ze jammerde. —
„In ieder geval is 't niet zuver an de groat," probeerde-ie 't laatste te betwijfelen, „dat
die bakkersgojje det overkletst, is oak niet arreg verstandig mu'k zeggen, as ik boas was,
nou, dan kreeg ze van mien waarachtig geen cent meer in de la." — „Umdet det mensche
te fetsoenlik is, um zukke vuiligheid te kun verkroppen," verdedigde ze, „umdet ze 't nou
niet uut kan stoan, dat zoo'n stuk pest 'n olde vrouwe giet bekladden tegen 'n vreemde,
dad ie det nou niet begriepen kun, nou det kan 'k best geleuven . . . ik zeg oe, van mien
kreg ze wel weer centen in de bak . . . in de la," versprak ze zich in 'r aangorgelenden
drift, „zeker mag 'k det poossien, da 'k d'r nog bin, toch nog wel baas wezen over de
huusholding niet ?" ---- „Och god kind", glimlachte hij, „goa oe gang maar 'eur, al wol ie
d'r nog drie bakkersgojjes bij nemen „0 . . . as 'k det dan nog maar mag," zei ze
zachtjes, en ze kruiste de armen over de borst, zuchtend uit gewoonte. „As 'k det dan nog
maar mag . . ." herhaalde ze in al droever, stil-star kijken voor zich wazend, „dan is 't
goed . . . dan bi 'k al weer tevreden . . . a'k det dan nog maar mag

. . .

. . ."

Een Zondagmiddag, enkele weken na vader's zeventigsten verjaardag, gingen ze bij Moos
en Naatje om tegenvisite of te leggen. Jette en Meijer zouen thuis blijven, Meijer om op
den winkel, Jette om op het huis te passen, beide, om dat Sam ze niet mee wou hebben.
Als Vader en Moeder mee gingen was 't meer dan mooi genoeg. Jette had geen zin, in een
hoekje te worden geschoven. Zij als eenigste zuster hoorde er bij, wanneer iets ernstigs
als een huwelijk van een broer behandeld ging worden. Waarom moest zij thuis blijven?
1) Ressjaffen = rechtschapen.
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Dan ging ze de deur uit. — „Goa oe gang," zei Sam.
„haar ik doe 't niet," schermde
ze, „ik doe 't niet, as jullie goan dan goa 'k mee." ,-- „En as ie goan dan goa ik niet mee"
vocht Sam tegen, „dan blieve ik thuus, dan mutten jullie 't maar zonder mien ofdoen." —
Vader knipoogde tegen Jette : „Wees toch goochem, kinderachtige meid, kan 't oe wat
schelen ? Ik beloove oe, ie zullen niks missen, we zullen oe alles wel verteilen, hoe ku'j nou
zoo kinderachtig wezen, ie worren toch alles gewaar en d'r mut toch eene thuus blieven."
„Umdat 'k altied achterof worre ezet," klaaghuilde Jette, „altied, altied, de's veur mien
sappelen de heele dag, da 'k as 'n snotneuze deur iedereene in 't gezichte worre eslagen,
'n ander geeft zien eenigste zuster de kowet um ook ies mee te proaten en 'r meening te
zeggen, op mien spulten ze, de's umdat 'k mien de kolde koorse make." „Maak ie oe
nies de kolde koorse," sarde Sam, „vroag wie 't oe bestelt, doar vreet ie toch oök van
mee, we zullen oe dame van gezelschap maken en ons de kolde koorse maken voor öe .. .
goa'j mee vader? ja of nee, anders goa 'k alleenig, det gedonder altied, neem de eele femilie
mee a'j wat rechtschapens te beproaten hebben, mevrouw wil aar meening zeggen, ogh !
heb-ie doar öök al 'n meening over ? Käk op oe meening, as ik maar mien meening zegge,
wat 'n brutaligheid." — „Verrek !" eindigde Jette nijdig. — „Nou aju, Meijer, pas op, let
op de winkel eur, en breng doar even die worst weg, anders stuurt det kreng ze oe weerumme !" --- Met hun drieen gingen ze naar de overzij. — Moos had tegen de pittige zomerwarmte de gordijnen voor 't winkelraam neergelaten, al was er weinig vleesch in den
winkel. Aan een glinsterend-geschuurden haak boven 't hakblok, voor 't raam van de
kamer, hing week-blank, met plekken van blauwig grijs en warmrozig gevlek, een enkel
kalf, breed uitgerekt met doorhaakte pooten, uit te bloeden op een dweil. Achter de toonbank, voor de koperen roe, waaraan bruinrood--doorspikkelde worsten rijden tegen de
witte muur, restten een paar aangesneden koebouten ; een drooge lap geel-wit vet, flardig
en dun, een stel bruin glimmende nieren, als groote weeke kiezelsteenen lagen, naast afgewogen, geribd-roode biefstukjes, kliekjes meelig uitgebraden vet en een tong, vadzig uit
als 'n wijsneuzig lang schoenengezicht, neergekwakt op 't gebroken marmerblad van de
uitstalkast. Door den winkel, waar Sam haastig rondkeek, 't kalfsvleesch keurde en de bestellingen voor 't raam langs gleed, de bouten tegen de muur krengig vond uitzien, stapten
ze, door Naatje opgewacht, naar binnen. — Naatje gaf stoelen met veel gebaar en voorgenomen ontwijking van aandacht vragen voor de meubels. Zij had lichtgeel behang met
nieuwerwetsche roode bloemen, waarop terzij van de notenhouten linnenkast portretten
en hevig-leelijke platen door deu dichtslag van den deur te rengelen hingen. Zij had stoelen
met groen leer en hooge leuningen op geel en rood gebloemd tapijt, gelijke matjes, en
overgordijnen met roodbekwaste lambrequins. Boven de zwarthouten schoorsteenmantel
pochte in breed bruine lijst, een hooge geslepen spiegel, waarin te zien was 't geblikker
van het notenhouten buffet daar tegenover, met marmeren blad en servies ; het verpronkte
de donkere kamer met in den schemerhoek deftig wegblikkerende fijnheid, de kopjes en
gebakschoteltjes had ze met het uitbollend gesprei van het teergeele theedoekje omfranjed.
— „Ga jullie nou zitte," noodde ze, „dan zalle we eerst een kop koffie zette, want me sjikse
die is uit, die most met alle geweld naar der aschmedaj, want die most naar d'r vrijer met
permissie, naar d'r aanstaande met permissie, en nou heb ik nog Been tijd gehad om zoover
te komme." — We komen ook wat vrog," excuseerde Moeder, „'t Is woar we kommen
wat vrog, maar det bewiest, dat we graag komen." „Niks te vroeg, nooit te vroeg,"
zei Naatje, heen en weer loopend. Onderwijl ze zitten gingen om de salontafel en Moos
in z'n wit jasje en met z'n pet op binnen kwam, ging ze naar achter om koffie te zetten.
— Moos slingerde z'n pet in den hoek, wierp zich ongewasschen neer tegenover Vader
en Moeder, zware trekken puffend uit z'n sigaareind. — „Nou," kwam Naatje binnen, „je
.---
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begrijpt web, je mot zoo'n hourekte 1) wat toegeve, och god je hebt 'r zoo maar geen weer,
jäa ze moest naar 'r vrijer de juffrouw, ik denk nou, 't is web je Zondag niet van de week,
maar verga jij maar, ik wil me met die daar niet afgooie, eer ze me stikke laat." — „Me
mut ze wat toegeven," zei Moeder zwaartillend, „met recht eer ze oe doar stikken boat,
'n zorg, wees-ie maar de goochemste, en hol oe kalm en win oe veural maar zoo niet op."
— „Ogh !" wierp zich Sam met aristocratengemak achterover in z'n stoel, „wie d'r al niet
vrijt, wie d'r al geen aanstaande hef tegenswoordig, wat bin 'k misslijk." „He god,"
smeekt Naatje tegen Moos, „doe me nou een plezier en doe je andere jas an niet, je heb
toch nog web een ander jassie om an te trekke niet ? En ga me daar nou niet met je vuile
vethande an de stoel legge asjeblief ! 'k Zal voor je op me knie e gaan Legge to dan ! ja,"
gaf ze Sam antwoord, „wat zeg jij daarvan ? Net hoe je zegt, wie d'r al geen vrijer het
tegenwoordig, ik verzeker je, 'n goed hemd met permissie het ze niet an 'r lijf, maar een
aanstaande het ze töch !" Met een zucht naar z'n oome Ies stond Moos op, veegde in
den winkel z'n handen af en liep naar achter om een andere jas te haben. Naatje schonk
in preutsche fijn-bebloemde kopjes haar sterk--geurende koffie en uit geribd- glazen, nikkel
omrand en gehengseld gebakpotje presenteerde ze bruingebakken boterkoek. Voor de
tafel, de mouwboorden omgeslagen van haar zwart-lusteren japon, zette ze zich tot drinken.
Vader had z'n hoed afgezet, zat met z'n hand te strijken over z'n glimmende, op de kruin
enkel nog fijn-grijze hoofd, bewreef dan z'n gezicht, z'n neus beknijpend, en afdabend naar
de kin, eindigden de vingers met de baardslierten naar weerszijden genoegelijk • uit te
punten. Hij wou niet 't eerste beginnen, de eenigste, die van 't in vergadering behandelen
van 't huwelijk nog eenigen afkeer had, al zag-ie niets leelijks in 't fatsoenlijk sjadjenen
van twee jongelui tot degelijken sjiddes. „Nou ?", ongeduldig lachend haastte Naatje,
met haar kopje speiend, zeggeris jonges, motte we wat beprate, of motte we niet wat
beprate, en naar Sam rechts deelde ze schalklachend een kneep uit. ^-- „ja," kort knapte
Moos af, en wierp z'n oom en z'n neef elk een sigaar toe, „we hebbe niet lange neudig
te proaten jonges, we mutten maar met de deure in huus vablen, spiekers met koppen
sloan, heur." — Trots streek-ie met z'n dik-rooie hand z'n zwarte natte knevel op naar
z'n frisch kleurende wangen en nam z'n sigaar uit z'n mond :— „Kiek nou ies an, zonder
d'r duukies umme te winden, ik geleuve web," redeneerde-ie onder nerveus gekuch van
Moeder, Vader en Sam en wijdoogend glimlach-geglinster van Naatje, „zonder d'r duukies
umme te winden, ik geleuve web zie as ik noa Amsterdam goa, dat ik det zaakien met det
meissien en met die oome web kloar zal speulen ; Sam die zal ongetwiefeld web idee hebben,"
redeneerde hij door de kamerstilte, „en as ze dan samen varder kennis hebben emaakt,
dan geleuve ik dat we doar varder niet veule meer over te proaten hebben, woar of niet ?"
Vader zag Moos aan, en Moeder zweeg, zat met haar zakdoek haar wangenvel opduwend Moos te volgen, loenzend langs den mageren neus met van aandacht doorblauwende
aderen op 't smal-bleeke voorhoofd. Sam, verlegen, zenuwachtig, trok, onder de hard-rosse
roestige ruigheid van zijn snor- en hoofdharen met te veel en te hevige rukken z'n versche
sigaar aan, beloerend het brandende puntje, zonder opkijken of uitweg weten tot antwoorden. Hij zou doen of hij uit beleefdheid Moos biet gaan, in de pijnende benardheid
van in familie zich behandeld te voelen en onder 't triomphantelijk geglimlach van nog
niet zuiver bevriend geweten Naatje. Woar wob Moos toch noar toe, dat-ie er zoo op
had estoan, dat teminste Vader mee most komen ? Onder 't nadenken begon-ie vrijer te
trekken aan z'n sigaar, ruimer luisterhouding aan te nemen. -- „En wanneer wi'j dan noa
Amsterdam goan ?" vroeg Vader, „as ie 't dan willen opknappen, mud ie maar eerst goan,
1) Vrouwelijk van hourek ; cf. Rebbetzeente enz. Zie patjoorente in de woordenlijst hierachter.
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zo'k denken." — „Det kump allemoale wel goed," zei Moos, „maar nou mut ik nog even
over wat anders proaten." — „En det is ?", vroeg Vader kalm met een genoeglijken haal
aan z'n sigaar. ^- Sam, in blijvende leunhouding zag boven z'n vuist uit naar 'm op. --„Det is," begon Moos in een van middag glijdenden zakentoon, „det is . . . kiek jullies ies
even hier . . . jullie snappen toch zeker wel, as Moos die paar centen met det meissien mee
kreg, dat doar dan wat mee te doen is . . ." „Det spreekt van zelf," bleef Vader alleen
met scherp kijken antwoorden. — „En wat wol ie doar dan wel mee doen ?" vroeg Moos,
z'n oom wetend te vangen, maar dan dadelijk om rekking en gekibbel te weren, zei-ie, z'n
stoel verschuivend, „zal ik oe det nou ies verteilen ?" .— „Nou dan," vroeg Vader. — „An
mekare 1) kapot maken !" lachte Moos ernstig. ^-- „An mekare kapot maken . . . wat wol ie
dan ?" .-- „Det zal ik jullie ies netties verteilen ! D'r wonen hier in de stroate nou op 't
oogenblik een, twee, drie, vier katsowem 2), is det woar of is det niet woar ?" --- „De's
woar," bromde Sam achter z'n vuist, om niet heelemaal kinderachtig te blijven zwijgen.
.-- „De's woar he ? Nou," zei Moos, „die maken mekare kapot, is det oak woar of niet ?
Nou rechtuut antwoorden en geen flauwe kul verkoopen, we proaten nou selied." --- De's
óók woar," zei Vader eerlijk, „en wat wol ie nou ? schiet op !" „Ik wol d'r drie van
maken !" ^-- „Drie ? dan wo'j samen doen ?" — „Zoo is 't, ik wol buttien bij buttien doen,
boat Sam nou zien drie mille nemen, en ik mien drie mille en 't bietien da 'k doar nog mee
overlegd heb, en loaten wij doar nou samen 'n stevige zake van maken . . . jullie mutten
dadelijk zeggen ja of nee, 't is veur jullie goed en veur mien niet siecht." — Sam, heugelijk
verrast, zag nerveus om naar Vader, bang dat die tegen zou vechten. Hij had grooten
lust. Naatje zat stil te lachen om haar mans goocheme voorstel, waaraan zij den hevigsten
stoot had gegeven en zij spiedde de tafel rond, de gezichten langs die dächten. Moeder
bleef zwijgen, in zaken gewoon haar man te laten oordeelen ; nooit had ze zich daar in
gemengd, altijd zich klein-weg en trouw, zonder hinder of hulp, aan zijn meerderheid
onderworpen. „Doar mut 'k over denken," zei Vader triestig-zacht. Hij merkte plots
droef, dat zoo en niet anders z'n zaak op de been kon blijven. Al z'n heerlijke onaf hanker
lijkheid zou-ie dus tegen evenwichtig oordeel van een dertigjarig oomzeggend vennootje
moeten ruilen. Ze zaten daar voor hem en klonken hem aan zich vast ; hij had niet meer
te zeggen, hij had toe te geven, hij was oud. Dan, opeens, zag-ie smartelijk de tweede
bedoeling : Joop, nou tegenover de sterk gemaakte zaak, moest er totaal onder. Ja, ja, het
ging zoo heel goed, drie duizend en drie duizend, dat waren er zes, ze zouen hem nou even
met z'n vrouw en z'n kleintjes dood gaan bijten. Hij zou mee helpen, om 'm de laatste
knauw te geven. Zeker had-ie nog niet genoeg honger geleden, in 't poosje, dat-ie daar
tegenover ze zat te scharrelen en te krabbelen. Zou hij 'm zoo moeten helpen uitzuigen ?
Had-ie 'm daarvoor onder de goppe gebracht ? Zou z'n Moeder d'r niet aan denken ? Nee,
hier stond-ie alleen, 't zou Sam en Meijer en Jette hun zorg zijn, of hun broer daar morgen
of overmorgen op de keien stond, nogh ! óók 'n zorg, ging 't hün wat an ? 3) As d'r maar
wat lekkers bij 't brood was en wat stevigs in de soep, godegod wat stond-ie zwak tegenover ze „Nou mutten we niet zoo lange proaten," zei Moos beet, „mut 'k goan of
mut 'k niet goan . . . ik weet niet, wat doar nou over te prakkezeeren valt, och god nog
toe, 't is toch de eenige weg, ik wil jullie godbewaar niet beleedigen, maar kiek dan goed
uut oe oogen . . . de concurrentie die hef jullie net zoo min centen in de zak ebracht ; ik
zegge niet, da'k 't alleenig veur jullie doe, det zol mesjoggaas wezen, kinderachtige flik.vlooierije zol det wezen, ik doe 't net zoo goed veur mien ook as veur jullie, maar 't is
toch ook de eenigste weg . . ." .-- „Van zelf," zette Naatje bij, „zoo kan 't toch niet blijve
^

1) Lijdend voorwerp met an. 2) Slagers. 3) Let op de vele Joodsche vraagzinnen.
van Meppel, Steenwijk, Kampen en Zwolle.
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ezegd, tegen loop," vocht Sam, „toen-ie bij ons vandoan is egoan, ie hebben ook maar
niet op 'm annegoan en op 'm espuugd, altied bin-ie veur 'm in de bockt esprungen, wat
doen 'k met die flauwe drijerije ?" --- „Nou, nou heb ik wel ies wat ezegd, doar heb ik
mien reden veur ehad, en töch hef oe Vader gelieke, dat ie 'm niet zien laatste stukkien
brood uut de mond wil loaten scheuren." — „Heur ies," overtuigde Moos, „ik zal oe nou
ies wat verteilen ... ik kan mien doar van zelf niet mee bemujen, maar det weer ik wel,
die loop van oe is öok geen kind, en as-ie zoo'n honger had ehad, dan was-ie doar al
lange vandaan ewest, dan had-ie wel argens anders goan zitten, en zoo arg zal det nou
wel niet loopen, veur mien ... ik verlange 'm niet in de grond te warreken, ik gunne die
jonge geen kwoad, hij hef mien noch an mien vrouwe nog nooit geen stroo breed in de
weg elegd, onzin, maar as wij, net zoo as Sam doar zeg, as wij op die maniere det goed
veur mekare kunne kriegen, dan is det malligheid um det te !oaten ... ik verzeker oe oome
Ies, die jonge die zal zien paar klanten doar wel umme hollen, ie weten heel goed," lachte
hij met z'n hand naar Vader gebarend, „ie weten heel goed, dat hij niet zoo'n kind is, hij
zal zien kost wel opscharrelen, wees doär maar verzekerd van, as jullie 'm geen kwoad
doen, ik zal 't zeker niet doen, en nog ies, hij is geen kind, um de verdommenis niet !" —
„Och," redeneerde Naatje, „kletse jullie niet, as dat nou alles is wat je d'r tege heb, dan
is dät niks, dan gaat me mannetje morge of overmorge naar Amsterdam, en dan smoest-ie
'n beetle la-la-la met de Kalle, en dan houwe we 't andere jaar gassene, of misschien nog
wel gauwer ... hoe lijkt u dat tanze Saar, nou ?" lachte ze over de tafel heen haar toe :
„he ? da's zoontje nommer twee die onder de goppe gaat he ? heb u trek in een gassene ?"
„O, arg, arg trek, ik kan mien trek niet op," kniesde Moeder, „schei maar uut, veur
mien bin d'r andere dingen um an te denken, ja, gassene, gassene, doar heb ik allemoale
geen heufd meer veur ... ik kan 't wel zonder gassene's of, best, best ..." „Och kom!"
sprong Moos op, „ie mäken d'r wat van, ik wedde, as 't eenmoal zoovarre is, dat ie 't
langste opblieven van de heele boel, allemoale die zoo proaten, die doen doarumme nog
niet zoo, ik heb d'r wel lol in, in 'n goeie gassene, ik heb in lange geen pleziertien ehad,
'k zal godverdomme dansen dat de hanebalken kraken, wat--ieje Na ?" — Nou he," lekker
lachte Naatje, die 'n uitkömst zag in 't glimlachend zwijgen van haar oome Ies, „ik dans
de menuet dadelijk met oome Ies, daar kan ik 't beste maat mee houe, wat, öome Ies ?
he ... oome Ies die danst zoo licht, jullie benne allemaal van die houte boere, maar daar
voel je je niet bij, nee, dat zeg 'k nou nerges om, maar dat is zal 'k sterve waar, ik dans
altijd wät graag met 'm." Vader, die bij Sam's volhouden dadelijk angstig begrepen
had, dat-ie toe moest geven, wiji-ie in naam geraadpleegd werd, maar toch aan de jonge
krachten de dingen over moest laten t zat zich op te dringen aan den noodzaak der feiten ;
of-ie al praatte en opspeelde, of weigerde, och, als Sam doorzette, zou-ie niet meemoeten ?
hij kon de zaak niet voeren, hij was niks meer ... Langzaam liet-ie zich sussen, door Moös
en Naatje, door de eigen hoop, dat loop zich er wel doorheen zou slaan, eindelijk door
den troost, dat, als 't ook misliep, hij er toch niets tegen doen kon. Hun vroolijkheid deed
nu 't överige, aanvonkend den levenslust, die hem altijd krachtig gebleven was. Hij gaf
zich over aan de schikking van den niet weg te dringen dingenloop ... misschien had-ie
werkelijk wel wat overdreven, en waär was 't dat ze zoo alle drie naar de kelder gingen.
Moeder, onmachtig tot eigen öordeel, had zijn gezicht beloerd onder 't overtuigend geredeneer der anderen, en tot schuwen glimlach plooiden zich haar trekken, toen ze hem
vroolijk zag worden onder Naatjes gegiechel. „Nou," vroeg Moos, „mut 'k goan of
mut 'k niet goan ... Sam vindt 't vanzelf goed, niet woar zwoalter ?" „Nou," hoofdschudde Vader naar zijn vrouw sober glimlachend, „as 't niet anders kan, en 't is zoo de
eenigste goeie weg, dan mut 't ook maar zoo geheuren, dan mag 'k lieden, dat 't jullie
van Meppel, Steenwijk, Kampen en Zwolle.
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goed mag goan en ons allemoale." — „En an ons allemaal !" zei Naatje hem begrijpend.
„Nou," zei Moeder Vader na, Coen ze zag, dat hij haar oordeel meende te vragen, „as
't niet anders kan, ja dan mut 't ook maar geheuren, dan hoop 'k oök dat 't maar goed
mag goan." „0, zoo, zei Sam, „zoo mag 'k 't heuren, nou proaten jullie as verstandige
menschen." .-- „Accoord,'.' lachte Naatje, met bei haar handen slaand op 't tafelloopertje
en naar den winkel wijzend : „Moos daar is volk, ga jij eve kijke, toe," bedelde ze lief. —
„Nee," zei Moos, door de ramen glurend, „Simon is toch veur, niet?" — „O, ja," zei
Naatje, „'t is ook waar ook, hij helps al." „Heur ies," boog zich Moos naar Vader en
Sam voorover, „ie begriepen wel, dat 'k die oak weg kan doen, de's allemoale geld dat
we sparen kunnen, det bin toch ook twee achterwielen alle weken !" .— „Wie meen-ie,"
vroeg Vader. — „De knecht, Simon," zei Moos. — „0, wo'j die weg doen ?" ---- „Netuurlijk,
ssst, maande Moos verstandig uitleggend naar Sam, die gebaarde van dat spreekt van
zelf, „vroag of 't maar genog is," tong-ie hoog fluisterend naar Vader, „drie man in 'n
zake, 'k bin tevreden as alledrie veurloopig geregeld wark hebben." „Nou, ja, och van
zelf, a'j 'm bepoald niet meer gebruuken kunnen," voelde vader te moeten toegeven. —
„Dat zou wel mesjoggaas zijn," zei Naatje, de koekkruimels van haar schoot kloppend,
en met een lachje naar Sams kant weer, zag ze tante Saar aan om ook haar goedkeuring te
hooren. „Och, ja," zei Moeder, „as-ie niet meer neudig is, gekheid, me kan niet jemand
veur niks de kost geven, de's nog al düdelijk." -- „Ik denk er nog niet half an," besloot
Moos, „ja, ze bin nog al zoo lekker de knechten, um lief veur ze te wezen, en dan, ja, wat
'n malligheid, me kan doar 't geld weggooien, al was-ie de beste knecht van de wereld,
kan-ie mien zeggen hoe laat of 't is, ze denken öok verrek maar, as ze arregens anders een
kwartien meer kunnen kriegen," — „Nou," zei Naatje, „as jullie drie e voor eerst werk
hebbe, werachtig dan magge jullie tevreje weze, 't zou aardig möoi zijn, mär, 'n zaak met
drie man ..." „'k Beloöve jullie," spiegelde Moos voor, „wij zullen 't kloar speulen, maar
nou ies wat anders ... Na, is 'r nog wat te drinken, ja of nee." — „Netuurlijk," lolde
Naatje, „ze kenne 'n glas cognac krijge as ze luste en tante Saar 'n zoet slokkie." „Nou,
schief dan op !" haastte lachend Moos, „'k heb trek in een stevig glas cognac, as me over
dingen van beteekenis hef eproat en me is ofgehandeld, dan mut me samen 'n glas cognac
drinken." „Ie zullen wel dorst hebben ekregen," zei Sam, ie hebben mutten proaten as
'n advekaat." „Schei maar uut," pochte hij terug, „'t argste kump nog jongien, hol oe
maar stille, nou mut 'k nog veur oe an 't pleiten." — „As 't maar geen pleite 1) geeft,"
gijnde Vader, „schep-ie maar niet zoo op, ie zullen wel niet zooveule meer te doen hebben,
ik denke, 't pleidooi is al ewunnen, veur dat de zitting geopend wordt." — „Det denk ik
ook," nam Sam, moediger nu, over, nou-ie wat gewend raakte aan de gedachte, door
Moos en Naatje genadiglijk een vrouw te krijgen toegeworpen, „ie zullen oe lippen niet
an 't bloeden hoeven te proaten, maar heur ies, zonder flauwe kul — nee, geef mien 'n
cognakkien, Naatje, --- wanneer goa-'j nou, nou niet zoo lange wachten zeg." — „Hoor
is," plaagde Naatje, die is met recht verliefd voor-ie verloofd is, d'r is haast bij, wat zeg
je daär van ?" — „Op jullie gezondheid, op de nieuwe firma en op de anstoande sjiddesch !
klonk Moos ; zij dronken uit met 'n Omein ! en schijnbeweeg van klinken, Moeder en
Naatje anisette, de mannen cognac. — „Morgen goa 'k noar groot Mokem !" riep Moos,
z'n knieen beslaand en lach-oogend de kamer rond, „en as 't in orde is, bezweer 'k oe,
dan schrief 'k 'n brief kaart en ie komen bij mien !" „Accoord !" zei Sam, „nou nog ies
inschenken op Moos en Naatje, hoera !" .-- „Loaten we nou maar ies eerst zoo varre
wezen," lolde Moos lekker, met den jubel in zijn hoofd van de pretjes en de goeie zaak,
1) Failliet.
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von Jisrael, den anderst wär keine Hoffenung zu Jisrael, dasz sie könten aus dem Exilio
verlöst werden, den die letzte Erlösung wert seyn gleich as wie die erste Erlösung is gewesen, und es is männiglich bekant, dasz Jisrael durch Haltung des Gezetzes seynen verlöst geworden von Egypten, as wie der Spruch sagt in Exod. 3 : 12. Wen du das Volk
hast ausgezogen von Egypten, sölt ihr Got dienen auf dem dasigen Berg, aso wert die
zukünftige Erlösung auch seyn durch Haltung des Gesetzes. Aber heut des Tags sieht
man an unsern überhäuften Sünden augenscheinlich, dasz die heilige Lehre, das geschriebene Gesetz, fast gar is verworfen in einem Ek der Haus-Winkel, das brengt auch
durch unsre überhäufte Sünden unser Verlängerung des Exilii, gleich as wie Jaakobh
unser Vater, über ihm sey Friede, hat gesagt Genes. 27 : 47. Aso sicht man auch heutigs
Tags, fast in gansz Pohlen und Böhmen und men andre Länder, dasz asobald ein Kind
neiert ein weinig. Buchstabiren kan, lernt der Rabbi ein Abteilung oder etwas mehr der
fünf Bücher Mosis, danach hebt man Mischnijoth und Gemara mit ihm an, und legt sich
auf Spitzfündigkeiten und Zwizsigkeiten, aber den Haupt-Grund den Brunnen lebendiger Wasser das geschriebene Gesetz last man stehn, rechtschaffen klagt die Torah
schäbi Ethabh, wie der Prophet sagt. — Und auch sint die Zeit dasz viel Polnische Gelehrte in Teutschland seynen gekummen, da man sunst jo hat pflegen Biblische Sprüch
und Verse zu lernen, da haben sie auch, gleich as wie ihr Brauch is, wenig Sprüch mit
den Kinder gelerrent, wens der Lehr-Meister nit kan wie sols der Schüler wissen, mitlerweise mocht doch ferne und Friede das geschriebene Gesetz vergessen werden von Jisrael:
Ja auch man hat den Zennah ve Rennah auf fünf Fünfteil vom Gesetz und fünf Bücher
und Prophetische Texte, das is neiert ein Stük von der Lehre, und seynen meistenteil
ausschweifende allegorische Auslegungen, alls Erklärungs-Weise, aber nit der HauptGrund von der Lehre, dasz man solt verstehn, wie der Spruch in dem eigentlichen Begrif
oder blosem Wert nach enander redt: Der früh gejagte Hinde und gesammelte Nachleft
und andere Bücher men, seynen sehr mächtige schöne Bücher auf das Gesetz, die Propheten und andere Schriften, seynen aber nit verteutscht von Wort zu Wort, neiert auf
die schwere Wörter, und auch viel Erklärungs-Weise : nun der Maggid auf die Propheten
und andere Schriften is auch schwere Wörter und viel auf die Art einer Deutung, aber nit
schlecht weg eine Auslegung der Sprache, und al diese Bücher seynen dazu auch gar
schlecht gedrukt, seynen besudelt und nit wohl zu leienen, und auch voller Druk-Fehler,
und wen man sie jo aso nach enander leient, kan der gemeine Man der kein Gelahrter is,
dem Text kein Verstand abhaben, den die Bücher seynen nit von Wort zu Wort verteutscht durch Auslegung der Worte, dasz es ein itlicher es sey Man oder Weib, Jüngling
oder Jungfrau auch gemeine Leut, aso wohl könten die Folge von den Texten verstehn,
aso wohl as ein Gelehrter, der Worten dasz man sol können haltend seyn, und du solst
sie schärfen zu deinen Kindern, und du solst davon reden wen du in deinem Haus sitzst,
und wen du auf dem Weg tuhst gehn u. Deut 6 : 7. Das geht doch jo auf das geschriebene Gesetz, gleich as wie aus dem Zusammenhang der Verse oder Texte erhellet, den
es stehet weiterbescheidlich, und du solst sie schreiben vers. 9. Unsere Meinung is nit die
oben gemelten Auslegungen, das sey ferne und Friede, zu verachten, das sey ferne. Sie
gehen nach ihrer Weise, wir gehen nach unser Weise. — Unsere Meining is mit der
Hülfe Gots durch Ubersetzung der Sprache zu verteutschen das Gesetz, die Propheten,
und Schriften Wort vor Wort in einem guten Teutschen zierlichen Styl, dasz es ein itlicher, er sey auch wer er sey, in den Länder Böhem, Mähren, Oestereich, Pohlen und
Teutschland wohl sol können verstehn, und wissen was unsere heilige Lehre in sich hat,
das bisher wie viele tausent ja zehn tausenten von Jisrael nit gewüst haben, was sich und
wie sich alle Sachen haben zugetragen, dieweil mir Köninge und Propheten haben gehat.
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Den last uns einmahl sehn, was haben doch die Völker getahn, dasz sie haben nach ihren
Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Nationen, Gesetz, Propheten und Schriften dol
metschend gewesen, hat nit König Ptolomäus lassen sibenzig Aeltesten von Isruschalaim
kummen, die ihm das Gesetz haben übersetzend gewesen in die Griechische Sprach, und
er hat ihnen grose Geschenke gegeben, und hat sie mit groser Ehr und Ruhm wieder lassen
hinzihn, gleich as wie man es ausführlich gefind in dem Buch, die Augen des Rabinen
Sadi vol rohter Ducaten. — Auch hat man es in Italia Gesetz Propheten und Schriften
übersetzend gewezen in die Lateinische Sprach, in Korinten, Steyermark, Tyrol, Bayern,
Schwaben haben es in ihrem Sprach, in Sklavonia, Ungern, Siebenbergen, Walachey
haben es in ihr Sprach übersetzend gewesen, in Böhmen, Pohlen, Reussen, Moscovia,
Persia, Arabia, India, Armenia haben es in ihrem Sprach übersetzend gewesen, Dennemarck, Norwegen, Schweden, Lappeland, Lie fl and haben es in ihrem Sprach übersetzend
gewesen, Hoch-Teutschland, Nieder-Teutschland, Saksen-Land haben es in ihrem Sprach
übersetzend gewesen, in Hispania, Franckreich, Portugal haben es in ihrem Sprach übersetzend gewesen, Engeland, Schotland und Irland; ein itlich Landschaft, hat es in seinem
Sprach übersetzend gewesen, und noch viel men andre Länder, die uns hie viel zu lang
zu schreiben seynen, den ich hab seibert nun wie viel Jahr nachenander gedrukt, über
zehnmahl hundert tausend Bibeln in Engelsch und Schotsch, den es is kein Knecht hinter
dem Pflug oder kein Dienst-Magd geschweige den andre in gansz Engeland oder Schot-land, der da vier Schrit geht sunder seine Biblia bey sich zu haben, den alsobald einer ein
wenig ledig is, und niks zu tuhn hat, aso nemt er seine Biblia hervor, zu bestätigen, wen
du zu Haus sitzest, und wen du auf dem Weg thust gehn. — Und warum söln mir sich
den nit auch aso befleiszigen in unsere heilige Gesetz, dieweil doch die Lehre zu uns is
gegeben wurden, und zu keiner andre Nation und Sprach, den mir haben Got sey Dank
die lautere reine Lehre in unserm der heiligen oder Hebräischen Sprach, das auch alle die
Nationen um derentwegen lieb haben, den sie seibert sagen, dasz mir den klaren reinen
Spiegel, die heilige Gesetz, sunder verfälscht haben, und ihnen vortragen. — Man sech
zu, was haben die hochmächtige Hern Staten General von den vereinigte Nieder-Landen
(das meint die sieben Provincias Holand, Seland, und West Friesland, Stift Utrecht,
Gelderland, Uber--Isel und Gruningen) dran gewent, und haben im Jahr 5379. (der Welt,
Christi 1618, sq.) lassen zu enander kummen von nahenten und von weiten fünf und
zwanszig grose Gelährte in das Ort Dort oder Dortrecht, und haben sich lassen Gesetz
Propheten und Schriften recht wol übersetzend seyn, al dem lautern wörtlichen Verstand
nach, und haben solche grose Unkosten getahn, die nit zu beschreiben seynen : --- Aso
seynen auch gewesen in der heiligen Synagog Ferrara, hundert grosse Weisen aus Spanien, die da haben übersetzend gewesen Gesetz, Propheten und Schriften in die Spanische
Sprach Wort vor Wort, nach seinem eigentlichen wörtlichen Inhalt, sunder einige Erklärungen oder Auslegungen. Is den einem gemeinen Man etwas schwer zu verstehen,
dasz er nit weisz was der Text meint, aso geht er hin und fragt einen Gelehrten ein
Gesetz-Lehrer der da wolgeübt is in dem Biblischen Text in Gesetz Propheten und Schriften
derselbige es Got sey Lob unter uns Spanier oder Portugiesen insgemein viel gibt, die gar
wol versucht seynen in dem Biblischen Text, den man is doch jo erst schuldig einen Grund
zu machen, eh dasz man einen Bau aufstelt, aso gehört man den auch erst den Grund das
Gesetz in Geschrift zu lernen. — Und nachdem dasz der hochgelobte Nahm, gelobt sey
er und gelobt sey sein grosser Nahme, mich nun hat würdigend geweisen mit Verstand
in dem Werke des Buchdruckens, und ich hab es Got sey Lob in meinem Vermögen, aso
bin ich hingegangen, und hab im Jahr 5426 (der Welt, Christi 1665. sq.) gedrukt Gesetz
Propheten und Schriften in Hebräischer Sprache, übersehen und gesaubert von allen
a° 1677.
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Fehlern in der Welt. Den sie seynen gereiniget von viel grosen Meistern des Gesetzes,
von den Kindern unsers Volks und von den Herren Professores von der Universität der
Stat Leida in Holand, und von den Herren Professores von der Stat und Stifft Utrecht,
und hab grose Unkosten darauf verwendend gewesen, dasz es sol gereiniget seyn, dasz
durchaus kein Fehler in der Welt darinnen zu finden is, Got Lob. --- Da hat mir auch die
Regierung, die Hoheit ihrer Herlichkeit werde erhoben, die Hochmächtige Herren Staten
General ein Privilegium gegeben, dasz niemant währender Zeit von 22. Jahren dergleichen
Gesetz Propheten und Schriften sol dörfen nachdruken, oder verkaufen, und haben mich
verehrend gewesen mit einer güldene Ket, und ein Gnaden-Pfenning dran, das auf einer
Seit steht das Wafen von Holland, und auf derandre Seit das Wafen von den sieben
Provinzies, wiegt 36 Loht fein Gold, welch Privilegium und Ehre von Menschen Dencken kein Israelit oder niemant hat gehat: — Da hab ich mir gedacht, dieweil mich der
Hochgelobte Name, gelobet ist er, mit diesem Ehren-Zeichen hat würdigend gewesen,
aso wil ich den der Welt auch weiter zur Seeligkeit behülfflich seyn, mit al demjenigen
das in meinem Vermögen is, und hab nit angesehn Zeit oder Gelt, grad zum WiederSpiel von andre Buchdrucker, die neiert auf Gewinst sehen, und druken aso schlecht hin,
nehmen schlecht Papier, schlecht Tint, schlechte alte Druk-Lettern, und lassen neiert geschwind nach enander hinwek rumpfeln, dasz man es auch fast an viel Orten nit wol
leienen kan, und dazu vol von Fehler fast ohne Zahl, dieweil sie keine besondere Aufsicht darauf, den sie gedenken neiert auf Gewinst. — Aber bey mir is es Got sey Lob
nit aso, damit folg ich meinem Vater über ihm sey Friede nach, der da sein Leib und
Leben hat sich übergebend zum verbrennen gewesen, um des heiligen Namen des Einigen
Willen, aso leg ich auch iszundert mein Gelt und Müh und Aerbet an zur Ehre des heiligen
Namen, gelobet ist er, und hab nachgeforscht gewesen nach weisen und verständigen
Leuten, gelehrte versuchte im Gesetz Propheten und Schrifften, die mir dis Buch söln
übersetzend seyn aus der heiligen Sprach in die Teutsche Sprach, Wort vor Wort, in
einem zierlichen Styl, schlechtweg durch Verdolmetschung der Wörter, gut Teutsch das
man überal verstehn kan, in Pöhmen, Mähren, Oesterreich, Pohlen und Teutschland, dasz
kein Wort in dem Text sol verfehlt seyn, und auch nit men as in dem Text sieht sol setzen,
und hab durchaus kein Geh gespart, den ich hab dem Ubersetzer dem grosen Meister
unserer Meister Joseln Witzenhausen Setzer, bezahlt von aso viel as auf einem dieser
gedrukten Bogen steht drey Reichstaler specie Gelt, auf Schillings zu rechnen nach
Proportion sechszehen und ein halben Gülden Polnisch. Noch über dieses hab ich
gegeben an dem grosen Doctor, das Licht der Juden, die Seule, der rechten Hand, ein
starker Hammer, ein besonderer Mann, geehrt ist sein Name, ein hochgelährter Mann,
unser Herr und Meister der Meisteren, das Haupt aller Vorsteher des Gericht-Hauses bey
der heiligen Versammlung der Teutschen, mein Fels und mein Erlöser behüte ihn, in
Amsterdam, von itlichen gedruckten Bogen drey und einen halben Reichsthaler, neun
siebenzehn Creutzer-Stücke specie, nach Polnisch Gelt auf Schillings zu rechnen nach Proportion zwantzig Gülden, dasz er dem Ubersetzer Rabbi Josell, der oben gemeldet ist, sol
zuhören überleienen die Ubersetzung Wort vor Wort, dasz kein Wort in dem Text sol
aussen geblieben seyn, und dasz die Ubersetzung sol recht seyn, dasz nit bewahre Got und
es sey Friede ein Fehler dadorch möcht kummen, und genaue Acht darauf zu geben, desz
es sol seyn das vollkommene Gesetz des Herren, das reine und lautere Wort Gottes, gleich
dem sibenmahl geläuterten Silber. Aber da ich hab gesehn, dasz die vorerwehnte grose
Excellenz gar beschäfftigt is gewesen im Studiren und Richten gantzer Gemeinen in göttlichen Sachen, dasz er mänchen Tag nit hat Müsze gehabt zu essen, und hat mich nit wol
können befördern seiner Geschäfte halber, und hat mich gar lang aufgehalten, viel über
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ein Jahr, und hat die Dritte von dem Buch noch nit überleient, da hab ich gesehn, dasz in
aso einem Circel-Rad das Buch, das sey ferne und Friede, wie viel Jahr solt müssen unter
Handen seyn, eh es zum Stande käme, und wer gibt einem Gelt genugen, oder Zeit genugen, und wer weisz was der Tag oder die Zeit noch gebracht hätte, ein Menschen-Kind
is übernächtigt, und auch kan man nit die Leut alzeit aso kriegen, die da geschikt seynen,
aso ein Buch übersetzend zu seyn in die Teutsche Sprach, in einem schönen zierlichen Styl,
und auch dasz ein aso herlich Buch nit länger sol vor der Welt verborgen seyn, dasz ein
itlicher Menschen-Kind sol können seines Lichts sich bedienend seyn, da hab ich nachforschend gewesen, nach warhaftige und der Gewinsucht nit ergebene Männer, die eben
nit alls von Geltswegen tuhn, sunder allein nach allen Kräften ihres Vermögens sich bestrebend seynen, an aso einem herlichen Buch Fleisz anzuwenden, ihrer viele damit sich
verbindlich zu machen, und das Verborgene ans Licht zu bringen. — Aso hat mich Got
Beführet zu dem Doctor der H. Schrift oder des Gesetzes, as nemlich zu dem Meister unser
Meister, dem Bas.Singer aus der heiligen Synagog Prag, einem rechtschaffenen redlichen
Man, der Got fürchtet und das Böse scheuet, einem weisen und verständigen Man, der
fast alle unsere Bücher sich bekant gemacht, gleich as wie man wol sehen kan an seinem
Buch Siffsi Jeschaynim das er hat verfertigend gewesen, da hab ich mich erfreuend gewesen,
gleich einem der eine grose Beute findet, dasz ich aso einen Man hab gefunden, der auch
wol geübt is in den Sprachen von den Ländern Böhem, Mähren, Oestereich, Pohlen und
Teutschland, der Worten dasz man es überal wol sol können verstehn, und keine Wörter
in diesem Buch gebraucht, die hie in Holand oder Friesland gebräuchlich seynen, den man
versteht sie anderstwo nit, und hab ihm wol bezahlt, dasz er hat angenummen die Ubersetzung von diesem herlichen Buch zu überleienen mit dem Ubersetzer, nemlich den Meister
unser Meister Josel Witzenhausen, dessen vorhin schon gedacht worden, das da noch nit
überleient is, bis ganz aus, mit grosem Bedacht u. Aufmerksamheit, gleich as wie er auch
getahn hat, und hat sehr aufmerksam gewesen in alle Ausleger, dasz oberwehnter Ubersetzer itlich Wort recht wohl verteutscht hat, der Worten dasz nit ein unangenehmes Wort
solt das sey ferne und Friede seyn unter der Hant ihm entfallen, und dasz dis vortrefliche
Buch möcht zu völligem Stande kummen, den wie viel hundert Männer und Weiber und
kleine Kinder sehr nach diesem Buch verlangen, Wasser aus dem Brunnen der lebenigen
Wasser zu schöpfen. — Auch hab ich durchaus kein Gelt gespart, und genummen auserlesenst Papier, gute Tint, schöne neue Druk-Lettern, die beste Werk-Meinster, den auch
der Ubersetzer, dessen ich schon gedacht, hat es auch seibert gesetzt, und wohl Achtung
gegeben auf die Correctur, und alle Sachen gar hüpsch ordentlich gestelt. Zum ersten
seynen dorch das ganze Buch gezeichent die Kapitul, und in den Kapitul einen itlichen
Vers besunder gezeichent mit 1. 2.3. Zum andern is in den fünf Büchern des Gesetzes die
ordentliche Abteilungen des Gesetzes gezeichent mit 1.2.3. dasz man alzeit kan wissen
dorch das ganze Jahr, die wie vielste Abteilung das es is. Zum dritten is in den fünf Büchern
des Gesetzes überal auf dem Kant gezeichent das Leienen, was man an Feyer-Tägen, unbeweglichen Festen, Neu-Monden, algemeinem Fasten, Einweihung, Hamans-Fest, und vier
grose Sabbather leient, neiert von Exod. 21. bis Num. 7. acht gedrukte Bogen, da is niks
gezeichent, den die acht Bogen hat ein anderer übersetzend gewesen. Zum vierden is in
einer itlichen Abteilung des Gesetzes auf dem Rand gezeichent die Prophetische Lection
die dazu gehört, und wo man sie gefunden sol, und in den Prophetischen Büchern seynen
die Prophetischen Lectionen auch al gezeichent, wo sie anheben, und wo sie auslaufen. Zum
fünften, al die Hebreische Wörter, oder die Nähmen von Menschen Kindern und von
Plätzen, oder sunst ein fremd Wort, hat man gestelt zwischen solche ( ) zwey halbe Monden.
(NB. Dieser 3te, 4te, und 5te Punct ist in diesem Deutschen Druck nicht observiret worden.
a° 1677.
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Item ach der 7de Punct nicht, hingegen sind an dessen Stat die zwey grosse Abteilungen
eines jeden Verses, Atnach u. Silluk, die im Hebräis, befindlich, alezeit mit beygefüget.)
Zum seksten, wen man wert Befinden ein Wort oder men Wörter zwischen aso [ ] einem
Klammer-Zeichen, das weist dasz die Wörter nit in dem Hebreischen Grund-Text stehn,
neiert man hat sie müssen setzen von Verbindung der Sprache wegen, oder der Worten
dasz man den eigentlichen Wort-Verstand von dem Text sol recht können verstehn. Zum
sibenden is, alwo ein Sach oder Rede aufhöret, ein Stüfelchen gesielt, dasz man sol wissen,
welches herauf oder herab geht, das dem Leienen einen sunderlichen Nachdruk oder Geschmak gibt. — Und drum sol ein itlicher mit Aufmerksamheit in diesem Buch leienen,
aber nit eilendig hinwek schlupfern, neiert wol in acht nehmen, was er leient oder wo er
leient, in welchem Buch, in welchem Kapitul, in welchem Vers, der wert des verborgenen
Grund von dem Gesetz gewahr werden, und was unsre heilige Gesetz in sich hat, und
dadurch verhof ich wert die Aemulation der Nachforscher die Weisheit mehren, den wen
ein gemeiner Man, es sey auch wer es sey, dainnen wert leienen, und sehn und erfahren
wunderwürdige Sachen, die er sein Tag nit gewüst hat, und wert bisweilen wol davon
reden vor einem Gelahrten oder wol ein Schwürigkeit frägen, und dieser Gelahrter hat
sein Lebtag kein Biblischen Text gelerrent, der wert nit wissen, wer dem Menschen die
Reden beygebracht, wo kumt dem das her, und wert auch hingehn und vor sich nehmen
Gesetz Propheten und Schrifften zu lernen, mit al den Auslegungen, der Worten wen er
möcht etwas gefragt werden von einem gemeinen Man, dasz er wert können sein Antwort
geben und nit zu Spot werde. Auf diese Weise wert sich die Gesetz Lehre mehren unter
Jisrael, und wert bestätiget werden der Spruch Jerem. 31, 34. und sie werden nit men ein
itlicher Man seinen Geseln und ein itlicher Man seinen Bruder lernen zu sagen, kent Got,
den sie alzumahl werden mich kennen von den Kleinen und bis zu dem Grosen, den ein
itlicher wert die Lehre können verstehn, und die Erd wert derfült werden mit Wissenschaft,
gleich as wie die Wasser den Bodem von dem Meer zudeken Habac. 2, 14. und verhof
ein itlicher der sich um viele verdient machen wirt, der wirt auch vieler Gerechtigheit teilhaftig seyn, aso wert der Verdienst von meinem Vater dem Heiligen, und der Verdienst
des herlichen Buchs bleiben bisz auf den Jüngsten Tag und bisz in alle Ewigkeit. — Und
da die hohe Regierung, die Hoheit ihrer Herlichheit werde erhoben, die hochmächtige
Hern Staten von Holand und Westfriesland und von dem Stift Utrecht haben gesehn,
dasz ich nach allen Kräften meines Vermögens mich befleiszigend bin, ein schön neu Buch
zu druken, das von Anfang der Welt her aso nit is gedrukt worden, und aso viel Gelt hab
da auf verwendend gewesen, und durchaus kein Gelt da an gespart, der Worten dasz alls
zuletzt rechtfertig und schön sol seyn, haben sie mir ein Privilegium gegeben, währender
Zeit von sechzehen Jahren von dem Tag an folglich zu rechnen dasz niemant es sey auch
wer es sey sol vermögen das dasige Buch nachzudruken oder herbrengen zu verkauffen.
Auch haben mir die Doctores Häubter und Anführer und Excellenzen der Ewigkeit Regenten
der vier Landschaften Pohlen, und die Vornehmsten die grosen Lichter und Häubter der
Academien, die in den vier ob erwehnten Landschafften ihr Approbation da auf gegeben,
mit dem Nachdruk aller Bestärkung und Fläche, dasz sich niemant sol derwägen, dieses
wehrtgeschätzte Buch innerhalb sechzehn Jahren von dem Tag an nach zu druken, gleich
as wie ihr ein oder zwey Blat vorwerts könt die Approbationes leienen. Darumb ein itlicher
der da genennet ist auf den Nahmen Jisrael, und wert sehen den grosen Nutzen von diesem
Buch, und dasz ich aso ein grosz Stük Gelt hab daauf verwendend gewesen, der Worten dasz
ich vielen zu Dienst wil seyn, nit sparsam sol seyn auf das wenig das er vor dis Buch wert
geben, den er kauft sich damit das ewige Leben, wen er wert halten was dainnen tuht
stehn, drum kumt zulaufen tuht nit lanzum gehn, den es is ein Wesen da, ein Baum des
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Hals y handers zouw doen, hals y de genade"
Gead ad, versthaje ? van 'oogere and."
Doch die weygering his voor de Nasie gien
schand."
„Daar 'eb je gelyk hin (sei Brammetje,)
Khootje,
„Ik bin ier haccoort in mit jou en me grootje;
„Halleen me Papa is van de hander consept.
„Ik 'ad, by de leeven ! van de saak niet gerept,
„Hen 'oe honse Linde geconfoesieert is,
„Na dat 'y hin de Bal te 'ouden geweert is.
„Hof honse Papa riep huit: ai, voor wat !
„Wat sel dit ien opschudding syn in de stad !
„Ai ! wat ien malle en gekke versoekkie ;
„Hen hals deer op huytkommen de Veersie
en Boekkie,
„His et niet na merite mon Coeur ?
„Hen deer sie je de affaire nu hal mit rigeur,
„0 wey voor de delicaat repoutaatsie
„Van de 'iele Pooretoegeesche Natie.
„Deer ien soo'n geval his 'aar glorie capot,
„Hen sy by de leeven capore ! ten spot.
„Maar nou bin ik mee in die selve miening :
„Hen dat, ki aai, de man van de bediening !
„De iele Baal Sem van de Natie van hons
„'Ad 'y 't niet gevraagt, 'y 'ad niet de bons,
„Hop de Cabesso gekreegen, versthaje ?
„Hen nou is 'et bombario ! laat 'er maar
waaije,
„Die der gebrant 'et de gatje compeer !

„Moet hop de blaar sitten mit sijn clisteer.
Ik avoueerde 'em diese sententie,
Maar iel pour le reste noukerig silensie,
Vermits ien gelach van de lui daar present.
„Aai, aai, riep een hyder dat chompelement,"
Van den afslag versthaje der Poeriempassagie,
His hal voor jou Nasie de groote Kolagie,"
Hen de lange nees han de yolk gemaakt,"
De neet van de heer van de Nasie gekraakt,"
Hen jouluy de schrik voor halles gegeeven,"
Hom honsluy in stacy te boven to streeven"
Hen huytteminten in koninglijkheid,"
Boven luyden met jouly van honderscheid."
Want Jooden die moeten sig niet distingoueeren"
Van de veel grooter en deftiger 'eeren ;"
Hof soo sy 't doen dan syn se in geen tel"
Hen helk lacht hom de Hactienspel."
0 waai ! o waai ! voor de Poeriemgenooden,
Men maaktse begot ! tot danssende dooden,"
Men set haar te kyk in de spil-Rarekiek.".
Mit kwam 'er Risie, en ik schierde me piek,
Also ik versthaje gien klop wilde 'ebben.
Mit van ien Bal van de Natie te lebben ;
Ik dee de salouade han Bram mon ami,
Hen sei de Colleesje versthaje adie ;
Laatse wat babbelen by de capore !
Hals ik 'er niet by ben kan ik 'et niet 'ooren.
.

Khootje Yö Saleo.

Over't älgemeen komen de klankaf wij kingen dus zeer goed met hetjodenduitschr
Nederlandsch overeen : 1° de invoeging en weglating der h's voor de klinkers,
2° de ontronding der lippen in beurs : beers, likeuren : likeeren, sinjeuren : sinr
j eeren, door : deur : deer, nauwkeurig : noukerig ; neus : nees ; noot : neut : neet ;
pruik : prijk ; luren : lieren, uren : ieren, ruzie : risie, schuren : schieren ; druk : drik,
kunst : kinst, gunst : ginst, stukken : stikken, vernuftig : verniftig, ik durf : ik dirf ;
prul : pril; Turk : Tirk ; uitmunten : huytminten. 3° de vernauwing der klinkers :
kleed : klied, een : ien, heel : iel, geen : gien, meening : miening, deze : diese ;
met : mit, spel : spil. Ook hier verwaarloozing van de geslachten: de verstand,
de lij sj e, de Corantje, de yolk, de consept ; ook hier wordt het adjectief niet
verbogen : de delicaat repoutaatsie, de id masquerade, enz. Ten slotte vinde
wij in het Portugeesch-Israelitische taaleigen veel frequenter dan in het Jodenduitsch-Nederlandsch : voorbeelden van u als oe uitgesproken : furie : foerie,
brutaal : broetaal, rgputatie : repoutaatsie, confusie : geconfoesieert, distinguee-
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ren : distingoueeren, saluade : salouade. Meer en misschien Beter materiaal zou
men nog kunnen winden in Raphael Noenez Karwalje : Lehrrede hoover de vrauwen, Hopper Rhabbijn te Presburg, Amsterdam 1820, maar ik ben er nies in geslaagd, dir boekje onder de oogen te krijgen.
Tot 1850 bleuen de Portugeesche Israelfeten zich voornamelijk van het JodenPortugeesch bedienen. Met het openbaar onderwijs verdween echter ook deze
laatste Jodentaal uit ons land. Toch zijn er nog vele overblijfselen van in stand
gebleven. Gelijk men uit de hierna volgende woordenlijst kan zien, zijn vele
liturgische woorden nog zuiver Portugeesch. Verschillende gebeden in de
Snoge worden nog altijd in de Portugeesche taal gezegd (zie op Saudes). Maar
ook in de gesproken taal leven nog een heele voorraad Portugeesche woorden
voort, gelijk men kan zien bij W. Davids : Bijdrage tot de Studie van het
Spaansch en Portugeesch in Nederland naar aanleiding van de overblijfselen
dier talen in de taal der Portugeesche Israelfeten te Amsterdam. Handelingen
van het Zesde Nederl. Philologencongres 1910. Ik geef nu eindelijk een lijst van
Joodsche woorden, die in al haar onvolledigheid, als Berste proeve, Loch menigeen dienstig zal kunnen zijn. Ik ben daartoe begonnen met het excerpeeren der
J oodsche woorden uit Taco de Beer en Laurillard's Woordenschat. Deze artikelen zijn zoo goed als alle van den bekenden Rabbijn Tal. Deze lijst nu, heb ik
aangevuld 1° met de Portugeesch-Israelitische woorden van Davids, en nog
Ben reeksje andere uit de aanteekeningen van een Port. Isr. werkman, mij uit
de Bibliotheca Rosenthaliana verstrekt; 2° met de Joodsche woorden, die ik
aantrof in romans, novellen en tooneelspelen van Heyermans (slechts voor een
deel), Carry van Bruggen en Samuel Goudsmit (tamelijk compleet) 3° met de
Joodsche woorden, die ik uit het mondeling en schriftelijk gebruik van andere
Nederlandsche Israelfeten heb genoteerd. Hierbij hooren ten slotte een paar
opvallende eigenaardigheden in de uitspraak, waarop D. Hesseling mij opmerkzaam maakte : Zoo goed als alle overigens onberispelijkNederlandsch pratende
Israelfeten, spreken de samentrekking van „zoo Ben" altijd tweelettergrepig uit,
en zeggen dus zo : an; nies-Israelfeten zeggen zoo goed als altijd zo s n. Verder hebben zij nog tegenwoordig moeite met het onderscheid tusschen v en w
vooral in woorden als eventueel, Juist als Mauses Polakkie al voor leeuwen
leven en voor nieuws : nies schreef. Ten tweede wees mij er L. Dorsman Cz.
op, dat de meeste Jodenkinderen altijd zcstax en zewantax zeggen voor
sestax en sevantax.
EIGENAARDIGE WOORDEN onder de Nederlandsche Joden gebruikelijk.
Ab, Aw : vijfde maand der Joden.
Spaansch nog abahado : gezwollen.
Abatare(n) (Portugeesch-- Israelitisch) : in Accompagnar (Ptg. Isr.) : het begeleiden bij
de war brengen. Ptg. abater.
het dragen van den Sepher Thora.
Aboefare(n) (Ptg. Isr.) : iemand overstelpen.
Adern : schoonzoon (Hgd. Eidam).
Hedendaagsche Joodsche woorden in Nederland gebruikelijk.
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Adonai : letterlijk
letterlijk mijne
mijneHeeren
Adonai:
Heeren fDeze
meer~
!Deze meervoudsvorm wordt
voudsvorm
wordt enkelvoudig
enkelvoudig gebruikt
gebruikt bij
bij
spreken tot
tot God. Daar
•'tt spreken
Daar de
deIsraelieten
Israe1ieten den
den
mo~
geschreven naam
naam Gods (J.H.V.H.) niet mor
uitspreken, zoo zeggen
zeggen zij
steeds in plaats
gen uitspreken.
zij steeds
daarvan het
het woord Adonai
daarvan
Adonai!: Heere. En om
dien naam
naam niet onnoodig uit te spreken
ook dien
wordt vaak daarvoor
daarvoor gezegd
gezegd::
is : Ado
Ado ...
. . . en
en hoe verder de
Ado.. sjem dat is:
naam Gods is (sjem : naam).
naam).
naam
Adenom, Adenol.
Adenol, Addechim
Adenom.
Addechim :: Heere! uituit~
roep van verwondering.
roep
vermoeid ; v. Ptg.
Aftenade (Ptg. Isr.)
Isr.) :: erg vermoeid;
afanavo.
Afflite (Ptg. Isr.)
AfHite
Isr.):: bedroefd
bedroefd;; v. Ptg.
Ptg. afflicto.
affiicto.
naspijs, slotspijs. Het
Afi..kaumon (Nhbr.) : naspijs,
stukje Paaschbrood, waarmede
waarmede de
de Isr.
Isr. op
op de
de
Paasch-avonden het maal besluiten.
de beide Paasch~avonden
Agradeesiede (Ptg. Isr.)
Dank u.
u. Ptg.agra~
Ptg. agraAgradeesiede(Ptg.
Isr.}:: Dank
decido.
Alderabbe :: talmo
talm. Hebr. aderabbe
Alderabbe
aderabbe :! in elk
geval, des te
geval.
te meer.
meer.
Alman (Nhbr.) : weduwnaar.
(almono) : weduwe.
weduwe.
Almana (almono):
Almemmer :: biemah
Almemmer
biemah;; zie aldaar.
aldaar.
Arba..kanfoth :! (arbang-kanfous)
(arbang~kanfous) (Hebr.)
(Hebr.)
vier hoeken en duidt aan 't
't kleine viervier~
lett. vier
hoekig
dooriederen
iederen Isr.
Isr. onder
onder zijn
zijn boven~
bovenhoekig ^—
- door
kleederen gedragen
gedragen --- godsdienstkleed,
godsdienstkleed. met
met
uitgesneden halsopening. Aan elk der 4 hoehoe~
ken
ken isis een
eenbundel
bunde1aanschouwingsdraden
aanschouwingsdraden
(Tsitsith)
(Tsitsith) vastgehecht. (Zie
(Zie Tallith).
Tallith).
Aria
Ariel :: in de
de cabala
cabala een
eenwatergeest
watergeest;; in
in de
de
middeleeuwen
middeleeuwen ook luchtgeest,
luchtgeest, beschermer
beschermer
van onschuld
onschuld en vervolgden.
vervolgden.
Arrodiamentos (Ptg.
(Ptg. Isr.):
Isr.)! de omgangen
omgangenom
om
de biemah
v. Ptg.
biemah;; V.
Ptg. arrodear.
arrodear.
Atrodieren (Ptg.
(Ptg. Isr.)
Isr.) :: om de biemah
biemah gaan,
't zelfde.
ze1fde.
Attordide (Ptg. Isr.)
;
Isr.) :: versuft,
versuft, verbijsterd
verbijsterd;
v.
V. 't
't Ptg.
Ptg.aturdido.
aturdido.
Asjkenazim
Asjkenazim :: Duitsche
Duitsche Israelieten.
Israelieten.
Arijlim
Arijlim :: onbesnedenen.
onbesnedenen.
Asjmedaai
Asjmedaai:: vrijer, verleider, helsche
helsche geest,
geest,
hel. Asmodee
cf. Tobias, 3,
3. 8.
8.
Asmodee cf.
Atlas maken
maken:: opschudding,
opschudding. beweging,
beweging.
Awadde
[drukte maken.
Awadde zie waddai.
waddai.
maken.
Aweire
Aweire (Nhbr.
(Nhbr. Awera)
Awera) :: zonde,
zonde, overtreding.
overtreding.
-

-

-
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Eigenaardige
Eigenaardige woorden,
woorden, nog
nogthans
thans

't't Is
aweire. spreekwoordelijk
spreekwoordelijk voor:
Is 'n aweire,
voor : 't isis
zonde.
zonde.
Baba
Baba (Chald.)
(Chald.)::poort.
poort. Er
Er zijn
zijn 33 opeenvol~
opeenvolgende
Talmoed~tractaten, behoorende
gende Talmoed-tractaten,
behoorende tot
de 4e afdee1ing.
die heeten
heeten:: baba-kama
baba~kama:
afdeeling, die
:
eerste
poort, baba--metziä
baba~metzia ::middel-poort,
midde1~poort,
eerste poort,
baba~bathra
baba-bathra : laatste
laatste poort.
Baddeken V.
Nhbr. badak
badak:: onderzoeken.
onderzoeken.
v. Nhbr.
Barmitswoh :: kerke1ijke
bar~
kerkelijke aanneming;
aanneming ; barmitswedag : aannemingsdag.
Baroech (Hebr.)
Baruch (eig.
(eig.
(Hebr.) :: gezegend,
gezegend, Baruch
in 't'tLatijn
Latijn en
en
Baroech)
gezegende. later
later in
Baroech) de gezegende,
andere talen
vertaald!: Benedictus, Benoit,
Benoit.
talen vertaald
Benedetto.
Bassani
Isr.):: een
bepaald
Bassani zeggen (Ptg.
(Ptg. Isr.)
een bepaald
rituee1
spreken.
ritueel gebed spreken.
Bas (Hebr. bath)
bath) : dochter.
Bas..kol (Hebr. bath~kol):
stem~
bath-kol) : dochter der stemme, d. i. weerklank eener
eener andere stemme.
stemme.
steeds aangeduid
aangeduid :: de echo
Daarmede wordt steeds
van de
de goddelijke
goddelijke stem,
stem. d.
d. i. een geluid,
geluid. dat
- als door
eenoordeel
oordeel
doorGod
Godgezonden
gezonden- een
of een
een beslissing
beslissing over
overpersonen
personen of
ofzaken
zaken
doet hooren.
Isr.) :: drinken,
drinken. aan
aan den
den drank
drank
Beber (Ptg. Isr.)
verslaafd zijn
zijn;; V.
Ptg. beber
beber::zuipen.
zuipen.
v. Ptg.
Beginnom (Nhbr.):
(Nhbr.) : niets,
niets, kosteloos.
Behaf:
domoor.
Behaf : doodmoei.
doodmoei. [vee[vee;
; fig.fig.domoor.
Behema. Beheime,
Beheime. Beheimoh
Beheimoh (Nhbr.}:tam
Behema,
(Nhbr.): tam
kewoeres :: bepraafplaats.
bepraafplaats. Zie
keber
Beis kewoeres
Zie keber
beth:: huis.
huis.
en beth
(bendsjen) V.
bene~
Bensjen (bendsjen)
v. Italiaansch~Lat.
Italiaansch-Lat. benedicere : zegenen.
zegenwenschuitspreken,
uitspreken.
dicere
zegenen, zegenwensch
het groote
grootedankgebed
dankgebed na den maaltijd.
maaltijd.
ook het
(berocho) (Hebr.) : zegen,
zegen. zelten
zegen~
Beracha (berocho)
In de
de liturgie:
liturgie: lofprijzing
lofprijzing Gods.
lof~
wensch. In
Gods, lofzegging. zooals
zooals die
die door
door den
den Israeliet
Israe1iet bij
bij
zegging,
e1ke bijzondere
bijzondere omstandigheid
omstandigheid in 't't dagedage~
elke
lijksch leven wordt
wordt uitgesproken.
uitgesproken.
lijksch
Beris..milo (Hebr.)
(Hebr.):: verbondder
besnijdenis,
Beris
verbond der besnijdenis,
daar~
de besnijdenis
besnijdenis aan,
aan. als ook den
den daarduidt de
verbondenfeestmaaltijd.
feestmaaltijd.
mee verbonden
Besamiembus:: specerijbus en kaarsenhoukaarsenhou~
Besamiembus
voor de
de plechtigheid
plechtigheidder
der scheiding
scheiding (Hab
(Hab~
der voor
dalah) van den Sabbath.
-dalh)vneSabth.
Besjolem:: goed en
en wel.
weI. Zie
Ziesjolem
sjolem::vrede
vrede
Besjolem
sjoloum aleichem.
aleichem.
en sjoloum
Besnijdenisjurk: : soort
soort doopjurk.
doopjurk.
Besnijdenisjurk
-

-

Besnijdeniskist :: waarin de instrumeriten
instrumerlten
worden bewaard.
Besnijdenisstoel :: dubbele besnijdeniszetel,
Besnijdenisstoel
eenen zetel
op den eenen
zetel neemt
neemtde
de besnijder
besnijder (mohel)
plaats, de andere blijft open voor den proplaats,
pro~
Besnijdenisvoorhang.
[feet Elias.
Besoeres :: ellenden.
Besoeres
Beth of Beis:
Beis : de 2e letter
letter van
van 't Hebr. AlAI~
phabet ; ook
ook het getal twee.
twee.
phabet;
Beth..hamidrasj (beis~hamidrosch)
(Nhbr.) :
(beis-bamidroscb)(Nbbr.):
leerhuis, huis van
van studie
studie der
der gewijde
gewijde boeken.
boeken.
rijk, goed af.
Betoeg :: rijk,
Betoeg
Betoela (besoela) (Hebr.)
(Hebr.):: jonge maagd.
maagd.
Bewadde. Zie waddai.
Biemah : vierkant podium midden
kerk,
Biemah:
midden in de
dekerk,
waar de voorlezing
voorlezing geschiedt.
geschiedt.
Hebr. be
Bir, Biro (Chald
(Chald:: Hebr.
beer):
e r) :bron,
bron, van~
vandaar vaak in plaatsnamen
daar
plaatsnamen voorkomend.
Boas entradas (Ptg. Isr.)
Isr.):: zalige Sabbath
eigenl. Sabbathingang.
Sabbathingang.
Boas entradas de jejum (Ptg. Isr.)
Isr.):: zalig
zalig
Vastebegin.
Boas festas, bos
festas (Ptg.
(Ptg.Isr.)
Isr.):: zalig
zalig feest
feest;;
bos festas
v. Ptg.
Ptg. böas
boas festas.
festas.
Born saliente (Ptg. Isr.)
Bom
Isr.) : zalig uiteinde
uiteinde (van
(van
feest of
of sabbath).
sabbath).
Bon(h)ora (Ptg. Isr.)
Isr.) : zalige bevalling
bevalling (eigl.
(eigl.
wensch aan een kraamvrouw.
een goed
goed uur),
uur), wensch
kraamvrouw.
Bon proveito (Ptg.
(Ptg. Isr.)
bekome je goed
Isr.) : het bekome
(na den maaltijd).
maaltijd).
Bon Samanos (Ptg. Isr.)
Isr.):: Gelukkige
Gelukkigeweekl
week !
Bor (Hebr.) :onbeschaafd,onwetend
Bor(Hebr.}:
mensch.
onbeschaafd,onwetend mensch.
Boratjäng (Ptg. Isr.)
Boratjang
Isr.):: dronkaard
dronkaard:; v. Ptg.
Ptg.
borrachäo.
borrachao.
Borraatje
Borraatje (Ptg. Isr.)
Isr.):: dronken;
dronken: v. Ptg. borbor~
racho, dronkaard.
dronkaard.
Borrege, Hebr. Boruch
Boruch hu
hu:: Geprezen zij
zij
Hij, na den naam Gods
Gods of
of Kodesj
Kodesj (heiligdom).
(heiligdom).
Briezemiele,
Briezemiele, brezemiele
brezemiele :: besnijdenis.
besnijdenis.
Brooche, brooge
brooge :: zegen.
zegen.
Bueno dias (Ptg. Isr.)
Isr.):: goeden dag.
dag.
Cantares (Ptg. Isr.)
Isr.).. psalmen.
psalmen. eigenl. een
een
Spaansch woord.
woord. In 't
' t Portugeesch
Portugeesch heeten
heeten
canticos, maar
maar dat
dat wordt
wordtten
tenonzent
onzentniet
niet
ze cänticos,
gebruikt.
Chanoeko-kandelaar
Chanoeko~kandelaar op de
de biemah
biemah in de
de
Synagoog
Synagoog:; chanukilho,
chanukilho, chanoekielje
chanoekielje (Ptg.
(Ptg.
Isr.)
chanoeka : lamp.
lamp. Zie
Zie ganoeka.
Isr.):: chanoeka:
-

Chasidan(Hebr.}:
Chasidan(Hebr.) :"devromen",naam
„de vromen' naam eener
sekte, vooral in
JJoodsche
oodsche sekte,
in Rusland,
Rusland, Gallicie
en
Hongarije verbreid,
verbreid, die
dieeenerzijds
eenerzijds door
door
en Hongarije
innigen blijden
blijden godsdienstzin en strenge in~
inachtneming
geloofsplichten uitmunt,
uitmunt,
achtneming van geloofsplichten
doch anderzijds vaak
tot mysticisme
mysticisme
vaak overhelt
overhelt tot
en
bijgeloof. Zij
Zij ontstond
ontstond omstreeks
omstreeks 1700.
1700.
en bijgeloof.
Chataniem (Hebr.): de
de bruidegoms der wet;
wet;
de
het Vreugdefeest
V reugdefeest der
der
de personen wien op het
wet (Simchath
(Simchath Thora) de eer te beurt
beurt valt
om
bij het slot en
en het
het weder beginnen der
om bij
Thoralezing,
Thoralezing, voor de Thora te verschijnen.
Chataniemzetels
de bruidebruide~
Chataniemzetels :: stoelen voor de
goms der wet,
Cheflade (Pgt. Isr.)
Isr.) : in
in zich zelf gekeerd.
CheUek
Cheilek (Hebr.):
(Hebr.) : deel.
Chein (Hebr.):
vroo~
(Hebr.) :welgevalligheid,
welgevalligheid, gunst, vroor
lijkheid.
lij kheid.
Choepa:
ofbaldakijn
met daardaar~
Choepa : trouwhemel
trouwhemel of
baldakijn met
bij
zetels.
bij behoorende zetels.
Dal (Hebr.):
(Hebr.) : arm;
arm ; vandaar
vandaar Dalles (Nhbr.
dalloeth of
of naar
naardeuitspraakder
Isr.
de uitspraak der Hoogd.
Hoogd. Isr.
dalloes)
armoede. Dalles~dekkel':
dalloes) : armoede.
Dalles-dekker : wijde
mantel of
waarmedemen
men
of ander kleedingstuk,
kleedingstuk, waarmede
zijn
onderkleeding bedekt.
bedekt.
zijn armoedige onderkleeding
Daleth, Doles
Doles:: letter d, ook 4.
Dalfon (Hebr.) :: arme man:
schertsend
man ; in schertsend
Ha~
verband met
Dalpon, den
den naam
naam van Hamet Dalpon,
man's
zoon, Esther
EstherIX
IX:7}.
Dalfo~
man's tweeden zoon,
: 7). Dalfones :: armoede.
Dalles:
dal.
Dalles : armoede.
armoede. Zie dal.
Deezenfan(t)sjaar
Isr.):: het loswikloswik~
Deezenfan(t)sjaar (Ptg. Isr.)
kelen
der fan(t)sja,
fan(t)sja, mappa
mappa: ; v.
Ptg. desendesen~
kelen der
v. Ptg.
faixar.
meoth:: met de
de meies
meies komen
komen de
de
Deies, zie meoth
met rijkdom
rijkdom komt
komt raad.
raad.
deies, met
Deisje (Ptg. Isr.)
Isr.) (vooral
(vooral in
in de
deartistentaal)
artistentaal)::
zwijgen, den mond
mond houden
houden;; v. Ptg.
Ptg.deixar
deixar :
ophouden.
Descon6ade (Ptg.Isr.)
wantrouwig;; v.
v.
Desconfiade
(Ptg. Isr.) : wantrouwig
Ptg. disconfiado.
disconfiado.
(Ptg. Isr.)
Isr.):: (iemand) afschepen;
Despatsjare (Ptg.
afschepen ;
v. Ptg.
despachar.
[jes.
v.
Ptg.
despachar. [jes.
Deurpostgeschriften. Zie
Zie mezoeza
mezoezaen
enfluitfluit~
Deurpostgeschriften.
Digomismo
mismo(Ptg.
(Ptg.Isr.)
Isr.)::insgelijks;
insgelijks; Ptg.
Ptg.let~
Digo
lethetzelfde.
terl. : ik zeg hetzelfde.
Isr.):: boter
boter bij
bij de
de
Dineire decontade (Ptg. Isr.)
eerst betalen
betalen!I
visch, eerst
Joden in gebruik.
bij de Nederlandsche joden
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Doechenen : bij de Hgd. Isr. in Nederland
't uitspreken van den priesterzegen door de
mannen van Aäronitische afkomst, staande
op de verhevenheid (doechan, Hebr.) vöör
de H. Ark.
Doedaim (Hebr.) : liefde-appelen, wortelen
eener plant, die gezegd worden liefde te
wekken.
Ebed (Hebr.) Hgd. uitspraak : ewed : knecht.
Eben (Hebr.) : steen. Eben- Haezer (Hehr.) :
steen der hulpe.
Echa of Eicho (Hebr.) : ach ! Aanvangswoord van drie der vijf hoofdstukken, waaruit het boekje der Klaagliederen van Jeremias over de verwoesting van Jerusalem
bestaat. Vandaar : eicho over jets zeggen :
een Jeremiade over iets aanheffen.
Echad of Echod (Hebr.) : een. Het is 't
laatste woord van het eerste vers der Israel.
geloofsbelijdenis. Vandaar : Echod lang aanhouden : zijn geloofsbelijdenis met aandacht
uitspreken.
Edom (Hebr.) : de roode; bijnaam van Ezau.
Zijne nakomelingen heeten Edomieten of
later Idumeers. Met den naam Edom worden
in de Israel. litteratuur vaak Rome en de
Romeinen, en in 't algemeen Israel's vijanden
aangeduid.
El (Hebr.) : God. In vele Hebr. namen als
voor- of achtervoegsel.
Elef (Hebr.) : duizend.
Eloel : laatste maand van het maanjaar van
den Israel. eeredienst.
Emmes, immes (Nhbr.) : vastheid, trouw,
waarheid. Lit (Ohebr.) emet. In de Amsterdamsche volkstaal : eenig, fijn, magnifiek !
En (Hebr.) van ain : bron, dus z. v. a. bron
van. Vaak als voorvoegsel van namen.
Engoelier oen boi con cornes (Ptg. Isr.)
spreekw. letterl. een os met de horens inslikken (jets onmogelijks willen).
Epicuros, in de Joodsche spreektaal vaak
verbasterd tot Apikoures en gebruikt in den
zin van Godloochenaar, omdat de Epicuristen Gods voorzienigheid ontkenden.
Eppes, ippes, Mhd. vorm van etwas ; thans
gebruikt in dezelfde beteekenis als emmes.
Eretz (Hebr.) : land. Met voorgevoegd arti-
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kel ha-arets : de aarde. Erets Jisröeil : het
land van Israel.
Erew, eref (Hebr.) : Ohbr : ereb : avond,
vööravond. In 't Nhbr. en vandaar in 't gewoon taalgebruik : voorafgaande dag, die
met zonsondergang eindigt. B.v. Eref Poerim : dag voor 't Poerimfeest.
Ethanim : naam der 7e maand van 't Hebr.
godsdienstig jaar.
Ethrog, Esrog, Esrouk : de paradijsappel
door de Israelieten op het Loofhuttenfeest
bij de ceremonie gebruikt.
Ethrogdoosje : doosje waarin de Ethrog
wordt bewaard.
Ets chajjiem : de cylindervormige houten
staven, waar de perkamenten wetsrollen
worden op- en afgerold.
Fant(s)je (Ptg. Isr.) : mappa om de wetsrol; v. Ptg. faixa.
Fluitjes (Amsterdamsch) : huisjes der deurpostgeschriften. Zie mezoeza.
Fielje de vielje (Ptg. Isr.) : als zoon van zijn
vader (die 't een of ander voorrecht had) ;
uit 't Ptg. filho de velho : zoon van den
ouden.
Fraale : grootmoeder ; v. 't Jdd. Fraule, zie
barrle.
Prot, Frotte, Frotterin : Jdd. scheldwoor den (v. Ndl. verrot ?)
Gaaies : Christenen.
Gabbe : v. Nhebr. gabbai, mrv. gabboim :
beheerder, bestuurder.
Gaboentje (Ptg. Isr.) : poffertje, een aardappel die ongeschild gekookt wordt. De
Gaboentjes komen met de geschilde op tafel.
Het is een aardigheid voor kinderen ; van
Spa-Port. cabana, gabinete : regenmantel ?
Gachamin (Hebr. mrv. van gacham : wijs) :
de wijzen, de klassieke geleerden van Israel,
die de traditie beoefenden en overbrachten.
Gaiwe : trots.
Gai wekajom (Hebr.) : de luid uit te roepen
beginwoorden van een Hebr. smeekgebed.
Vandaar : gai-wekajom-schreeuwen : Jdd.
uitdrukking voor luid ach en wee roepen.
Gajes : Christenen.
Gajew (Nhbr.) : schuldig, vooral geldschulr
[dig.
Ga^''i m Hebr.) : leven.
-

Galaeth (Nhebr.) (spr.
(spr. golvet,
golvet. goloes)
goloes):
bal~
: balGalaeth
lingschap. verbanning.
verbanning.
lingschap,
Galchoes (Nhebr.)
(Nhebr.):: Christelijke,
Christelijke. of ook
ook
Galchoes
niet~Joodsche letterkunde
letterkunde en
en wetenschap.
wetenschap.
niet-Joodsche
Galj6fe (Ptg.
(Ptg. Isr.)
Isr.) :: gezellig,
gezellig. daar
daar moet
moet je
Galjöfe
is er een echt
echt galjofe
galjofeboel
hoel:; uit
uit
heengaan. 't is
heengaan,
Ptg. galhofa
galhofa:
vroolijkheid.
't Ptg.
: vroolijkheid.
schoen~uittrekking. de
Galietsa (Nhebr.) :: schoen-uittrekking,
der Israel.
Israel. ceremonie,
ceremonie. die
die bij
bij verbinverbin~
naam der
overgang plaats
plaats had.
had.
tenis, ontbinding en overgang
(Nhebr.) : broodkoek,
broodkoek. gevlochten
gevlochten
Galla (Nhebr.)
bij de
de inwijding;
inwijding: ook
ookhet
het
sjabbeswaterbroodbij
sjabbeswaterbrood
afgezonderd moest
moest worden.
stukje deeg.
deeg, dat afgezonderd
nemen:
afzonderen van
van
Vandaar galla nemen
: 't afzonderen
galla:
sabbathbrood.
dit stukje
stukje deeg en
en galla
cut
: 't'tsabbathbrood,
is. Hebr.
Hebr. challa
plicht vervuld
vervuld is.
waaraan deze plicht
chalil (hij
(hij heeft
heeftdoorboord)
doorboord):
tegen~
van chalil
: tegenwoordig nog
nog doorboren
doorborende
deJoden
Joden hun
hun offeroffer~
woordig
koeken.
(Nhebr.}:die
gescho~
die de tonsuur
tonsuur of geschoGallach (Nhebr.):
draagt.
ren plek draagt.
demienje
mienjevezienje
vezienjee emelj
meljor
A gallienje
gallienje de
or
Isr.) :: de
de kip
kip van
vanm'n
m'n buurbuur~
ka mienje (Ptg. Isr.)
vrouw isis beter
beter dan
dan de
de mijne.
mijne. (De
(De arme vrou~
vrouw
vrouwen
kregen vroeger
vroeger aan
aan de
de Portg.
Portg.Snoge
Snogebij
bij
wen kregen
sommige feesten bedeeling van een
een kip.)
kip.)
Gallif (Nhebr.) :: slachtmes.
Galoosjoes (Nhebr.) :: zwakte,
zwakte. onmacht,
onmacht. ber
be~
zwijming.
zwij ming.
Gamino (Nhebr.):
hitte.
(Nhebr.) : hitte.
Gammer (Nhebr.)
(Hebr. gamor)
gamor):
ezel:;
(Nhebr.) (Hebr.
: ezel
vooral in den zin van domoor.
domoor.
Gamosjim (Nhebr.) zie Gomesj.
Gomesj.
Gan Eiden (Hebr.):
Eden.
(Hebr.) : de hof Eden.
Ganfenen(van
Hebr. chaneph)
chaneph) Jdd.
Jdd. vleien,
vleien,
Ganfenen (van Hebr.
flikflooien.
ilikflooien.
Gannef
Gannef :: dief.
Ganoefo (Hebr.)
vleierij:; ganoefo
drijven: :
(Hebr.) ::vleierij
ganoefo drijven
vleierijen vertellen.
verteilen.
Ganoeka, Hebr.
chanoeka:: inwijding,
inwijding, inwijinwij~
Hebr. chanoeka
dingsfeest of feest
feest der
der1Vlaccabeeen,
Maccabeeen, dat
dat
vooral door
door het
hetontsteken
ontstekenvan
vanfeestlichten
feestlichten
tegen 't't einde
einde der
derJoodsche
Joodschemaand
maand Kislew
Kislew
(ongeveer begin December)
December) gevierd
gevierd wordt.
wordt.
Het gedenkt de bevrijding
bevrijding van Israel
Israel van
van
de
de Syrische
Syrische overheersching
overheersching (+
(± 180 v. Chr.).
Garaboelje (Ptg. Isr.)
Isr.):: wanorde.
een
wanorde, b.v. in een
boekenkast. Italiaansch
Italiaansch garbuglio
garbuglio:: wirwar.
wirwar.

(Nhebr.):: berouw.
berouw.
Garoto (Nhebr.)
cherpa):: schande.
schande.
Garpe (Hebr. cherpa)
samengetrokken
Odd.}:: samengetrokken
Garpe ...ne ...schand (Jdd.)
Garpe und
und eine
eine Schande.
Schande.
uit:: Eine Garpe
uit
niet veel zaaks.
(J dd.) :: niet
zaaks.
Gasj (Jdd.)
(Hebr. chasunna,
chasunna. Hgd.
Hgd.
Gassene (Nhebr.) (Hebr.
uitspr. gasoeno)
gasoeno)::bruiloft.
bruiloft.
Gattes (Hebr. chatta)
chatta) mrvd,
mrvd. gatteisim
gatteisim :: zonzon~
daar:; iemand van weinig
weinig gewicht.
gewicht.
daar
klomp ; vandaar
(Nhebr.):: klomp:
vandaar autoauto~
Gaulem (Nhebr.)
lummel.
maat, lummel.
Gaulo :: ziek,
ziek. zieke
zieke;; van 't Hebr.
Hebr. challa
challa of
of
Gaulo
chalah : hij
hij isis ziek
ziek geweest.
geweest.
(Nhebr.) : zegel ; (van 't Hebr.
Hebr. chö-ch6~
Gausom(Nhebr.):zegel:
Gausom
tam).
(v. gaw(Nhebr.):: gezelschap;
gezelschap: (v.
gaw~
Gawroeso (Nhebr.)
wer).
Gaveta, Gewete
Gewete (Ptg. Isr.)
Isr.):: zitbank
zitbank in de
kerk
van Ptg. gaveta
gaveta::lade.
lade.
kerk:; van
(Nhebr.) : makker,
makker. vriend.
vriend.
Gawwer (Nhebr.):
Gazaljade (Ptg. Isr.)
Isr.) :: gezelligheid
gezelligheid:; 't Ptg.
Gazaljäde
herberg, plaats
plaats waar men gastgast~
gasalhado : herberg.
vrij ontvangen
vrij
ontvangen wordt,
wordt.heeft
heeftz'n
z· nbeteekenis
beteekenis
van 't'tNe-Ne~
ietwat gewijzigd
gewijzigd onder
onder invloed
invloed van
derl. woord gezelligheid.
derl.
gezelligheid.
Gaz(z)an (Nhebr.):
voorganger
(Nhebr.) : opziener,
opziener, voorganger
in 't gebed,
gebed. voorzanger in de
de synagoge.
synagoge.
Gazeeren
Israel.Nieuwjaarsfeest
N ieuwjaarsfeest
Gazeeren :: op 't'tIsrael.
iemand een goede
iemand
goede beslissing
beslissing of
ofbestemming
bestemming
toewenschen van 't Hebr. gazeera
gazeera :: besluit).
zwijn ; (Hebr. chazir).
Gazir:
chazir).
Gazir : zwijn:
Gazomem:
Gazomem : voorzanger.
slechte kerel;
Gazzer:
kerel; (Hebr.
(Hebr.chazir
chazir:: zwijn).
zWijn).
Gazzer : slechte
Gebedsmantel.
Gebedsriemen.
van) : Joodschevasten~
Joodsche vastenGedalja (vastendag van):
3den Tisjri
dag
den 3den
Tisjri (in
(in September
September of
of
dag op den
October) wegens
wegens de
de vernietiging
vernietiging der
der laatste
laatste
rest
Israel's nationale zelfstandigheid,
zelfstandigheid,
rest van Israel's
uit den tijd
tijd des eersten tempels.
tempels.
Geider (van Hebr. cheder
cheder:: vertrek, studiestudie~
vertrek) : godsdienstschool.
(Jod. volksuitspraak
Gei~hinnom
volksuitspraak::
Gei hinnom (Hebr.) (Jod.
geinem.
gehenna)::hei.
hel.
geinem, Grieksche uitspraak: gehenna)
(Nhebr.) (Hebr.
(Hebr. chelek)
deel, aanGeilek (Nhebr.)
chelek):: deel.
aan~
deel.
Geilew (Nhebr.) (Hebr. chelebrcheleb)
cheleb~cheleb):: vet,
talk.
-

-

-
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Gein (Hebr.) : vroolijkheid, geintjes, grapjes.
Zie chein.
Geirem (Hebr.) : ban. In geirem doen : in
den ban doen.
Geisjek (Hebr.) : lust, zin.
Geivoesjd (Nhebr.) : uitdrijving, Jodenvervolging.
Gejoene : genot.
Gemara, gemörö : volmaking (van Hebr.
gamer : hij heeft voleindigd). Maakt met de
Misjna den Talmud uit. Ze heet „volmaking" met 't oog op de Misjna, welke ze
uitlegt en aanvult bij wijze van commentaar.
Gemara (Nhebr.) (Hgd. uitspraak gemoro) :
Geneiwoh (Nhebr.) : diefstal. Vgl. gannew.
Ger (Hebr.) : vrouwelijk : (Nhebr.) giroeres:
vreemdelinge, eene persoon, die uit een ander
yolk komend zich onder de Joden vestigde.
Vandaar, iemand die tot 't Jodendom is overgegaan.
[len.
Geroddel (Jdd.) : kwaadsprekerij ; zie rodde
Gesjieves : braaf, engelachtig.
Gesjwan, Chesjwan : Joodsche maand (in
October-November).
Gesera (Nhebr.):lot, beslissing, bestemming
meestal door loten. Ook : noodlot, onheil.
Gezeire : verwensching van ziekten (hetzelfde woord als 't vorige).
Getseken (Jdd.) : geschrei. Zie Tsekenen.
Getsi (Nhebr.) : de helft. Hebr. cheetsie.
Gevatterin (Jdd.) : meter bij de besnijdenis,
't vrouwelijk van Sandek.
Gewete : zie gaveta. Zitbank in de Ptg. Isr.
Snoge.
Gewoeres (Hebr. geboera : kracht) : machtige daden.
Gewro, Gewwre (Nhebr.) : vereeniging,
gezelschap.
Gewroeze (Nhebr.) : kameraad.
Gibbör (Hebr.) : held, sterke man.
Gidoesj (Nhebr.) : vernieuwing, nieuwigheid, nieuwstijding. Hebr. chodesj.
Gilloek (Nhebr.) : onderscheid, verschil.
Hebr. chalukka.
Gimmel : derde letter van 't Hebr. alphabet.
Drukt ook het getal drie uit.
Ginoegh (Nhebr.) : inwijding. Hebr. chanucca.
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Giroeres zie ger.
Gisjmel, mrvd. Gisjmeilim, benaming der
Zigeuners in den Hebr. tongval der Duitsche
Joden. In 't klassiek Hebreeuwsch komt ' t
woord niet voor.
Gochmo : wijsheid, verstand. Hebr.chokma.
Godoul (Nhbr.) : groot ; Hebr. gadöl.
Goeape, Goeapidade (Ptg. Isr.) : knap, fier(heid), trotsch(heid) van 't Ptg. guapo.
Goel : verlosser ; ook hij die als naaste verwant, een schuld inlost.
Goetspo (Nhebr.) : onbeschaamdheid ; brutaliteit ; Hebr. chatsap : hij is hard, streng geweest.
Goetspo ponim (gotspe-ponem) Nhebr.) :
onbeschaamdheid-gelaat, brutale kerel.
Hebr. pänim : aangezicht.
Gojje, Gojim : yolk, niet.-Israelieten of afgevallen Israeliet.
Golem (van Hebr. choloum) : droom. Vandaar golemer, droomer, suffer.
Goliele (Nhebr.) : het zij verre ! Hebr. cha-lilate.
Golous, Golus : ballingschap. Hebr. galaeth.
Gomesj (Nhebr. gamesj, Ohebr. chumeesj :
vijf), een of meer deelen der vijf boeken van
Mozes.
Gometz( Hebr. chametz) : gedeesemd, gezuurd, en al wat gedurende den Paaschtijd
niet in het bezit van een Israeliet mag zijn.
Goochom (Nhebr.) : wijs, verstandig. Hebr.
,

-

chacäm, ook een titel voor Israel's geleerden.
Gootsef (Nhebr.) : onbeschaamd, brutaal
mensch.
Goppe : kerkelijke huwelijksinzegening.
Gosied (Nhebr.) : vrome, mrvd. Gosidün,
Hebr. chasid, mrvd. chasidün, nml. Joden,
die om aan God te behagen, meer doen dan
de wet voorschrijft. De stichter der tegenw.
Chasidün (zie aldaar) was een Israeliet uit
Podolie : Baäl-Schem in de 18e eeuw.
Goson, Gosen (Hebr.), Goton (Nhebr.) :
[bruidegom.
Gotspe zie Goetspo.
Goudesj (Nhebr.) mrvd. chadasjim : maand
en wel maanmaand, d. i. aanvangende met
de nieuwe maan, van chudasj : hij is nieuw
geweest.
Gousjech (Nhebr.) : duisternis.

Hanno oh r hannah-ah (Nhebr.) : genot.
Gouses (Nhebr.) : stervend.
osoer be-hanno-oh : ongeoorloofd om er
Gow (Nhebr.) : geld, schuldverplichting.
Gower (Nhebr.) : (eig. makker) vriend, col- genot van te hebben.
lega (van edelen en geleerden). Eeretitel Hargosja of Hargosjo (Nhebr.) : gewaarverleend aan verdienstelijke personen op wording, licht, fijn gevoel.
Harrle (Jdd.van 't Mhd. herrle) : grootvader.
synagogaal gebied.
Gravidade (Ptg. Isr.) : deftige, ernstige Zoo ook Fraale (Jdd. van 't Ohgd. Fraule) :
plechtstatigheid ; van 't Ptg. gravidade.
grootmoeder.
Habdala : zie hawdalah.
Hawdalah, Habdala, hawdolo (hebr.):scheir
Hadassim (Nhebr.) : mirtentakken, een der ding, in 't bijzonder de Joodsche godsdienplantsoorten door de Israelieten op 't Loof- stige handeling, waarmede elken Zaterdaghuttenfeest bij deze godsdienstige plechtig- avond met kaarslicht wijn en welriekende
heid gebruikt.
specerijen, het scheiden van den Sabbath
Hafdolo : zie hawdalah.
wordt uitgesproken en de komende week
Haftara (Hebr.) : afscheid, slotstuk ; in de ingezegend.
synagoge de lezing van een hoofdstuk uit een Hechal of Heichal (Hebr.) : de heilige ark of
der profetenboeken in aansluiting aan de gewijde kast, waarin de wetsrollen worden
voorafgaande voorlezing uit den Penta- bewaard aan den oostelijken wand der Syteuch.
nagoge.
Hagada (Nhebr.) : voordracht ; van Hebr. Hechsjer (Nhebr.) verklaring, dat iets ritueel
haggied : verhalen. Volledige verzameling geoorloofd (kasjer of kosjer) is.
van de in de Talmudsche litteratuur voorko- Hekdisj (Hebr.): 't gewijde huis nl. 't ziekenmende verhalen, legenden, zedelessen, ge- huis.
lijkenissen enz. Ze staat in de Talmud-litte- Hesped (Hebr.) : treurdienst, lijkrede.
ratuur naast de Halacha.
Hewel (Hebr.) : ijdelheid ; hewel hawalim :
Hagadasjel Pesach, ook wel enkel Hagada: ijdelheid der ijdelheden (Hebr. habal habade godsdienstige plechtigheid en voordracht, lim.)
welke op de beide eerste Paaschavonden in Homer bord : een maat graan. Zie omer en
ieder Joodsch huis in den familie-kring ge- oumeren.
schiedt.
Hourek(Hebr.) : eigl. moordenaar, als scheld.Hakafa (hakofo)(Nhebr.): omgang. Bij som- woord gebruikt ; voor vrouwen met 't Chald.
mige godsdienstige plechtigheden in de synar suffix : hourekte.
goge.
Ikkor (Nhebr.) : de hoofdzaak.
Hakdama (hakdomo) (Nhebr.) : voorrede, Ikkor ha-dowor (Nhebr.): de kern der zaak.
inleiding.
Immes zie emmes.
Halacha (halocho) (Nhebr.) : eindbeslissing, Ippes zie eppes.
vaste regel. In de Talmudische litteratuur Irmandad (Ptg. Isr.) : broederschap, godsomvat die naam alle wetenschappelijke disr dien stig e vrouwenvereeniging.
cussien, regelen en beslissingen Israels wet- Issoer (Nhebr.) : verbod, verboden zaak.
bepalingen betreffend, volgens de geschre- Jaam (Hebr.) : zee.
yen wet en traditie. Zie hagada.
Jad (Hebr,) : zilveren hand, waarmede bij het
Halbosjat 'Aroemim (Hebr.) : kleeding der lezen in de wetsrol wordt aangewezen.
schamelen, een naam vaak gebruikt voor Jajin (Hebr) : wijn.
Israel. vereenigingen, om armen van klee- Jajin nesech (Hebr.) : wijnvoor plenging (tot
ding en dekking te voorzien. Van labasj of heidensche doeleinden). Vandaar wijn, die
labeesj (een kleed aantrekken) en 'aroem niet voor Israel. gebruik geoorloofd is.
(mrvd. 'aroemim : naakt, slecht gekleed).
Jajin sorof (Nhebr.) : brandewijn (Hebr.
Hamansooren : feestgebak op Poerim.
säräph : brandend en vergiftig).
-

-
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Jatten :: stelen,
Jatten
stelen. gappen
gappen;; v. Hebr.
Hebr.jad
jad:: hand.
hand.
Jedid-jah
Jedid~jah (Hebr.)
(Hebr.) lett.
lett. lieveling
lieveling Gods,
Gods. bijbij~
naam
Salomon.
naam van Salomon.
Jehoedi,
Jehoedi, Jehoedo
Jehoedo(Hebr.):Jood.
(Hebr.}:Jood.Jehoediem.
Jehoediem.
Jeitser (Nhebr.)
(Nhebr.) :: drift,
drift. neiging.
Jeitser
hora'h :: booze neiging.
neiging.
Jeitser hora'h
Jeitser touw
touw :: goede
goedeneiging.
neiging.
(Nhebr.):
erfdeel. nalatenschap.
nalatenschap.
Jeroesjo (Nhebr.)
: erfdeel,
Hebr :: jer
jeresjah
jerussja : bezitting.
e sjah en jerussja
Jesjiwo (Nhebr.)
Jesjiwo
(Nhebr.):: zitting,
zitting. waar
waar de
de leerlingen
leerlingen
voor den
den leeraar
leeraar zitten.
zitten.Vandaar
Vandaar:: hoogehooge~
school, Talmudische
school.
Talmudische academie,
academie.
Jesoerim (Nhebr.)
(Nhebr.) ::pijnen,
pijnen. smarten.
kwel~
Jesoerim
smarten, kwelling
en.
lingen.
Jichoes (Nhebr.)
(Nhebr.): :afstamming,
afstamming. geslacht.
geslacht. In
Jichoes
.'tt bijzonder:
goedefamilie.
familie.
bijzonder : edele
edele afstamming.
afstamming, goede
JiddeneJiddisj
Jiddisj(Jdd.)
(Jdd.) :: verbasterd
verbasterd van
van
Jid, Jiddene
Jude, Jüdin,
Jood, Jodin,
Jiide.
Jiidin. Jüdisch
Jiidisch : Jood.
Jodin. Joodsch.
Jidsjen(Jdd.)
(Jdd.) :: tot jood
jood doen
do en zijn
zijn (jiidischen)
Jidsjen
(jüdischen)
verbond Abrahams
Abrahams opnemen
opnemen :: de
de bebe~
in 't't verbond
snijdenis voltrekken.
Jisjkauach,Jitsgok(Nhebr.)
: (verbasterd
Jisjkauach,Jitsgok(Nhebr.):
(verbasterduit
uit
Jasjer~Kauach)
lett.:: Hij (God)
verleene uu
Jasjer
-Kauach) lett.
(God) verleene
dank.
kracht;
kracht ; een
een algemeene
algemeene uitdrukking van dank,
zegenwensch
uiterkentelijkheid.
erkentelijkheid.
zegenwensch uit
Jisrool Jisröeil
Jisroeil(Jdd.)
(Jdd.) uitspraak
uitspraak van 't Hebr.
Jisrool
Jisrael
Jisrael : Israel.
Israel.
Kol Jisrool
Jisrool :: geheel
geheel Israel
Israel (Hebr.
(Hebr. köl
kal : gege~
heel).
Sj'ma Jisrool
Jisrool :: Hoor
Hoor Israel
Israel! ! Uitroep
van
Uitroep van
verwondering
ontzetting. naar
naar de twee
twee
verwondering of ontzetting,
gebed.
woorden eens gebed.
Jitsgokzie
ziejisjkauach.
jisjkauach.
Jitsgok
Jod, Joed
Joed (Hebr.)
(Hebr.):: letter
letter;; getalwaarde:
10.
getalwaarde : 10.
dag. zie
zie joum.
joum.
Jom : dag,
Jontef.
Jomtew: :feestdag
feestdag zie
ziejoum-touw.
joum~touw.
Jontef, Jomtew
Josjor (Jasjar)
(Jasjar) (Hebr.)
(Hebr.) :: recht,
recht. gelijk.
Joukeir of ook
: (Nhebr.)
: duur,
ookJokor
Jokor:
(Nhebr.):
dum. kost~
kostjok6r.
baar. Hebr. jokör.
Joum, Jom (Nhebr.)
(Nhebr.) :: dag,
dag. Hebr.
Hebr. joum.
joum.
Joum.
Joum-touw
Joum~touw of Jom-tow,
Jom~tow,Jontef
Jontef(Nhebr.)
(Nhebr.) ::
een goede
goede dag,
dag, in 't bijzonder
bijzonder feestdag.
feestdag.
een
touwim,dochgewoon~
Meerv.
eigenl.jomim
jomim touwim,
Meerv. eigenl.
doch gewoonlijk kortweg
jom~towim. Joum-kippoer,
Joum~kippoer, jomjom~
lijk
kortweg jom-towim.
kippoer:
kippoer : groote
groote Verzoendag.
Verzoendag.
Jouresj
erfgenaam. Hebr.
Jouresj (Nhebr.)
(Nhebr.):: erfgenaam.
Hebr.jöreesch.
j6reesch.
Kaatzin of Kootzin
Kootzin(Nhebr.)
(Nhebr.): :aanzienlijk
aanzienlijk
man. Hebr. katzin
katzin :: overste.
overste.
man.
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Kab (Hebr.)
(Hebr.) : maat voor droge
droge waren.
Kabbala
(Nhebr.) lett.
lett. ontvangst,
ontvangst. in
in 't't algealge~
Kabbala (Nhebr.)
meen
overlevering;; een
eenJoodsch-mystieke
Joodsch~mystieke
meen overlevering
theosophie.
in de middeleeuwen
middeleeuwen tot
tot bepaalbepaal~
theosophie, in
den vorm gebracht en een geheimleer bevat~
bevattend over God,
God. de
de wereldorde,
wereldorde. de
de H.
H. Schrift
enz.
Ook autorisatie
autorisatie om
omeene
eenekerkelijke
kerkelijke
enz. Ook
functie to
te vervullen, b.v.
b.v. die
die van
van beestensnijbeestensnij~
der (sochet) of van
van wetschrijver.
wetschrijver. Hebr.
Hebr.kibkib~
beel (van
(van den
den wortel
wortelkabal)
kabal):: hij heeft opgeopge~
nomen
ontvangen.
nomen ontvangen.
Kabeese
(Ptg.Isr.)
Isr.)hoofd,
hoofd.kop,
kop.hij
hij heeft
heeft geen
geen
Kabeese (Ptg.
geen verstand
verstand;; van'
kabeese
kabeese :: hij heeft geen
van 'tt Ptg.
cabe<,;a.
cabe c a.
Kabod
(Hebr.) Nhebr.
Nhebr.kowoud,
kowoud.kawet
kawet:: eer,
eer •
Kaböd (Hebr.)
aanzien;
be~kowoud(in
(in eer)
eer): : res
res~
aanzien ; vandaar be-kowoud
pectabel. met iemands eer overeenkomend.-pectabl,mindsrovekm.
Kabolo
zie kabbala.
kabbala.
Kabolo zie
Kabron
(Nhebr.) : :grafbezorger
grafbezorger;
bijdedeIs-Is~
Kabron (Nhebr.)
; bij
raelieten iemand die voor de behandeling en
en
de teraardebestelling
teraardebestelling van 't't lijk,
lijk. 't't noodige
noodige
helpt verrichten.
Kaddisj
(Nhebr)::letterl.
letterl. heiliging
heiliging (van
(van Gods
Gods
Kaddisj (Nhebr)
naam)
Hebr. gebed,
gebed,een
eenbelijdenis
belijdenisvan
van Gods
Gods
naam)'t't Hebr.
voorzienigheid.
ook ter
ter gedachtenis
gedachtenis
voorzienigheid, vooral ook
van
overledenen. in
de synagoge
synagoge uitgeuitge~
van overledenen,
in de
sproken. Daar ieder
dood zijner
zijner
jeder 2Oon,
zoon, na den dood
ouders,
aangewezen uitspreker is van dit
ouders, de aangewezen
gebed, zoo
zoo noemt
noemtmen
men dien 200n
zoon weleens een
kaddisj.
Kal (Nhebr.)
(Nhebr.):: licht.los
licht, los denkend over heilige
zaken.
Kalle (Isr.
bruid.
(Isr. Hgd.) :: bruid.
Kamienjade (Ptg. Isr.)
Isr.):: lange wandeling,
van 't't Ptg.
Ptg. caminhada.
caminhada.
Kamies (Ptg.
(Ptg. Isr.)
Isr.) :: hemd.
hemd. Ptg.
Ptg. camisa.
Kapoeres,
Kapores(Hebr.)
(Hebr.) :: van een
een scam,
starn,
Kapoeres, Kapores
die bedekken beteekent,
beteekent. ook van de
de zonden
20nden
gezegd,
dus:: vergeven (door
(door God)
God) of
ofzich
zich
gezegd, dus
met menschen
menschen;; verder
verder reiniging,
reiniging,
verzoenen met
zoenoffer, offer
zoenoffer.
offer;; vandaar
vandaar:: offeren, dooden,
dooden.
vermoorden:
maken.
vermoorden : kapoeres maken.
(Nhebr.) : verzoening. Vandaar
Kapparah (Nhebr.)
Vandaar
ook:
iets dat tot verzoening
ver20ening van
van zonde
zonde het
het
ook : jets
leven laat.
laat.
Kapparah~gaan :: ten onder gaan.
gaan.
Kapparah-gaan
Kapporet (Hebr.):
(Hehr.): eig. deksel.verzoendeksel.
deksel,verzoendeksel.
Karatieije,
Katjereire (Ptg. Isr.)
Isr.) : kwaad
kwaad~
Karatielje, Katjereire

spreekster ; twee afkortingen van den naam
eener om haar booze tong vroeger beruchte
Portug.--Israelitische dame te Amsterdam :
Caratilha Ereira.
Kasjeren (Jdd.) : iets kascher of koscher doen
zijn ; in 't bijzonder : vaatwerk voor Joodsch
ritueele spijzen geschikt maken.
Katön of Katän (Hebr.) (Nhebr. katoen,
kotoun, koton) : klein. In : houd je maar katoen, is katoen een verhollandsching van
Hebr. katön : houd je maar wat klein, wat
nederig.
Katsof mrvd. Katsowem : slager(s) ook
metselaar(s).
Kavalone (Ptg. Isr.) : manwijf, grootevrouw.
Augmentatief van Ptg. cavallo.Hendrik VIII
noemde een zijner vrouwen : une cavale flamande.
Keber, Kewer,Keiwer (Hebr.) : graf, mrvd.
kebaüm of kebaröth, Nhebr. keworous :
gravin, vandaar Nhebr. beitha-keworous nl.
bijs kewoeres : huis der graven, Joodsche ber
graafplaats; keiwer owous : begraafplaats
der vaderen.
Kehilloh (Kehillah) (Hebr.) : gemeente, verzameling.
Kelew mrvd. Kelowim : hond.
Keloloh (Kelalah) (Hebr.) : vloek, verwensching.
Kemouch : verstand.
Kesef (Hebr) : zilvergeld.
Kether : kroon, die soms de beide siertorens
op de uiteinden der Ets chajjiem vervangt.
Ketoeba (Hebr.) : de in het Chaldeeuwsch
gestelde huwelijksacte.
Ketoebim (Hebr.) : de geschrevene dingen.
Kewoeroh (Nhebr.) : begrafenis. Hebr. keboerah. Zie keber.
Kewonoh(Nhebr.):aandacht, oplettendheid.
Ki aai, Ki ay (Ptg. Isr.) : uitroep, waarschijnlijk Spa. que hay : wat is er ?
Kidoesj-beker of Kiddesj : bokaal voor de
wijding (Hebr. kidoesj) van Sabbath of feestdag.
Kiesjeliesj : Hamansooren, feestgebak op
Poerim.
Kille (Kehilla) (Nhebr.) : gemeente.
Kimpett (Jdd.) : kraam ; van Hgd. Kindbett.

Kinnesinne : haat en nijd, jaloezie, Hebr.
kinne : nijd, Hebr. sinne : haat.
Kinoh (Hebr.) kinah : nijd.
Kinoh-sinoh : haat en nijd.
Kioem (Nhebr.) : duur ; gelegenheid om te
blijven bestaan. Chald. kejäm : ordonnantie,
sterk gebod.
Kippoer, Jomkipper : groote Verzoendag.
Kippoh(Nhebr.):verzameling,gemeenschap.
Kis (Nhebr.) Hebr. kissee : zetel, troon ; later
heette het privaat : bet ha-kissee (het huis
van den zetel) ; vgl. Ned. stoelgang.
Kis (Kies) (Nhebr): zak, foedraal, geldtasch.
Kisjef (Nhebr.) Hebr. k e schef : 't tooveren,
tooverij.
Kislef : een maand der Joden, NovemberKissee zie kis. [December.
Kloumer(eig. ke-loumar)(Nhebr.) : alsof men
zeggen wil, om zoo te zeggen d. i. schijnbaar.
Knas leggen (Nhebr.) : een overeenkomst
maken, vooral bij verlovingen, dus knas
(: boete) (op)leggen, omdat vaak daarbij een
boete werd vastgesteld op 't verbreken der
overeenkomst.
Koidesj, Kodesj (Hebr.) : heiligdom.
Konsogres(Ptg.Isr.) : wederzijdsche schoonouders. Ptg. consogres.
Korouf (koref)(Nhebr.)bloedverwant,mrvd.
kerouwim. Hebr. karoob mvrd. keroobim.
Kosjer of Kasjer (Nhebr.) : bruikbaar, in
goede orde. Vooral van spijzen, den Israelier
ten geoorloofd : zuiver.Van een eerlijke zaak,
die goed te vertrouwen is. Van Hebr. kasjer :
recht, dienstig tot voedsel, omtrent vleeschspijs, die eerst nauwkeurig onderzocht is
geworden, want het is den Israelieten
verboden eenig vleesch te eten, dat verscheurd, niet goed gezond of zijn natuurlijken dood gestorven is. Hebr. kasjeer :
het is recht geweest.
Koul (Nhebr.) : stem. Hebr. kool. Allemaal
kool ! allemaal praatjes.
Kowet : zie kaböd : eer.
Kratsnabbel ; krats over den navel, in de
uitdr. geen kratsnabbel rijk zijn : niets hebben.
Krethi en plethi : allerlei slag van volk.Hebr.
kereetim en peleetim.
in Nederland gebruikelijk.
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Kri'oh (Nhebr.) : scheuring, de inscheuring
der kleederen als teeken van rouw bij den
dood van bloedverwanten. Krio snijden :
zulk een insnijding maken. Hebr. kara' : hij
heeft gescheurd. Vandaar in de volkstaal :
zich een kris snijden : in een treurige zaak
verwikkeld zijn.
Lainen, Laaienen, Leinen (Jdd.) : langs de
lijn lezen (van het Mhd. Leine : lijn). Hiermede wordt aangeduid het lezen of zingen
uit de boeken Mozes, waarbij men met een
wijzer de lijnen of regels volgt. Ook nachtlaainen, avondgebed bidden. „Hebben jullie
al genachtlaaind
Lavadores (Ptg. Isr,) : ritueele lijkenwaschters, companhia de lavadores.
Lef, uit Hebr. leb hart, moed.
Lego doudie : gezang op Vrijdagavond in
de synagoog.
Lehach'is (Nhebr.) : lett. om te krenken. Gebruikelijk in de beteekenis van plagenderwij s.
Leilisj (Jdd.) : beddelaken ; Mhd. leinel-ich,
leinelich-tack : linnen doek.
Le mazzal : Nhebr. tot geluk.
Le mazzal oeli bracha : Nhebr. tot geluk
en tot zegen.
Levantär (Ptg. Isr.) : het opheffen van de
wetsrol.
Levantadör (Ptg. Isr.) : de opheffer van de
wetsrol.
Levara (Ptg. Isr.) : het dragen van den
Sepher Thora.
Lewäje : begrafenis, hij loopt achter 'n leLijzebeurzen : ontvangen. [wäje an.
Loelab, Loelof (Hebr.) : palmtakken bij 't
Loof huttenfeest.
Loelabstrik : strik om die palmtakken.
Lofzeggingen.
Lotenfeest : Poerimfeest.
Loulem (Jdd.) : verbasterd van Nhebr. leolam: altijd, tenminste, in ieder geval.
Ma'alah (maälob) mrvd, maäloth (maälous) ;
Nhebr. in 't Jdd. verbasterd tot maile of
meile : voortreffelijkheid, goede eigenschap.
Hebr. ma'ale : trap ; ook verheven plaats.
Maansjene (Jdd.) : geen verschil. Verbastering eener Chald. uitdrukking.
?"

:
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Ma'arich (Nhebr.) : lang doende aan iets.

Hij is maärich : hij is er lang mee bezig.
Maäriw (Nhebr.) : lett. die 't avond doet

worden. Woord aan 't begin van het Israel.
avondgebed. Vandaar het maäriw : het
avondgebed; maäriw-oren (vergl. Lat. orare :
bidden) het avondgebed uitspreken.
Maäseer (Hebr.) : de tiende, van a'sar : tien.
Bij den Israeljet 't tiende deel zijner inkomsten, dat hij zoo mogelijk voor weldadige
doeleinden behoorde te bestemmen.
Maäseh (Hebr.) Jdd. meinse : gebeurtenis,
daad, handeling.
Maäsj beh e ma (Hebr.) in 't Jdd. verbasterd
tot mainse beheime : een daad van een rund,
een daad van groote domheid.
Maccabeeenfeest : Inwijdings- of Chanoe.kafeest.
Maccabeeenlamp : Chanoeko-luchter. Zie
ganoeka.
Machloukes (van het Nhebr. machaloketh) :
verdeeldheid, tweedracht, twist.
Machsjaba, mrvd. machsjaboth, Hebr.
(Nhebr. machsjowo, mrvd. machsjowous):
gedachte, voornemen.
Machsjaba toba (machsjowo towo) :
goede gedachte, goed voornemen.
Machsor, v. Hebr. chosor : herhalen : gebedenboek voor alle feestdagen.
Madrega (Hebr.): rang, graad, trap van eer.
Letterlijk : steile plaats.
Madrinja (Ptg. Isr.) : „Gevatterin", meter bij
de besnijdenis ; van Ptg. madrinho.
Mafsiek (Nhebr.) : onderbrekend ; in 't midden ophoudend. Mafsiek zijn : in 't midden
afbreken ; vooral : bij onbehoorlijke staking
van het gebed of andere godsdienstige bandeling.
Mah nisjtanna ? (Nhebr.) : waarin onder-scheidt zich ? Begin van een bekende Isr.
Paasch-avond-liturgie. „Hoe komt Haman
in de Mah-nisjtanna ? Spreekwoord van
verwondering, wanneer een ander in een
redeneering jets ter sprake brengt, dat er
volstrekt niet bij thuishoort. Wat wil Haman uit de Esther-geschiedenis in de Paasch-liturgie ? Vgl. 't Christelijke : Hoe komt
Pilatus, in 't Credo?
-

-

Mais casos
casosque
queleyes
leyes(Ptg.
(Ptg.Isr.)
Isr.):
spreekMais
: spreek.. meer gevallen
gevallen clan
dan wetten."
wetten."
woord „meer
woord
Mai..sjana(Talmud.
(Talmud.Chald.)
Chald.):
onder..
Mai-sjana
: welk onderis er
er?? Beteekent:
verschil.
Beteekent : geen verschil.
scheid is
Majim (Hebr.)
(Hebr.):: water.
Majim
Makka(Hebr.)
(Hebr.): :makkoh
makkoh(Nhebr.)
(Nhebr.)makke
makke::
Makka
slag. plaag,
plaag. ziekte,
ziekte. ongeluk.
ongeluk.
slag,
Marach (Hebr.)
(Hebr.) mrvd.
mrvd. mal'achim
mal'achim (mal(mal..
Mal'ach
ochim. maloochem)
maloochem):: engel,
engel. malach
malach harma-ha..ma..
ochim,
weth (mallech ha-möwes)
ha..mowes):: doodsengel
doodsengel;;
Lveth
mal'ach tob
tob: : goede engel.
engel.
mal'ach
Malane(s)(Ptg.
(Ptg.Isr.)
Isr.): ongeluk(ken),
: ongeluk(ken). narignarig..
Malane(s)
Hij zal
zal de malane
malane met
met belletjes
belletjes krijkrij ..
heden. Hij
gen:: verwensching.
heeft..ie weer
weer een
een
gen
verwensching. Wat
Wat heeft-ie
malanes verteld
verteld!! waarschijnlijk
waarschijnlijk van
Ro..
malanes
van Roannos.
maansch malos annos.
Malboesj. mrvd.
mrvd.malboesjim(Nhebr)
malboesjim(Nhebr):
kleed.
Malboesj,
: kleed,
Ook:: bekleeding
bekleeding der gewijde voor
gewaad. Ook
voor-..
de Synagoge.
werpen in de
malchoes (Hebr.)
(Hebr.) :: regeering,
regeering.
malchoeth, malchoes
heerschappij. grootheid
grootheid;; een
een malchoes
malchoes van
heerschappij,
iemand
houden :: iemand
iemand aanzienlijk,
aanzienlijk. koko ..
iemand houden
ninklijk. oprecht
oprecht beminnen
beminnen:; een malchoes
malchoes
ninklijk,
van een jongen
jongen:: een innig goede jongen.
jongen.
maIko (Nhebr,)
(Nhebr.) :: koningin.
koningin.
Malka (Hebr.) malko
mal'ach.
Mal'och zie mal'ach.
Maroch touw
touw :: goede engel.
engel.
Mal'och
Mal'
och rang :: booze engel.
engel.
Mal'och
Mamzer (Hebr.) : bastaard.
bastaard, mamzer benne
benne-..
nidde :: schurk.
schurk.
Manhig (Nhebr. mrvd.
mrvd. manhigim)
manhigim) :: leider:
leider ;
titel:: bestuurder,
bestuurder. beheerder.
beheerder.
als titel
Mantel, thoramantel:
foedraal
thoramantel : kostbaar foedraal
waarin de wetsrollen worden bewaard.
bewaard.
Mappalah, Mappoloh (Nhebr.)
(Nhebr.) : nederlaag.
nederlaag,
val. Hebr
Hebr :: ruine,
ruine. puinhoop.
pUinhoop.
Mappe(Jdd.
Mappe (Jdd. vanhet
van het Nhebr.Mappah:
Nhebr. Mappah : laken.
laken,
doek.
van 't'tLatijn
Latijn:: mappa)
mappa):: doek
of windwind..
doek, van
doek of
sel.
wetsrol omkleed
omkleed wordt.
wordt. .
sel, waarmee de wetsrol
Mappil (Nhebr.) ontijdig
ontijdig barende
barende;; Mappil
zijn (Jdd.)
bevallen.
(Jdd.) :: ontijdig
ontijdig bevallen.
Masjal,
Mosjol (Hebr.)
gelijkenis. verge
Masjal, Mosjol
(Hebr.) gelijkenis,
verge-..
lijking.
..moschol :: bij
bij voorbeeld.
voorbeeld.
lijking. Le
Le-moschol
Masjken (Nhebr.) : pand.
pando
Masjkenen
Masjkenen :: verpanden.
Masjliem zijn
zijn (Nhebr.):
volein..
(Nhebr.) : voltooien.
voltooien, voleindigen:
een vastendag
vastendag tot
einde
digen ; vooral een
tot 't't einde
houden.

Masjmedim,
Masjmedim,Masjmeidim(Nhebr.)
Masjmeidim(Nhebr.)::vernietigers,
Van den
den Hebr.
Hebr.wortel
wortel
tigers. geweldmakers. Van
sjamad.
heeft vernield.
vernield.
sjamad. Hisjmied : hij heeft
Masjgiach mrvd. Masjgiechim,
Masjgiechim. (Nhebr.)
(Nhebr.) ::
opzichter,
opzichter. opziener.
opziener.
eene meening
meening be(Nhebr.)::eene
be..
Maskiem ..zijn (Nhebr.)
vestigen,
vestigen. er mede instemmen.
instemmen.
Masora
Masora:: overlevering (van
(van masar,
masar. Chald.
Chald.
en Nhebr. :: overgeven,
overgeven. overleveren)
overleveren)d.d. i. de
collectie
opmer-..
collectie van
van critische
critische en
en saalkundige
taalkundige opmer
en de
den woordtekst
woordtekst en
de
kingen betreffend den
klankpunten
van de boeken des Ouden Tes
Tes-..
klankpunten van
taments.
lijkrede houden.
houden.
Maspied ..zijn (Nhebr.) :: lijkrede
(Ietterl.:: het dradra..
Massa ..oematan (Nhebr.) (letterl.
gen en het
het geven)
geven): :handel
handel:; het
hethandeldrijhandeldrij..
waren, waarin handel gedreven:; ook
de waren.
gedre..
yen
ook de
geluk,
[ven wordt.
Massel
uk.
[ven wordt.
Masse! :: gel
Masseltje,
Masseltje, buitenkansje.
massa-oematan,
waar-..
..oematan. waar
Massematte(J dd.) zie massa
Massematte(Jdd.)
samengetrokken is. Het
Het beteekent
beteekent ook
uit het samengetrokken
ook
het Fr.
Fr. affaire
affaire b.v.
b.v.een
eenleelijke
leelijkemassematte
massematte: :
een leelijke
leelijke affaire.
affaire.
Massieg.. gewoel (Hebr.) (letterl. : de grens
grens
verwijderend ; Hebr.
verwijderend:
Hebr. geboel
geboel: :grens)
grens)::treden
treden
hem wegstooten
in eens anders rechten,
rechten. hem
wegstooten uit
uit
een door hem verworven gebied.
gebied.
Massig..gewoel..zijn:
concur..
zijn : door onedele concurrentie iemand eruit stooten.
Matanses (Pth. Isr.)
Isr.)::hevige
en
hevige ruzie.
ruzie, moord en
matan~a ::bloedbad.
bloedbad.
doodslag.
Ptg. matanca
doodslag, van Ptg.
(Hebr.) (matsoh)
Matsah (Hebr.)
(matsoh) mrvd.
mrvd. matsoth
matsoth
(Hgd. matsous
ongezuurd brood.
brood,
(Hgd.
matsous Nl.
Nl. matses)
matses):: ongezuurd
zooals volgens Israel.
Israel. ritueel
ritueel op
op 't•t Joodsche
Joodsche
worden,
Paaschfeest moet genuttigd worden.
Matsekleis
Matsekleis :: hetzelfde als matsah.
(Hebr.) matseiwo Nhebr.
Matseba.
Nhebr.:: grafgraf..
Matseba, (Hebr.)
steen, gedenksteen.
steen.
gedenksteen.
iemand redden.
redden, voor
Matsiel..zijn (Nhebr.) : iemand
schade behoeden.
(Nhebr.) : veroorlovend:
veroorlovend ; verklaMattier (Nhebr.):
verkla..
rend, dat jets
rend.
iets geoorloofd is.
is.
bekennen, erkennen.
(Nhebr.) : bekennen.
Maude' ..zijn (Nhebr.):
Van Hebr.
Hebr. jada'
jada' :: hij
hi; heeft
heeft geweten.
geweten.
(Hebr.) mowes,
: dood
Maveth, (Hebr.)
mowes. (Nhebr.)
(Nhebr.):
dood;;
malak
..hammaveth :: engel
doods.
malak-hammaveth
engel des doods.
jemand
letterl.beschadiger ; iemand
Mazik{Nhebr.):
Mazik (Nhebr.) : letterl.beschadiger;
die
die boosaardig is.
-

-

-

-
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Mazkier,
Mazkier. (Hebr.) :: herdenkend.
herdenkend.
Mazkier-zijn
(Nhebr.):: jets
iets of iemand
iemand gege~
Mazkier
zijn (Nhebr.)
denken.
Mazzol, (Nhebr.) (eigenl. gelukster)
gelukster) :: geluk.
geluk.
mazzol-touw
(masel~tof) :: goed
goedgeluk
geluk!
ge~
mazzol
touw (masel-tof)
! ge-feliciteerd !!
feliciteerd
Maz61etjes
Mazöletj
es :: meevallertjes.
Meabbed (Hebr.):
ver~
Meäbbed
(Hebr.) : vernielend.
vernielend, doende verDeelw. piel
pie! van
abad:: (hij is ver~
loren gaan. Deelw.
van abad
verloren of
of omgekomen).
omgekomen).
Meabbed-atsmo(Nhebr.}
Meäbbed atsmo(Nhebr.) :: zelfmoordenaar.
Letterl.
zich zelf.
zelf.
Letter!. verdervend zich
Meabbed~mammom
(meabbed momo~
Meäbbed
mammom (Hebr.) (meäbbed
moun) : geldverkwister.
geldverkwister.
Mebajesj-zijn
(Nhebr.) ::ier
ie~
zijn (mewajesj~zijn)
(mewajesj-zijn) (Nhebr.)
Mebajesj
mand beschaamd maken,
mand
maken. beleedigen. Hebr.
hij schaamt zich.
zich.
boosj : hij
Mec hoeton
hoeton (Nhebr) : verzwagerd;
vooral
verzwagerd ; vooral
ou~
gebruikelijk
wederzijdsche ougebruikelijk tusschen de wederzijdsche
een bruidspaar.
bruidspaar.
ders van een
Mechallel~sabbath
sabbath~ont~
Mechallel
sabbath (Hebr.)
(Hebr.) :: sabbath-ontwijdend.
sabbath~schender. Vaak
Vaakschertsend
schertsend
wijdend, sabbath-schender.
omtrent
dat hij
hij
omtrent iemand,
iemand. die
die zoolang praat,
praat. dat
vergeet.
dat de sabbath invalt.
invalt.
vergeet, dat
(mechasjeifo) (Nhebr.)
(Nhebr.) : toove~
tooveMechasjefa (mechasjeifo)
nares. tooverkol;
vrouw. die er als een
nares,
tooverkol ; oude vrouw,
uitziet.
heks uitziet.
(Nhebr.) :: vergiffenis.
vergiffenis.
Mechilah (mechiloh) (Nhebr.)
Mechiloh-praaien
bidden om verver~
Mechiloh praaien (Jdd.) : bidden
geving. vooral
vooral bij
bij 't't afscheid nemen van een
geving,
stervende. Praaien van 't't Fra. prier.
een Israel.
Israel.
(Talmud.) : naam
naam van een
Mechilta (Talmud.):
boek;; een
een standaard-werk
standaard~werk over
theologisch boek
traditioneele
bij het
het
traditioneele Halachische
Halachische exegese
exegese bij
Bijbelboek
wordt toegeschretoegeschre~
Bijbelboek Exodus.
Exodus. Het wordt
ven
aan Rabbi
Rabbi Ismael
Ismae! (midden
(midden der
der 2e eeuw).
yen aan
De naam
naam isis Chaldeeuwsch
Chaldeeuwsch en
en beteekent
beteekent letlet~
De
maat. vorm van uitlegging.
uitlegging.
terl. : juiste maat,
Mechoelo (Nhebr.)
ge~
(Nhebr.) :: vernietigd.
vernietigd. Vaak
Vaak gegebroken. kapot,
kapot. ook
ook
bruikt in den zin van gebroken,
zie michse.
bankroet.
michse. [van[van
bankroet.
Mechse zie
(Nhebr.) :: zeer nauwkeurig,
Medakdoek (Nhebr.)
nauwkeurig. erg
nauwlettend.
Medinah (medinoh) (Hebr.)
(Hebr.) mrvd. medinoth
(medinous)
landstreek.
(medinous) :: gewest.
gewest, landstreek.
Medras (Hebr.) : doende leven,
leven.
Megajeh, Medras
me~doende herleven
herleven;; verkwikken. Iemand
Iemand me
zijn :: levensonderhoud
gajeh zijn
levensonderhoud geven.
-

-

-

-
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Megajer~zijn
het JodenJoden~
zijn (van 't Nhebr.):
Megajer
Nhebr.) : tot het
dom
overhalen. Zich
Zichmegajer
megajerzijn
zijn :: tot
tot het
het
dom overhalen.
JJodendom
odendom overgaan.
Megalle~zijn
Nhebr.) ::openbaren,
openbaren.
zijn (van
(van 't't Nhebr.)
Megalle
onthullen.
Megillath Esther,
Esther, megille
megille :: de Esther
Esther~rol
- rol
die op Poeriem
Poeriem voorgelezen wordt.
wordt.
Meies, Mije
Mije zie meoth :: honderden.
honderden.
Meile of Maile (Jdd.)
ma'alah.
(Jdd.) Zie ma'alah.
Meilech (Jdd.)
(Jdd.) zie melek.
Meinse (Jdd.)
Udd.} zie maäseh
maaseh : gebeurtenis.
algemeen gang
bare uitspraak
MeinserUdd.}
Meinser (Jdd.) algemeen
gangbare
van 't't Hebr.
Hebr. maäser
maaser:: tiende deel;
deel; meinser
meinser
zijn winst
winst
geven
behoorlijk deel
een behoorlijk
deel van
van zijn
geven :: een
aan
aan goede werken besteden.
Meis (Hebr.) zie meth
meth:: doode.
doode.
edel, rein
Mejoechas (Nhebr.) : uit een edel.
rein ge~
geslacht,
aanzienlijke afkomst.
afkomst. De
De uituit~
slacht, van aanzienlijke
drukking:
goede
drukking : van
van mejoeches : van
van hooge.
hooge, goede
kwaliteit.
Mejoesjab (mejoesjof)
(Nhebr.):
bedaard,
(mejoesjof) (Nhebr.)
: bedaard,
verstandig overleg,
overleg. kalm
kalm uitrustend.
uitrustend.
van verstandig
Mekajiem:
mekajiem :: erg
ens eene
heele
Mekajiem : 'n mekajiem
ergens
eene heele
boel aan verdienen.
Mekor Chajim
Chajim (Hebr.):
leven.
(Hebr.) :bron
bron van
van leven.
Vereeniging in
in Juli 1896 to
te Amsterdam
Amsterdam Be
ge~
sticht. ter verspreiding
verspreiding van
van 't't traditioneele
traditioneele-sticht,
verwe~
JJodendom
odendom en
ter bevordering
bevordering der
der verwe.en ter
zenlijking daarvan onder
onder en door
door hare leden.
Melachah (melochoh) (Hebr.) :: arbeid,
arbeid. amam~
bacht.A'damsch spreekwoord
spreekwoord:: Grous
Grousgesjrei
gesjrei
bacht.A'damsch
melooche:: veel
veel geschreeuw
geschreeuw en
en
en
matte melooche
en matte
weinig wol. Baiil~melochoh
Baäl-melochoh :: werkman.
Melamed (Nhebr.):
Hebr.
(Nhebr.) : onderwijzer.
onderwijzer. Hebr.
melammeed.
Melek, Melech (Hebr) : koning.
Mem
Hebreeuwsch,
Mem :: dertiende letter van 't Hebreeuwsch.
M. Hebr.
Hebr.meeim
meeim:: wawa~
overeenkomend met M.
ter. De getalwaarde
ter.
getalwaarde is
is 40.
40.
(Jdd.)
Memme U
dd.} : moeder.
Memme1e
Memmele :: moedertje.
waarin de namen
Memorboek
namen der
der welwel~
Memorboek :: waarin
doeners der Joodsche gemeente
gemeente worden op~
opgeteekend.
vaak met
met vermelding
vermelding van enkele
enkele
geteekend, vaak
Voorhun
hun zieleheil
zieleheil wordt
wordt
hunner
hunner weldaden. Voor
op de
de Hooge
Hoogefeestdagen
feestdagen een
eenbijzonder
bijzonder gege~
bed
[schappij.
beduitgesproken.
uitgesproken. [schappij.
Memsjalah (memsoloh)
(Hebr.):: heerheer~
(memsoloh) (Hebr.)
-

-

Menoebel (Hebr.) zie menoewal.
Menoechah, Menoege (Hebr.) : rust.
Menoewal (verbasterd tot menoebel)
(Nhebr.) : leelijk, mismaakt ; vr. menoewe.leth, menoebelte : een leelijke vrouw, een
mismaakte.
Menöra (Hebr.) : luchter, lamp. Vooral gebruikelijk van het acht-armige stallicht, op
't Israel. Inwijdingsfeest (Chanoeka).
Meoth (Hgd. uitspraak meious)(Hebr.) : honderden. In 't Jdd. meies : honderden, groote
sommen ; meie sjone : nog vele jaren. Spreekwoord : met de meies komen de deies : met
de rijkdommen komen de nieuwe inzichten.
(Deah, Hebr. : kennis, inzicht).
Meramme, zie rammoi.
Merchel : ongeluk.
Mes : zie meth : doode.
Mesjiach (Hebr.) : gezalfde, aanduiding van
den door Israel verwachten Messias.
Meesjeere (Ptg. Isr.):knutselen.Wat mesjeer
je nou weer? van Ptg. mexer : mengen.
Meesjedoor (Ptg. Isr.) : knutselaar ; van Ptg.
mexedor.
Mesjiebath nefesj (Hebr.) : laafnis der ziel.
Israel. genootschap to 's-Gravenhage. Llit
Ruth. IV : 15 : m e sjieb nefesj : herstellend
de ziel. Mesjieb. tegenw. deelwoord hiph.
van sjoeb (wederkeeren),
Mesjoegaas,mesjoggaas(verbasterd Hebr.):
dwaasheid, krankzinnigheid.
Mesjoegah, mesjogge, mesjokken (mesjoegoh) (Hebr.) : dwaas, gek, krankzinnig.
Mesjoemad (Nhebr.) : afvallige.
Mesjores (Hebr.) : dienaar.
Mesogge, Mesoege : volkstaal voor mesjogge.
Meth (Meis) (Hebr.)mrvd. methim (meisim) :
dood, een doode.
Metsaik (Hebr.) : een vondst, een koopje.
Mewakker choule zijn (Nhebr.) : een zieke
bezoeken ; van mewakker : naar iets omzien
en choulee : zieke.
Mewoelbol maken (Jdd.) : van 't Nhebr. meboelbal : in verwarring, van de wijs brengen.
Mezoemon (Nhebr. letterl.: gereed gemaakt)
vaak gebruikt in den zin van baar geld.
Mezoemon bensjen : in gezelschap dat
-

-

-

-

zich volgens liturgisch formulier daartoe gereed maakt 't dankgebed na den maaltijd
uitspreken.
Mezoeza, Mezoezo (Hebr. letterl. : deurpost) : busje, in Joodsche huizen aan de deur
posten gehecht. In die busjes ligt een stukje
perkament, met hebr. bijbelverzen beschre
yen. In 't Amsterdamsch heeten ze fluitjes.
Michse, Mechse, (Hebr.) : het kostbaar
kleed, dat over den Sjoelchan ligt.
Midrasj (Hebr.): Schriftverklaring,commentaar, van het ww. darasj : hij heeft onderzocht.
Medras : (Ptg. Isr.) Joodsche school in de H.
Schrift.

Medrassanten : (Ptg. Isr.) : studenten der
Joodsche school.
Mi sjebeirach (Hebr.) : zegenwensch uit de
Joodsche liturgie, dien men ter kerke over
een ander kan doen uitspreken, beginnende
met die beide Hebr. woorden. Iemand een
mi-sjebeirach maken : een lofprijzing een
zegenwensch over jemand uitspreken.
Mien (Nhebr.) : oorspronkelijk jemand van
de sekse der Mineers, die het Jodendom belasterden. Later in de algemeene beteekenis
van afvallige ; tegenwoordig : valschaard,
Mienisj (Jdd.) : valsch. [gluipert.
Mies (van Nhebr. mioes) : leelijk.
Mieso (Hebr.) : dood. Miese-mesjinne (verbasterd Hebr.): ontijdige, onnatuurlijke dood.
Mikraa (Hehr.) : voorlezing. Benaming, welke de latere Joden aan hun Bij bel gaven. Evenals Koran bij de Arabieren. Van den wortel
kara : roepen, uitroepen, lezen met luider
stem.
Mikwah (Hebr.) : waterbassin, bad ; in 't bij-zonder 't Israel. kerkelijk reinigings^bad.
Mikwe Israel (Jisröeil) (Hebr.) : de verwachting Israels. Benaming der Nederl. Portug. Israel. gemeente op Curacao.
Milchamah (Milchomoh) (Hebr.) : oorlog,
strijd. Baal-milchomoh : krijgsman, militair,
Mildadoere (Ptg. Isr.) van Ptg. meldadura,
van Lat. meditäri: herdenking van een
doode voor wiens zielerust men bidt, soms
tehuis, soms in de Medras ; gewoonlijk door
Medrassanten. Daaraan correspondeert bij
de Hoogd. Joden : minjan.
-

-

in Nederland gebruikelijk.
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(Hebr.) :: besnijdenis.
besnijdenis. Zie
Zieberis
berismilo
milo
Milo (Hebr.)
mila).
(berit mila).
(Jdd. met lippenontronding
lippenontronding van
van
Mimmele (Jdd.
Miihmele) :: tante.
tantetje. tantelief.
tantelief. Ook
Ook
Mühmele)
tante, tantetje,
in plaats
plaats van
vanmemmele
memmele :: moedertje.
moedertje.
vaak in
mo.nafsjach.
Mimo ..nafsjach zie mo-nafsjach.
godsdienstig gebruik.
gebruik.
Minhag (Nhebr.) :: godsdienstig
Minhag asjkenas
asjkenas:: godsdienstig
godsdienstiggebruik
gebruikder
der
Minhag
Hoogduitsche Israelfeten.
Israelieten.
Hoogduitsche
sefardi :: godsdienstig
godsdienstig gebruik
gebruik der
der
Minhag sefardi
Portugeesche Israelfeten.
Israelieten.
Portugeesche
aantal. In
In't'tbijzonder
bijzonder :
Minjan (Nhebr.) :: aantal.
van tien
tien Israel,
Israel. mannen,
mannen. noodig voor
aantal van
Israel. kerkdienst.
kerkdienst.
een Israel.
maken :: kerkdiensthouden. b.v. tete..
Minjan maken
Israeliet. minjan maken,
maken.
huis bij een deftigen Israeliet,
doode.
zielerust van een doode.
ter zielernst
vleesch..
Minnisj(Jdd.)
(Jdd.)::iets
Minnisj
iets wat noch tot de vleeschspijzen. noch tot de
de melkspijzen
melkspijzen behoort
behoort:;
spijzen,
oog op
opdedeJoodsch-ritueele
Joodsch..ritueele spijsspijs.
(met 't oog
(met
wetten.
Misjebeirach:: lett. hij die
die zegende.
zegende, een door
Misjebeirach
den Rabbi
Rabbi uitgesproken
uitgesproken zegening.
zegening.
Misj' eneth
eneth..zekenim (Hebr.)
(Hebr.) steun
steun (staf,
(staf.
stok) der
deroudsten.
Israel.genootschap
1896te
oudsten. Israel.
genootschap 1896
to
•'s-Gravenhage
s.Gravenhage opgericht. Ook
Ook opschrift
opschrift op
op
oude lieden.
lieden.
gestichten voor oude
Misjna (Nhebr.) : leering,
leering. uitspraak.
uitspraak. Het
Het isis
de grondslag
grondslagvan
vanden
den Talmud,
Talmud. systematische
verzameling
ritueele wetten en voorvoor·
verzameling van ritueele
schriften
Jodendoms. De
Demisjna
misjnavormt
vormt
schriften des Jodendoms.
in
zekeren zin
zin den
den tekst,
tekst.waarom
waarom heen
heen de
de
in zekeren
Talmud als scholia en aanteekeningen is gege..
groepeerd.
Misjpacha,Misjpocho,Misjpooge(Hebr.) ::
familie.
familie, geslacht.
Misjpat, (Hebr)
gerecht, rechtbank:
rechtbank ; ook
(Hehr) : gerecht.
proces.
proses.
Mitzwa, Mitzwe,
Mitzwe, Mitzwo
Mitzwo (Hebr.):
(Hebr.) : godde.
goddelijk
lijkgebod.
gebod, godegevallige
godegevallige daad. Duidtzoowel
Duidtzoowel
ende
de vervulling van
van een
een godsdienstplicht
godsdienstplicht en
de
kerkelijke
ceremonien. als een
daad van
van
een daad
kerkelijke ceremonien,
pie.
menschlievendheid
menschlievendheid aan.
aan. Ook daad van pier
teit tegenover dooden. Vandaar
Vandaar bij
bij de PorPor.
tug. Israelieten
eerbewijzing. bebe.
Israelfeten :: laatste eerbewijzing,
grafenis.
Mizmor
(Hebr.) :: psalm.
psalm.
Mizmor (Hebr.)
Mizrach(Hebr.):
oosten.oostzijde.Daarheen
Mizrach(Hebr.): oosten,00stzijde.Daarheen
-

-
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Eigenaardige
Eigenaardige woorden.
woorden, thans nog

wenden
wenden zich
zich de Israelieten
Israelieten bij het bidden. In
In
Joodsche
Joodsche vertrekken
vertrekken hangt
hangtdaarom
daarom aan
aan den
den
muur ter oostzijde
oostzijde vaak
vaakeen
eenschilderij
schilderijof
ofblad
blad
met 't't opscbrift
opscbrift mizrach
mizrach en verdere embleemble.
men
dit blad
blad zelf wordt
wordt ook
ookmizrach
mizrach gegemen: ; dit
noemd.
Moeftach {Nhebr.}
(Nhebr.) : verzekerd,
verzekerd. belofte
belofte be
be·zittend,
zittend. vast hopend.
hopend.
.t gebruik onttrok.
Moektze (Nhebr.) : aan 't
onttrokken zaken,
IsraelietopSabbath
zaken. welke men als IsraelietopSabbath
niet mag aanraken.
aanraken.
en feestdagen niet
Moendo moendo,
moendo. quem
quem näo
nao sabe
sabe nadar
nadar
spreekw. : dewereld
dewereld
(Ptg. Isr.) spreekw.
vae no foendo (Ptg.
is de
de wereld,
wereld. wie niet
niet zwemmen
zwemmen kan,
kant gaat
gaat
naar den bodem.
Moesar (Hebr.):
(Hebr.) ; ernstige vermaning.
vermaning, boetboet.
predikatie.
Mofetim (Moufsim)
(Moufsim) (Hebr.) : wonderen.
wonderen.
Otöth
Ot6th oe--mofetim
oe.mofetim!! (ousous
(ousous oermoufsim)
oe..moufsim):
teekenen en wonderen
wonderen!! Zeldzame
Zeldzameverschij.verschij.
ningen!
(Ptg. Isr.)
stakker ! ongelukkig!
ongelukkig ! van
Mofiene (Ptg.
Isr.):: stakker!
Ptg. mofina
wee,
Ptg.
mofina :: ongeluk,
ongeluk.(ki)ay
(ki)aymefine
mefine!! : 0o wee.
er ?
van Spa. que hay :: wat
wat isis er?
de vestides.
vestides. (Ptg. Isr.)
Isr.) arar·
Mofienoere in de
moedigheid in de
de plunje.
plunje. Suffix
Suffix is Ptg.
Ptg. -uru.
·uru.
Moftech.
moeftach.
Moftech, zie moeftach.
Mofsim.
Mofsim, zie mofetim.
Mohel (Hebr.) :: besnijder.
besnijder.
HebreeuwMohelboek:
Mohelboek : waarin de noodige Hebreeuw.
sche aanwijzingen en gebeden
gebedenvoor
voorden
denBe-Be..
snijdenisritus
afgedrukt.
snij denisritus zijn
zijn afgedrukt.
Mokem, verbasterd van Hebr.
Hebr. makoom
makoom ::
plaats. Groot
Mokem:: Amsterdam. Mokem
Groot Mokem
Ollef
plaats wier
wier naam
naam met
Amsterdam, de plaats
011ef :: Amsterdam.
van't'talphabet)
alphabet)
een
Alef (de
(de eerste
eersteletter
lettervan
een Alef
n°. 1.1.
begint:
ook ::Stad
Stadn".
begint ; of wellicht ook
Groot-mokum : Amsterdam,
Mokum
(J dd.) Groot.mokum
Amsterdam.
Mokum (Jdd.)
Joden bij uitnemendheid.
uitnemendheid.
als stad der Joden
Mo..nafsjoch of Mimo..nafsjoch (Nhebr.) ::
is. in
in ieder
ieder geval. Hebr.
Hebr.
hoe ook uw
uw wensch
wensch is,
nefesj ;: ziel (als zetel der aandoeningen) begeerte, wensch.
geerte.
Monefsjoch,
ziemo-nafsjoch.
mo.nafsjoch.
Monefsjoch, zie
(Jdd.)
fraaigekleed.
gekleed. Zie
Zie
Mooi gemalboesjt (J
dd.) ::fraai
malboesje.
verkorting van moaus
Moos, verkorting
moaus (ma-oth)
(ma..oth)
(Nhebr,) : geld. 1Vlaäh
Maah (mrvd maoth)
maoth) :: een
een
(Nhebr.)
-

-

kleine pasmunt uit den tijd des 2n tempels.
Dus :: moos
hebben is zooveel als ons : centen
moos hebben
Dus
hebben.
Mooser
(Hebr.)mrvd.
mrvd.moosrim
moosrim:spion,
ver~
Mooser (Hebr.)
: spion, verrader.
Morah(Mouro)
(Mouro)(Hebr.)
(Hebr.):
vrees,ontzag,
ontzag,eer~
Morah
: vrees,
eerhied.
bled.
More (Hebr.) : leeraar, onderwijzer.
onderwijzer. De bebe~
teekenis is
doctor. Het
Het is
is de
de graad, door
is doctor.
een Rabbijn
Rabbijn te verwerven
verwerven;:dus
dus doctor in de
Israelitische theologie.
onzeleeraar.
leeraar. More morenoe ::
Morenoe :: onze
titel des opperrabbijns.
SederMorer :: bitter kruid op den Seder~
Morour, Morer
avond.
Mossar (met samengetrokken
o~uitspraak)
samengetrokken o-uitspraak)
eigenlijk
(Nhebr.) :: berisping,
berisping, verver~
eigenlijk Moesar
Moesar (Nhebr.)
maning.
Mossar zeggen
: een
Mossar
zeggen:
eenboetpredikatie
boetpredikatiehouden.
houden.
o~ uitspraak)
uitspraak)
Mottar (met samengetrokken or
eigenlijk Moetar, (Nhebr.)
(Nhebr.) :: geoorloofd.
geoorloofd.
eigenlijk
Moetar loch :: het zij u geoorloofd.
Mouchel (Nhebr.)
(Nhebr.) ::vergevend,
vergevend, verschooverschoo~
Mouchel
kwijtscheldend :: iemand
iemand iets
mouchel
jets mouchel
nend, kwijtscheldend
zijn:
of tekortkoming
zijn :iemand
iemand een
een beleediging
beleediging oftekortkoming
vergeven.
Mouchiach(Hebr.
):eenvermanende,
vermanende,een
een on~
onMouchiach(Hebr.):een
der~het~oog brengende.
brengende. Iemand
Iemandmouchiach
mouchiach
der-het-oog
zijn
iemand iets onder
onder 't oog brengen.
brengen.
zijn : iemand
Mouser~nefesj
(Hebr.) : :leven-opofferend
leven~opofferend
nefesj (Hebr.)
Mouserzijn leven
vooriets
iets geven
geven;: met
zijn, zijn
leven desnoods
desnoods voor
zijn
iets bewerken.
bewerken.
zijn geheele ziel lets
Mouts'ei(Hebr.)
(Hebr.) :: uitgang
uitgang van iets
iets:; b.v. in
in::
Mouts'ei
mouts'ei sabbath:
Zater~
sabbath : sabbath~uitgang,
sabbath.- uitgang, ZaterMouts' ei jomtof
jomtof :: feestdags-uitfeestdags~uit~
dagavond. Mouts'ei
gang.
Moutse, ha
ha~moutsie:
woord uit
uit de
-moutsie : Hebr. woord
het brood.
brood. Ook die
Israel. lofzegging over het
lofzegging zelve.
zelve. Vaak
Vaak desnedebrood,
waar~
lofzegging
de snede brood, waarover de
de lofzegging (brooche)
(brooche) wordt uitgeuitge~
over
sproken.
Moutsie~zijn(Hebr.)
(Hebr.):: letter!.
letterl. uitbrengen. Ie~
Moutsie-zijn
Iegodsdienstige verplichting
verplichting doen
doen
mand eene godsdienstige
vervullen, die te zijnen
zijnen behoeve
behoeve vervullen.
vervullen.
Nabbelen:
gevormd van 't Nhebr. nabbeil
nabbeil
Nabbelen
: gevormd
(zie neweilo~nebela).
beteekent:: een
een dier
dier
neweilo-nebela). Het beteekent
dooden zonder
slacht~
zonder de Joodsch-ritueele
Joodsch~ritueele slachtmethode aan te wenden.
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(Nachath)(Nhebr.):genoegen,
genoegen,ge-ge~
Nachas (Nachath)(Nhebr.):
not. A'damsch
nauches, naoches
naoches:: verrukking.
A'damsch nauches,
verrukking.
Beginwoord
Nadiem::letter!.
letterl. schenk troost. Beginwoord
Nadiem
van een Hebr. gebed
gebedop
opden
denverjaardag
verjaardag van
Jeruzalems verwoesting, naar
Jeruzalems
naar welk woord
't geheele gebed zoo
zoo heet.
heet.
Nah I (Jdd.)
(Jdd.) :: uitroep:
uitroep ; -weleens
weleens in
in den
den zin van
van
bah!
bah ! of
of foei ! Meestal echter in dien van nu!
welnu!
welnu !
Narrisj, Narresj,
(Jdd) : gek,
Narr, Narrisj,
Narresj,Narrent
Narrent(Jdd):
gek,
krankzinnig.
Nascher : (spoedig
(spoedig?)
1)
Nasi
(Nosi)(Hebr.)
(Hebr.):
letter!' deverhevene,
de
Nasi (Nosi)
: letterl.
deverhevene, de
vorst.
In den
den Bijbelschen
Bijbelschen tijd
tijd was het
het de
de
vorst. In
Israel. stamhoofden,
stamhoofden, vorsten,
vorsten, leger
titel van Israel.
hoofden. Later
Later was 't't de titel van den voorvoor~
zitter
Sanhedrin, van
van de
dehoofden
hoofdendes
des
zitter van 't't Sanhedrin,
den Patriarch.
Patriarch. Vandaar
Vandaar
Jodendoms, van
Jodendoms,
van den
ook de Joodsche
Joodsche sekse
sekse der Karaieten
Karaieten
noemde ook
weI Bens
eens nasi.
nasi.
hun opperhoofd wel
Nebbich,
Nebbisj(Jdd.):
(Jdd.):oorspronkelijk
oorspronkelijkuituit~
Nebbich, Nebbisj
roep van medelijden.
medelijden ...„(Es
(Es sei) nie bei euch !" ::
och arme!
Ook wel
weIoch-nebbisj,
och~nebbisj, oggheogghe~
arme ! Ook
nebbisj.
Nebiim
acharonim (Hebr.)
(Hebr.) ::de
delatere
latere propro~
Nebiim acharon?m
feten.
De bijbelboeken
bijbelboeken bij
bij ons
ons bekend
bekend als
feten. De
de drie groote
groote (Isaias,
(Isaias, Jeremias en Ezechiel)
en
de twaalf
twaalf kleine profeten.
en de
profeten. Daniel en de
de Ketoebim
Ketoebim of
of
Klaagliederen
Klaagliederen behooren
behooren tot de
de Hagiographa.
Hagiographa.
Nechomoh (Nechamah)
(Nechamah) (Hebr.)
(Hebr.) : :troost,
troost,
vertroosting.
Nedan
(Nhebr.ofofTalmud.
Talmud.Chald.
Chald.nedinja)
nedinja)::
Nedan (Nhebr.
bruidschat, huwelijksgift.
huwelijksgift.
Neder
(Hebr.) :: gelofte.
gelofte.
Neder (Hebr.)
Beli~neder
zondergelofte.
gelofte.Vaak
Vaakbij
bijeen
eenuitr
uit~
Beli-neder : :zonder
gedrukt voornemen, om
om zich
zich mogelijke
mogelijke verver~
hindering
behouden.
hindering voor te behouden.
Nedowoh,
Nedabah(Hebr.)
(Hebr.): :vrijwillige
vrijwillige
Nedowoh, Nedabah
gift, liefdegave.
Baal~nedowoh(Nhebr.):
eenman
manvan
vanliefdeliefde~
Baäl-nedowoh(Nhebr.)
: een
gaven, een
een weldadig
weldadig mensch.
mensch.
Neemon,Neeman(Nhebr.):
vertrouwd, ver~
Neemon,Neeman(Nhebr.)
: vertrouwd,vertrouwbaar,
Vandaar ook,
ook,
trouwbaar, geloofwaardig.
geloofwaardig. Vandaar
van een
een Joodsch
Joodschambtenaar,
diebij
bij plechplech~
titel van
ambtenaar, die
tige zaken, b.v.
b. v. bij huwelijken, als officieel ge~
getuige fungeert. De
Detwee
tweevereischte
vereischtekerkelijke
kerkelijke
getuigen heeten als zoodanig de neemonfm.
neemonim.
bij de Nederlandsche
Nederlandsche Joden
Joden in
in gebruik.
gebruik.
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Neemonoes, Neemanoeth (Nhebr.) : vertrouwbaarheid, geloofwaardigheid.
Neginoh mrvd. neginous (neginoth) (Hebr.) :
muziek, spel, tang, melodie, toon. Vandaar
ook later als naam der toonteekens, die de
melodie aangeven, waarop in de Synagoge
de Bijbelstukken gereciteerd worden.
Nehustan (Hebr.) nechusjtan, van nechosjet
(koper) : de koperen slang van Mozes.
Neifel (Hebr.) : misgeboorte ; lijfsvrucht, die
Been levensvatbaarheid heeft.
Neila (Hebr.) (vaak verkort tot niele) :
letterl. sluiting. Slotgebed op den Grooten
Verzoendag.
Neir, Ner (Hebr.) : licht.
Neir sjabbas (Ner sjabbath) ; 't licht van
den Sabbath.
Neir Joum touw (ner Jomtob) : 't licht van
den feestdag.
Neir Chanoeko (ner Chanoeka) : 't licht van
het inwijdings-feest.
Neir Tamied : het bestendige licht, een soort
Godslamp, rechts van de Hechal in de Synagoog.
Neisech zie nesech.
Nekeiwoh (Nhebr.) : vrouwspersoon.
Nekoedo (Hebr.) : stip, puntteeken, klankteeken.
Nekef: gevangenis ; van 't Hebr. nekew : gat.
Nekomoh, neköme, nekamoh (Nhebr.) :
wraak, wraakgevoel. Een nekomoh aan
iemand hebben : leedvermaak gevoelen.
Nis (Hebr.) : wonder, wonderdadig teeken.
Nis min hasjamai(m) : een wonder van hoogerhand beschikt.
Nesech, Neisech (Hebr.) : plengoffer, bijz.
wijn-plengoffer. Later gezegd van wijn op
een heidensch altaar geplengd, en vandaar
algemeen gebruikt voor wijn, die den Israeliet ritueel ongeoorloofd is.
Nesjomoh (nesjamah) (Hebr.) A'damsch
nesj'omme : ziel, levensgeest. Op mijn nesjomo ! uitroep van overtuiging, zooveel als:
op mijn eerewoord ! Bij mijn nesjomo ! uitroep van eeds-verzekering, zooveel als bij
de zaligheid mijner ziel !
Nethinim (Hebr.) : gegevenen, bestemden nl.
tot behulp der Levieten in den tabernakel
-
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en in den lateren tempeldienst. Onder dezen
naam komen de Gibeonieten in de boeken
der Chronieken, alsmede in de schriften van
latere Rabbijnen voor.
Netilas jodojim (netilath jadaim) (Nhebr.) :
het opheffen der handen om ze te wasschen.
Vandaar : het wasschen der handen des
ochtends na 't opstaan en voor den maaltijd.
Ook de naam van de lofzegging die de Joden
daarbij uitspreken.
Neweilo (nebéla) (Hebr.) letterl.: aas, dood
dier, een gestorven dier, dat niet volgens
J oodsch rituee!e slachtmethode gedood en
dus voor Israelieten niet te gebruiken is. Vandaar in 't algemeen gezegd van personen en
zaken, waaraan men weinig of niets heeft.
Newere : zonde. Zie aweire.
Newi im (Hebr.) (nebi-im) mrvd, van nowi
(nabi) : profeten.
Newioes (ne-bioeth) (Nhebr.) : newoeoh (neboeah) zie aldaar.
Newioes zeggen : profetieen spreken, voorspellingen doen.
Newoeoh (neboeah)(Hebr) : profetie, hoogere geest ; voorzeggings-gave.
Bi nowoeoh : door profetischen geest.
Nichoesj (Nhebr.) : bijgeloof, tooverij. De
oorsprong van 't woord ligt in 't Hebr.
nachasj : slang. Slangenbezweerdersrkunsten
vormden een der oudste vormen van bijgeloof en tooverij.
Niddo(nidde)(Nhebr.) lett. : de afgezonderde.
Eene vrouw in den tijd der menstruatie en
eenige dagen daarna, aan zekere afzonderingswetten onderworpen ; nidde heeten ook
die voorschriften zelf.
Nifloh (niflah) (Hebr.) : vreemdsoortig, zonderling, buitengewoon.
Dowor nifloh : een buitengewone of vreemdr
soortige zaak. Mrvd. niflo-ous (nifla-oth):
wonderdadige vreemdsoortige zaken.
Nissim we niflo ous : wonderen vreemde
dingen ! meestal als ironische uitroep tegen
een verteller van gasconades.
Niglo (Hebr.) : 't bekende, 't geopenbaarde.
Mrvd. : niglous (nigloth) : de bekende, geopenbaarde dingen, in tegenstelling van
nistorous. Zie aldaar.
-

-

-

-

-

-

Nigoen mrvd. nigoenim, (Nhebr.) : melodie.
Nieresj, Nierich : mal ; van narrisch ?
Nisan, Nissan (Hebr.) : de eerste maand des
jaars (na de Baby!. ballingschap) die in den
Pentateuch Abib wordt geheeten. Komt
overeen met einde Maart of begin April.
Daarin wordt steeds het Israel. Paaschfeest
gevierd. Nisan : nitsan : bloesem.
Nissim mrvd. van neis : wonderen.
Nissim weniflo ous I : wonderdadige en
vreemdsoortige dingen ! (Zie niflo).
Nissojaun (nissajon) (Hebr.) : beproeving,
oprde--proef-stelling.
Nistor (Hebr.) : het verborgene ; mrvd. nistorous (nistaroth) : de verborgene, metaphysische zaken.
Nittel (Jdd.) : de Kerstnacht. Sommigen achten 't door klankverenging uit Lat. (dies)
natalis : geboortedag ontstaan.
Niwel peh (nibboel--peh) (Nhebr.) : (lett. verontreiniging des monds) onzedelijke woorden, gesprekken, bedekte wulpsche taal.
Nochri (Hebr.) : vreemdeling, iemand van
een ander volk, van een andere gezindte.
Nodiw (nadib) (Hebr.) : een weldadige, een
gever van liefdegaven. Zie nedowoh.
Noesgo (Nhebr.) : formulier, vorm van uitdrukking, lezing van een tekstplaats.
Noki (Hebr.) : onschuldig, reinvan misdaad.
Noos (Jdd.) verbasterd van Nase : neus.
Nosi (nasi) (Hebr.) : vorst. Hij kan nosi in
Eretz Jisroeil zijn : hij kan een vorst in het
land van Israel zijn d. i. hij is een zeer geleerd en waardig man.
Nosjim (nasjim) (Hebr.) onregelm. meervoudsvorm van isjo (eigen!. insjo) : vrouwen.
Nosjim dangton kallous (nasjim daäton
kalloth) (Nhebr.) : der vrouwen gedachten
zijn licht : wegen niet zwaar. Spreekwoord
uit den Talmud.
Notsri (Nhebr.) letter!. Nazarener. Vandaar
Christenen.
Nougeia(ng) (nogeia') (Hebr.) : aanrakend,
rakend.
Nougeia bedowor (nogea-bedabar) : in aanraking met de zaak, in betrekking tot de
zaak staande ; gezegd van iemand, die niet
-

-

onpartijdig over iets oordeelt, omdat hij er
zeker belang bij heeft.
Nouheig (noheg) (Hebr.) : voeren, leiden. In
't Nhebr. : een gebruik, een gewoonte aannemen. (Zie minhag). Zich nouheig zijn : zich
aan zeker gebruik houden.
Noukem (nok ê m) (Hebr.) : een wrekende.
Vandaar : zich noukem zijn : zich wreken.
(Zie nekomoh).
Noukeim we nouteir (nokèm we-noter)
(Hebr.) : iemand, die zich wreekt en een ontvangen smaad niet vergeet.
Nowi (nabi) (Hebr.) : profeet.
Nun : 14e letter van 't Hebreeuwsch. Syr.,
Chald. Arab. noen : visch, naar den vorm
dezer letter in 't Phoenicisch letterschrift.
De getalwaarde is 50.
Obber (Jdd.) in plaats van ober : opper. Zie
aldaar.
Ober chazan : opper-voorzanger ter Synagoge.
Ober sjammes : opper-koster (van 't Hebr.
sjammasj : bedienaar, koster).
Obligade (Ptg. Isr.) Dank u wel. Ptg. obrigado.
Ochenebbisj, ogghenebbisj, in de Joodsche
volkstaal samengetrokken uit : och un' nebbesj of uit och-nebbisj, uitdrukking van
medelijden. Zie nebbisj.
Odom (Adam) (Hebr.) : mensch. Odom-horisjoun (Adam ha-risjon) : de eerste mensch.
Ben-Odom : menschenkind.
Oets (Jdd.) : beetnemerij ; uit (Poolsch ?)
uciecha : vreugde, pret, grap. Iemand oetsen :
beetnemen.
Og melech harbosjon,(Hebr.):Og,de koning
van Basan. Naam voor iemand, die buitengewoon groot en sterk van lichaam is.
Oljes, Oeljes (Ptg. Isr.) : oogen. Wat een
oeljes zet ie op ! Ptg. olhos.
011ef (aleph) (Hebr.) : de eerste letter van 't
Hebr. alphabeth. ollef beis (Aleph-Beth)
(Hebr.) : 't alphabeth. Dit is ollef-beis : dit is
zoo eenvoudig als het a b c. Mokum ollef :
stad no. 1 of A : Amsterdam.
Olow ha sjolaum (alawrharsjalom) (Hebr.)
olewesjolem : op hem zij de vrede ! of :
hij ruste in vrede ! Dit wordt evenals ons :
-

-

-

-

-
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zaliger gedachtenis, door de Israelieten bij
bet noemen van een doode, achter diens naam
gevoegd. Is de doode eene vrouw, dan luidt
het : Oleho.-ha-sjolaum (alëha-ha-sjalom) op
haar zij de vrede!
Omein (amen) (Hebr.) : amen. In de volkstaal
bij de Israelieten vaak gebruikt als bevestiging bij een wensch, bij een plechtige verzekering, eedsuitdrukking etc.
Omein selo I (Amen sela !) : altijd ; aan de
Psalmen ontleende Hebr. uitroep ; weleens
gebruikt als bevestiging van een gebed of
een heilbede.
Omer, homer : een maat graan ; zie oumeren.
Omertijd of Oumertijd : de zeven weken tusschen het Israel. Paaschfeest en het Wekenfeest ; zoo genoemd naar de omertelling. Zie
oumeren.
Oni ('ani) (Hebr.) : behoeftig man, mrvd.
anijim : armen.
Onow (anaw) (Hebr.) : nederig, bescheiden.
On-sjolem : onvrede, ruzie. Zie sjolem.
Orel : onbesnedene, niet-Jood.
Oren, Joodsch volkswoord : het gebed uitspreken, (van 't Lat. orare : bidden).
Orew (areeb) (Hebr.) : borg, aansprakelijk.
Orifous (Nhebr.) (Hebr. ofoth) : vogels, (van
't enkelvoud ouf (of) : vogel.
Orines (Nhebr.) : gevaarvolle dwang, nooddwang ; vandaar soms : in orines zijn : in een
gevaarvolle positie verkeeren.
Ormoh (armah) (Hebr.) : slimheid, geslepenheid, handige streek (afgeleid van oroem, z.a.).
Oroem ('aroem) (Hebr.) : 1) slim, geslepen,
2) naakt.
Oroun (aroon) (Hebr.) : kist, arke ; in'tbijzon-der doodskist.
Oroun Ha koudesj (Hebr.) : deheiligeArke,
waarin ter Synagoge de wetsrollen bewaard
worden.
Oser, zie osoer.
Osjer, eig. osjier, (asjier) (Hebr.) : een welgesteld, rijk man.
Osoer (asoer) (Rabb-Hebr.) : ongeoorloofd.
In de volkstaal oser. Vandaar : oser als uitroep : Het zij mij ongeoorloofd ! Ik wil er
niets van weten of hebben.
Ouheiw (oheb) (Hebr.) : vriend.
-
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Ouheiw neemon (oheb neeman) : een oprechte, vertrouwbare vriend.
Ouheiw momaun (Hebr. mamon') : een
vriend van 't geld ; afkeurend gezegd van
iemand, die tuk is op geldelijk voordeel.
Ouhel (ohel) (Hebr.) : tent, ookoverkapping,
overdekkende kroonlijst.
Oulom (olam) (Hebr.) : wereld.
Oulom hazee, (Hebr.) : deze wereld, het
ondermaansche, het aardsche.
Oulom hazee mensch: iemand,die aan niets
dan aan wereldsche vermaken denkt.
Oulom habo : de toekomstige wereld ; de
wereld der onsterfelijke zielen.
Oumeren, (Israel, volkstaal), afgeleid van
omer, Hebr. inhoudsmaat, aanduidend het
eerstelingen-offer van den nieuwen oogst,
dat op den tweeden Paaschdag in den tempel
to Jerusalem werd gebracht. Van dien tweeden Paaschdag tot aan het wekenfeest (Israel.
Pinksterfeest) worden zeven weken geteld.
Die telling, eene godsdienstige herinneringsplechtigheid, beet oumeren.
Ouneg (oneg) (Hebr.) : genoegen, welbehagen.
Ouneg sjabbos (Hebr.) : het welbehagen in
de Sabbath-viering.
Ounein, (Hebr.) : letterl. een klagende. Men
duidt daarmede den allernaasten bloedver
want van een overledene aan, zoolang het
lijk nog niet begraven is.
Ounesj, (onesj), (Hebr.) : straf.
Ourech, (Nhebr.) gast, vreemde bezoeker,
mrv. ourchim. Vandaar ourchimbank, : de
plaatsrij in deSynagoge,bestemd voor vreemde menschen, die Beene bijzonder aangewezene plaats ontvangen.
Ous (oth), os (Hebr.) : letter, teeken.
Ousjer (osjer) (Hebr.) : rijkdom, rijke verzameling. Vandaar Nhebr. : osjroes, groote
verzameling, een aanzienlijke rijkdom.
Outser(ootser)(Hebr.): schat, rijke voorraad.
mrv. outserous (ootseroth) : schatten.
Owel, Oweil (abel) (Hehr.), mrv, aweilim
(abdlim), een treurende rouw bedrijvende ;
gezegd van iemand die zich in de zeven
Joodsche treurdagen bevindt of in het rouwjaar nl. twaalf maanden na het overlijden van
-

-

een der ouders. Deze treurtijd wordt dan
ook het owel-jaar genoemd.
Ozer dollim (Hebr.) : helper der zwakken
of kranken. Israelitische weldadigheidsvereeniging te Amsterdam.
Pachad(Hebr.): vrees,angst. Lou mi-pachad,
lou be-pachad, niet in angst ! niet uit angst !
Spreekwijzen in den zin: wees maar niet
bang.
Palabres (Ptg. Isr.) : woorden, holle woorden. Spa. palabras.
Paniem (Hebr.) zie Ponem.
Padrinje (Ptg. Isr.) : Gevatter of peter bij
de besnijdenis. Padrinjes heeten ook de twee
jongelieden beneden de 13 jaar, die den
13-jarige bij de Barmitswa naar de Sefer
Thora vergezellen.
Parintes (Ptg. Isr.) : familieleden, vooral
van zeer verren graad. Ptg. parentes.
Parg, Parrech, Pargkop (Jd.), van Hebr.
parach : uitslag hebben ; dus iemand, die om
zijn huid-uitslag of hoofd-uitslag gemeden
wordt. Vandaar in het algemeen : een akelig,
onaangenaam mensch. Ook wel gebruikt
van iemand, die zich welgesteld voordoet,
doch arm is ; door de Amsterdammers gerepliceerd als scheldnaam voor : Jood!
Parnas (van Hebr. parnes : onderhouden, in
stand houden). Titel van een Israel. kerk
voogd of kerkbestuurder. In het mrv. parnassim : bestuurders. Het woord werd verhollandscht tot parnassijn. Schertsend van
iemand, die er welgedaan uitziet : „Hij zier
er uit als een parnes." „Hij heeft een bulk
als een parnes," omdat de meest welgestelden vaak bestuurders waren. Verg. in het
Ned. : een burgemeesters-buik.
Parnasah (parnosoh, pernooze) (Hebr.) :
onderhoud, dagelijksch brood. Hij heeft goed
zijn parnosoh : hij heeft goed zijn brood.
Parocheth : voorhang van den Hechal.
Parsjo, (parsja) (Nhebr.) : afdeeling. In het
bijz. voor een gedeelte van de afdeeling uit
den Pentateuch, op een bepaalden Sabbath
ter Synagoge gelezen : de eerste parsje, de
tweede parsje, enz. Vaak ook van de geheele afdeeling. En veelal ook wordt de een
of andere bepaalde sabbathdag aangeduid

met den naam der afdeeling, die op dien dag
ter Synagoge gelezen wordt. Hebr. parasja.
Paskenen, verl. deelw. gepaskend, (Jdd.
Nederl. woord, afgeleid van Chald. pesak
z. a.), een oordeel, een uitspraak geven in
ritueele kwesties.
Pasloes (pasloeth) (Hebr.), kenmerk van onwaardigheid ; eigenschap of daad, die iets
of iemand voor godsdienstzaken ongeschikt
of onwaardig maakt. Zie posoel.
Pasmade Poniems (Ptg. Isr.) : gedrukte,
verblufte gezichten, zie ponim.
Pasmade goi : stomme Christen, iemand die
men alles kan wijsmaken ; Ptg. pasmado :
versuft.
Pasoel, zie posoel.
Patja (Ptg. Isr.) : hand, voet. Hou je patjaa's
voor je ! Wat 'n patjaas heeft-ie ! Wat heeftie 'n groote pooten ! Ptg. pata.
Patjoore (Ptg. Isr.) : langzaam, peuterig
(mensch); van Ptg. pachorra : geduld.
Patjoorente (Ptg. Isr.) : langzaam, teutend
vrouwspersoon. Voor den vrouwelijken uitgang cf. Rebbetseente, Sjochente, Sjwiegerte, Polekente, Hourekte, Menoebelte.
Patienjes (Ptg. Isr.) : eenden. We hebben
vanmiddag patienjes met rijst. Ptg. pato :
eend en het suffix -inho.
Patoes, zie potoes en patteren.
Patteren, verl. deelw. gepatterd, (Nederl.
werkw. van het Nhebr. potoer, patoer, z, a.) :
iemand kwijt willen zijn, maken dat men
van iemands verdere aanwezigheid verschoond blijft.
Patter methode (zie patteren) : spottend gezegd, wanneer bij de hulp aan behoeftigen,
het hoofddoel der armenzorg is, van hen af
te komen, hen naar elders te zenden.
Pauel, meerv. paualim (Hebr.) : werkman,
arbeider ; pauel (poel) is ook de taalk. term
voor werkwoord.
Pauel (poel) (Hebr.) : arbeidend, werkend.
Iets pauel zijn : iets bewerken, iets ten uitvoer brengen.
Pe (Jdd. pei) : de 17e letter van het Hebr.
alphabet. De getalwaarde is tachtig. Hebr.
peh : mond.
Pectorale, pl. pectoralia (Latijn) ; Hebr. cho-
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schen hamischpät, d. j. sieraad der gerechtigheid, het borststuk, de borstlap der Isr.
hoogepriesters. Ook een borstmiddel, een
borst-artsenij,
Peesel, Peisel (Hebr.) : gehouwen beeld, afgodsbeeld; vandaar ook van andere figuren,
die men godsdienstig vereert, Ook in het
algemeen : beeld.
Peeselponim : een beeldschoon gezicht.
Pega' (pegang) (Hebr.) : plaag, ongeval, ontmoeting. Pega'ra' (pegang rang) (Hebr.): een
booze plaag, wordt vaak gezegd van iemand,
die gaarne boosaardig, hatelijk schertst of
dergelijke opmerkingen maakt,
Pegimo (Hebr.) : onvolkomenheid, onzuiverheid, een storend gebrek. Gewoonlijk :
schaarde in een slachtmes, waardoor het
voor de Joodsch-ritueele slachting onbruikbaar is. Vandaar in het algemeen : er is een
pegimo aan die zaak : er iets onzuivers, jets
storends in.
Peh (Hebr.) : mond ; houd je peh : houd je
mond.
Pei (Hebr.), zie Pe.
Peious, peies (peoth) (Hebr.) : hoeken. In het
bijzonder de beide hoofdhaarhoeken van de
slapen tot voor de ooren. Vandaar, dat de
lange, meest krullende lokken, die vele
vooral Russische en Poolsche Joden daar
laten groeien peies heeten.
Peire, zie perj.
Peiroesj, (Nhebr.) : verklaring, uiteenzetting,
duidelijkheid, (van parasj) oorspronkelijk :
afdeelen, zie Parsja. Be-feiroesj, met duidelijkheid, voluit gezegd, onomwonden verr
klaard.
Peisel zie peesel.
Peleh (Hebr.) : wonderbaar. Halleh wor
peleh, verbazingwekkend en wonderbaar.
Peoelo (Nhebr.) : daadwerkelijkheid, (zie
pauel) ; met de peoelo er uit : met volle daadwerkelijkheid uitgesproken. Van iets, wat
slechts aangeduid, niet duidelijk gezegd had
mogen worden.
Peri (Hebr.) : vrucht, voortbrengsel, product.
In het Jodenduitsch gediphtongeerd tot peire.
Wat 'n peire ! een fijne peire ! vaak gezegd
van een onwaardig mensch. Door de Amster-
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dammers meest als peer verstaan, en dan
verder gevarieerd tot : een fijne druif !
Pernooze : onderhoud, brood, zie parnasah.
Pesach (Hebr.), (van het ww. pasach, over-schrijden) : voorbijgaan.Ons woord Paschen,
Paasch (Gr. Pascha) komt van het Hebr.
woord. Voorbijgaan, als 't een ramp betreft,
heeft den zin van gespaard, behouden worden.
Pesak (Nhebr. en Chald.) : letter!. doorsnijr
den, vandaar overdrachtelijk : een oordeel
uitspreken ; subst. oordeel, uitspraak over ri.tueele vraagpunten. Pesak-din (Nhebr.) : uitspraak en beslissing, meer bijzonder tusschen
twee procedeerende partijen. — Pesak, ook
veelal in den zin van of keurend oordeel.
Vandaar een Pesak krijgen : een scherpe
berisping ontvangen.
Pesjat (Nhebr.) : natuurlijke, ongekunstelde
verklaring van een tekst of van een zaak (zie
posjet). Pesjat leeren : de natuurlijke verklaring van iets trachten te geven.
Posjet pesjat : doodeenvoudige, volkomen
natuurlijke verklaring, gewoon natuurlijke
zaak. Ook als ironische uitroep : Ja ! posjet
pesjat ! Alsof dit zoo natuurlijk ware !
Pesjoro (Nhebr.) : bemiddeling ; pesjoro
maken : een minnelijke schikking tot stand
brengen.
Pesiecho, (petiecha) (Hebr.) : (van patach :
openen) opening ; openzetting der deuren.
Zoo beet dan ook de synagogale ceremonie,
bij een bijzonder gedeelte der liturgie, de
deuren der H. Arke wijd te openen. Van
hem, die deze eeretaak vervult, wordt gezegd,
bij heeft de pesiecho.
Petiecha, zie pesiecho.
Pettig : dwaas.
Pikade (Ptg. Isr.) : gepiqueerd, beleedigd.
Port. picado.
Pidjou (Hebr.): lossing, inlossing, bevrijding;
van padah : inlossen, bevrijden.
Pidjou ha been (ha-bein) : vrijkooping va
den zoon, naam van een Joodsch-godsdienstige plechtigheid ter inlossing van den eerstr
geboren zoon van zekere priesterlijke ver-bintenis.
Pidjou nefesj : lossing der ziel, naam van een
-

joodsch-godsdienstige handeling of gebed
ten behoeve van iemand die gevaarlijk ziek is.
Pidjou sjeboejim (sjewoejim) : bevrijding
der gevangenen, naam van den Joodschen
plicht om bij te dragen tot redding van geloofsgenooten, die in verdrukking zijn om
hun geloof.
Piechem of pichem (Jdd.) : een komieke,
zonderlinge vent.
Piento pintados (Ptg. Israel.) : sprekend
gelijkend (ook in karakter).
Pirema gochem : In Polen, Moravie en
Bohemen hebben de Joden een spreekwoord :
Er ist Pürim-argochem : hij is op het Poerimfeest een verstandig mensch. Immers op het
Poerim-feest hebben maskerades plaats ; het
is een Joodsch carneval. Dan maakt iedereen
gekheid, ook de verstandigste. Pürim--eenr
gochem.-zijn is dus een spottend gezegde : hij
is alleen dan verstandig, als ieder ander gekheid maakt en hij mee doen moest ; overigens
is hij een dwaas.
Pjirkie sjiera (Hebr.) : afdeeling van het lied,
waarmede al wat bestaat, elk op zijn wijze,
God dagelijks huldigt.
Pleite, verkorting van Hebr. peleito : vlucht,
redding-zoeking, op-den-loop-gaan. Daar
dit vaak gebeurt bij personen, die hunne
geldelijke verplichtingen niet kunnen nakomen heeft de uitdrukking pleite zijn, (Hgd.
pleite gegangen) in het Jodenduitsch de beteekenis gekregen van failliet zijn.
Plekto, Ploegto, Ploekto of Plokto,
(Chald.) : verschil van inzicht, verschil in uitspraak, verdeeldheid in gevoelen (afgeleid
van paleg, polag, Chald. Hebr. : verschillen,
verdeelen).
Pniel : plaats, waar men in hoogen nood
verkeerd, met God geworsteld heeft, maar
eindelijk toch licht en redding vond. Pniel,
uit penie eel : aangezicht Gods,aan het plaatsje
.gegeven, omdat Jacob zeide : God aldaar
.gezien te hebben. Ook Penoe--eel.
Poel zie pauel.
Poenteiro (Ptg. Israel.) : zilveren hand waarmee wordt aangewezen bij 't lezen in de
wetsrol ; v. Ptg. ponteiro.
Poerim (Hebr.) letterl. : loten. Naam van het

Isr. Lotenfeest, ter herinnering aan de redding van de Joden in de dagen van Haman
(den minister van Xerxes, koning der Perzen
485-465 v. Chr.), die door wichelaarsloting
den 14 en 15 Adar (omstr. Maart) tot dagen
van ondergang voor hen had bestemd. De
luidruchtige viering van die dagen gaf aanleiding tot de uitdrukking „poerim maken".
Poesjäre(n) (Ptg. Isr.) : de kaarten schudden,
't woord heeft ook een obscene beteekenis
(coitus). Ptg. puxar : schuiven.
Pokid, mrv. pekidiem (Nhebr.) : overheidspersoon, bestuurder, beheerder, (van Hebr.
pakad) in de beteekenis van : iemand over
iets aanstellen.
Polekente zie polk.
Polk, in het Jodenduitsch verkort van het
Mhd. Polack, een Pool. Vaak noemt de
volkstaal iederen Joodschen vreemdeling uit
het Oosten aldus. Vrouwelijk Polekente :
een Poolsche vrouw (van het Mhd.Poläckin
met den Chald. vrouwelijken uitgang -te).
Polleken : augurken ; waarschijnlijk van 't
voorgaande woord afgeleid.
Ponem, Porem (uit Hebr. poniem, paniem) :
aangezicht. Meervoudsvorm van ponem in
hetJodenduitsch penemer : aangezichten door
lippenontronding uit pönemer.
Azzes Ponem (letter!. onbeschaamdheid van
aangezicht) : een onbeschaamde.
Gotspe Ponem zie Goetspo.
Chein of Gein Ponem : geestigheids-gezicht, iemand die gaarne geestigheden ten
beste geeft.
Mies-ponem : leelijk aangezicht, leelijkert
(zie Mies).
Sjein ponem, : mooi aangezicht (van Hgd.
schön), vaak ironisch.
Pasmade ponem (Ptg. Isr.) : bedrukt gezicht.
Pontieljade (Ptg. Isr.) : erg nauwkeurig, in
de puntjes.
Pontieljes maken (Ptg. Isr.) : complimenten
maken. Ptg. pontilha : scherpe punt.
Porauches, (parocheth), (Hebr.) : voorhangsel. In het bijzonder : het gordijn, dat in de
Synagoge de H. Ark bedekt ; meestal met
borduurwerk versierd.
-

-

-
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Porets, eig. Poriets,
Poriets,(Hebr.)
(Hebr.):: geweldenaar.
geweldenaar.
Porets,
Rusland vaak
vaakgebruikelijk
gebruikelijkvoor
voor::
In Polen en Rusland
bepaald een
een onon~
landjonker, edelman, zonder bepaald
beteekenis daaraan
daaraan te
te verbinden
verbinden:
gunstige beteekenis
den zin
zin van
van:: heer,
heer, die
die recht van geweld
geweld
in den
op zijn
zijn grondgebied.
grondgebied.
heeft op
Portas de hegäl
hegal (Ptg. Israel.)
IsraeL) de deuren van
van
Portas
de arke
arke voor
voor de
de wetsrollen.
wetsrollen.
Posjoet, (pasjoet) (Nhebr.)
(Nhebr.):: eeneen~
Posjet eig. Posjoet,
voudig, gewoon,
gewoon,natuurlijk,
natuurlijk,geenerlei
geenerleimoeite
moeite
voudig,
veroorzakend, bescheiden.
Posjiet(Chald.
meest bescheiPosj
iet (Chald. en NNhebr.)
hebr.) :: de meestbeschei~
muntspecie, een duit,
dUit, een
een penning.
penning.
den muntspecie,
Posoek(Nhebr.)
(Nhebr.): :letterl.
letterl.afgedeelde
afgedeeldeschrifschrif~
Posoek
Bijbelvers, vandaar
vandaar ook
ook vaak
tuurplaats, een Bijbelvers,
Bijbeltekst.
algemeen :: Bijbeltekst.
Posoe! (pasoel)(Nhebr.):
(pasoel)(Nhebr.): ritueel
ritueelonbruikbaar,
Posoel
onbruikbaar,
ongeschikt.
onwaardig, ongeschikt.
jisroeil :: een overtreder
overtreder van zijne
zijne
Possje jisroeil
plichten als Israeliet. Verkort: possje, (van plichtenasIr.Vkot:
het Hebr.
Hebr. posjea
posjea ::opzettelijk
opzettelijk zondigen.
zondigen.
(Nhebr.) (van
(van Hebr.
Hebr.patar
patar:: afsluiting
afsluiting
Potoer (Nhebr.)
openen,
loslaten), vrijgesteld
vrijgesteld van
van schuld, ver~
veropenen, loslaten),
plichting, boete,
straf. Ook
Ook den
zin van
van::
plichting,
boete, straf.
den zin
niet meer
meer gebonden.
gebonden.
losgelaten, niet
Potoer
oe~mockoel
kwijt~
Potoer oe
mockoel :: losgelaten en kwijtgescholden. De
De uitdrukking
uitdrukking :: ik
ik ben
ben hem
hem
gescholden.
oe~mockoel in
inden
denzin
zin:: ik
ik laat
laat hem
hem
potoer oe-mockoel
vrij
en kwijtgescholden,
kwijtgescholden, beteekent
beteekentschertschert~
vrij en
send
thans van zijn
zijn
send of spottend:
spottend : ik wensch thans
verdere aanwezigheid
aanwezigheid of
ofbezoek
verschoond
bezoek verschoond
te blijven.
blijven. 1k
Ik ben
ben het
het potoer
potoer :: ik
ik ben
ben het
het
kwijt.
verloren. Zie
Zie Patteren.
Patteren.
kwijt. Het isis verloren.
Potsneus
rotser.
Potsneus :: kwajongen, zie rotser.
Purim zie poerim.
Que me importa aami
Isr.):: Wat
kan
Wat kan
mi (Ptg. Isr.)
mij
schelen!!
mij dat schelen
Ra', (rah, rang) (Hebr.):
(Hebr.) : boos,
boos, slecht. Lasjoon
Lasjoon
ra'
hora' :: booze
booze tong,
tong, laster,
laster, kwaadkwaad~
ra' of hora'
sprekerij.
oog:; geest
geest
sprekerij. Ajin
Ajin hora'
hora' :: het
het booze oog
van nijd.
nijd. Rieach
Rieach ra'
ra' :: leelijke
leelijkereuk.
reuk. .-- In
Indeze
deze
uitdrukkingen
uitdrukkingen heeft
heeft de
de volkstaal het woord
ho~ra'
verbastert tot
tot horre
horre:: loosjen
loosjen horre
horre
ho-ra' verbastert
spreken : lasteren, kwaadspreken,
kwaadspreken, ajin
ajin horre
horre
hebben :: nijdig
nijdig op
op iets
iets of
ofiemand
iemand zijn.
zijn.
Raaf
Raai of Raaw
Raaw (raab)
(raab) (Hebr.):
(Hebr.) :letterl.leeraar,
letterl.leeraar,
titel van een opperrabbijn,
opperrabbijn, zie Rabbi.
Rabbi. -— De
De
echtgenoote
des opperrabbijns
opperrabbijns wordt ger
ge~
echtgenoote des
-
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Hedendaagsche
Hedendaagsche Jodenwoorden
jodenwoorden

noemd Rebbe-tsin,
Rebbe~tsin, zie
zie Rabbi.
Rabbi. --- Het
HetHebr.
Hebr.
woord
ook : veel,
woord raaw
raaw(raab)
(raab) beteekent
beteekentook:
veel, gege~
noeg, en
en wordt
wordtook
ooksoms
soms in
in dien zin in de
volkstaal gebruikt.
gebruikt.
Rabbi
Rabbi (Hebr.)
(Hebr.) :: letterl. mijn
mijn meerdere,
meerdere, mijn
mijn
heer, mijn
mijn meester.
meester. Titel van een
een Joodsch
Joodsch
geleerde. In
Inhet
hetNederl,
Nederl,taaleigen
taaleigenRabbijn.
Rabbijn.
In de volkstaal
;
volkstaal der
der Nederl.
Nederl. Hoogd.
Hoogd.Joden
Joden:
Rebbe
Rebbe:; in die
die der
der Portug.
Portug.Israel.
Israel. Nederl.
NederL
Joden
Joden Ribi en Ribbi
Ribbi:; in
in die
die der
derDuitschr
Duitsch~
sprekende
Joden vaak
vaak het korte
sprekende Joden
korte Reb.
Reb. Het
Het
gebruikelijk
meerv. is Rabboniem
gebruikelijk meerv.
Rabboniem (Rabba{Rabba~
nim
eigenlijk meerv.
meerv. van Rabban
nim:; eigenlijk
Rabban :: onze
onze
leeraar
leeraar:: leeraren.
leeraren. Met
Metaanroep
aanroep:: Rabbousai
Rabbousai
leeraren, ook
ook gewoon
gewoon in
(rabbotai) mijne leeraren,
in den
den
vrouzin van mijne heeren. Het
Het gebruikelijk
gebruikelijk vrouwelijk woord is (met den
den Poolsch~Litauschen
Poolsch-Litauschen
uitgang:: -tzin)
~tzin) Rebbetzin
Rebbetzin (Rebbe(Rebbevrouwel. uitgang
tseen) : vrouw
vrouw van
van den
denleeraar,
leeraar, vrouw
vrouw van
van
tseen)
den opperrabbijn. Verg.
Verg. het
Nederl. pastoorpastoorhetNederl.
sche, domineesche.
domineesche.
(Hehr.) : velen, zie Raaw,
Rabbiem (Hebr.):
Raaw, Raab
Raab:;
vandaar term
vandaar
term voor
voor:: meervoud
meervoud:; ook
ook term
term
voor : het publiek. Tsorchei rabbiem : openopenvoor:
bare aangelegenheden, gemeentezaken. Bifne
bareaangelegenheden,gemeentezaken.Bifne
rabbiem : voor het publiek,
publiek, in het openbaar.
openbaar.
Rabboniem, zie rabbi.
Rabbousai (rabbosai)
rabbi.
(rabbosai) zie rabbi.
(Hebr.) : zich ontfermen:
ontfermen ; zich
meraRachem (Hebr.):
zichmerachem
zijn over
over iemand
iemand:: zich
zich over
over iemand
iemand
chem zijn
ontfermen,
met iemand
iemandmedelijden
medelijden hebben
hebben
ontfermen, met
en hem helpen.
Rachmon (Hebr.), (van
(vanrachem:zichontfer~
rachem : zich ontfermen):
medelijdend is.
is.
men) : iemand
iemand die medelijdend
Rachmonoes, ragmones,
(rachmanoeth)
ragmones, (rachmanoeth)
(Hebr.) : medelijden,
medelijden, medegevoel. Joodsch
(Hebr.):
Joodsch
rachmonoes ::zulk
zulk medegevoel
medegevoel voor armen
rachmonoes
en ongelukkigen,
ongelukkigen, dat niet al te deftig en te
voorzichtig redeneert,
voorzichtig
redeneert, maar
maar broederlijk
broederlijk
onder den arm grijpt en helpt.
helpt.
(rachmanah litzlan),.
Rachmonoh litzlon (rachmanah
Rachmonoh
litzlan)~
Chaldeeuwsche uitroep
Chaldeeuwsche
uitroep van
vanschrik
schrik of
ofangst
angst::
De Albarmhartige
Albarmhartige moge
moge redden
redden!! Zie
Zie rach
rachmon.
Ragzon(rogzen)(Nhebr.),vanHebr.rouges.
Ragzon (rogzen) (Nhebr.), van Hebr. rouges,
(ro0s :: toorn)
(roges
toorn):: een
een toornig
toornig mensch,
mensch, een
een
driftkop ; zich
zich meragges zijn
driftkop:
zijn : zich over
overiets,
iets.
boos maken.
maken.

Raka of eigenl.
eigenl. Reka
Reka:: leeghoofd, onbeduionbedui~
domoor!! In den Talmud
Talmudkomt
dend mensch, domoor
komt
het woord vaak
vaak voor
voor ininden
denaangegeven
aangegeven
het
is Chaldeeuwsch.
Chaldeeuwsch.
zin. Het is
zin.
Rammol (Hebr.) : bedrieger, in de volkstaal
Rammoi
hetHebr.ww.
ww.rimma
rimma:: bedriegen.
bedriegen.
ramme. VanhetHebr.
ramme.Van
Iemandmeramme
zijn:: iemand
iemand bedriegen.
bedriegen.
Iemand
meramme zijn
Reb, Rebbe, zie rabbi.
Rebbes, ribbis (Nhebr.) van rovav :: winst,
winst,
woeker.
rabbi.
Rebbetseen of Rebbetsin, zie rabbi.
Rebbetseente :: rebbetseen,
een
rebbetseen, met
met nog een
uitgang.
nieuwen vrouwelijken uitgang.
genezing;; van rofo
rofo (rafa)
(rafa) ::
Refoeo (Hebr.) :: genezing
genezen.
Rehoboth (Hebr.)
(Hebr.):: ruimte, verruiming; naam
naam
een gebouw
gebouwteteAmsterdam
Amsterdam (Plantage,
van een
Rapenburgergracht), door ruimte van 1iefde~
liefdegesticht.
gaven gesticht.
reuk.
(reach) (Hebr.) : geur, reuk.
Reiach (reach)
Hebr. rewach
rewach :: winst,
winst, voorr
voor~
Reiwech, van Hebr.
deel. Reiwech
Reiwech bij
bij iets
iets hebben
hebbenofofmaken
maken:
deel.
:
winst maken,
maken, voordeel van
van iets
ietshebben.
hebben.
Reka, zie raka.
Resj:
het Hebr.
Hebr.alphabet
alphabet;; de
de
Resj : 20e letter van het
is 200.
200. Resj
Resj afgeleid
afgeleidvan
van Chald.
Chald.
getalwaarde is
reesj,
roosj, d.
d. i. hoofd, waaraan
waaraan de
reesj, Hebr.
Hebr. roosj,
gedaante dezer
dezer letter
letter in
in het
hetPhoenicisch
Phoenicisch
gedaante
alphabet denken doet.
ResjaJfen (Jdd.)
(Jdd.) :: rechtschapen.
rechtschapen.
Resjaffen
Resj~barjoune,
van den
Resj
barjoune, (Chald.):
(Chald.) : hoofd
hoofd van
belhamel. Zie
Zie resj
resj en
en rosj.
rosj.
troep, belhamel.
Resjoem :: booswichten. Zie
Zie roosje.
roosje.
Resjöem
gebied,terrein,
terrein,
Resjoes (resjoeth) (Nhebr.) :: gebied,
gezags~grens, gezag
gezag;; (van Hebr.
Hebr. jarasj
jarasj :: in
gezags-grens,
verIof, toestemtoestem~
nemen);; vandaar
bezit nemen)
vandaar ook verlof,
mingo
[Rabbiem.
ming.
[Rabbiem.
Resjoes~horabbiem
publiek terrein.
Resjoes
horabbiem :: publiek
terrein. Zie
ha~joochied
privaatterrein;; bibi~
Resjoes ha
joochied :: privaatterrein
of, in
in eens
eens anderen resjoes
resjoes :: met
met verI
verlof,
komen,
eens anderen gebied betreden.
betreden.
komen, eens
Retsiecho (Hebr.)
(Hebr.) ::moord
moord (van ratsach
ratsach::
Retsiecho
Retseiach (Hebr.),
(Hebr.), (eig.
(eig. rotseach
rotseach::
moorden). Retseiach
den zin
zin van
van woest
woest
moordenaar), vaak
moordenaar),
vaak in
in den
mensch,
kwant.
mensch, baldadige kwant.
riem, band, in 't bijzonde
bijzonder
Retsoea (Hebr.) :: riem,
band van
van de
deTefillin
Tefillin(gebed(gebed~
een
lederen band
een lederen
riemen) z.a.
-

-

-

Ribi of Ribbi (Hebr.) zie rabbi.
rabbi.
Rikza (Nhebr.
rigza van
vanroges)
roges):: toorn,
toorn, drift.
drift.
(Nhebr. rigza
Rimoniem(Hebr.)(granaatappelenlateront~
Rimoniem
(Hehr.) (granaatappelen later ontwikkeld tot):
de Ets
Etschajjiem
chajjiem
tot) :siertorens
siertorens op
op de
die boven
boven den
den Thoramantel
Thoramanteluitsteken.
uitsteken.
Risjes (riches)
Hebr. risjoes,
risjoes, risjoet
risjoet::
(riches) van
van Hebr.
goddeloosheid, slechtheid),
slechtheid), (zie Roosje)
Roosje) gege~
bruikelijk
van:: plaagzucht, kwelkwel~
bruikelijk in
in den zin van
zucht, boosaardigheid.
In het
het bijzonder
bijzonder voor
voor
boosaardigheid. In
geloofshaat.
verdrukking, kwelling,
kwelling, tegen~
geloofshaat, verdrukking,
Legenstand, die de Israelieten van Christen en te-stand,ieIrlvanChiste
lijden
lijden hebben.
Risjon~le~Zionwijn
wijngaar~
Risjon
le Zionwijn :: wijn uit de wijngaarder tegenwoordigevoornaamste
tegenwoordige voornaamste
den van een der
kolo~
JJoodsche
oodsche kolonien
kolonien in Palestina.
Palestina. Deze kolonie heet Risjon-le-Zion,
Risjon~le~Zion, d.
d. i. de eerste voor
Zion,
was in
in Oct.
Oct.'98
'98tetemidden
midden der
der
Zion, en was
ongeveer
25Joodsche
Joodschekolonien
kolonien in
in Palestina,
Palestina,
ongeveer 25
eene der voornaamste.
(Jdd.)in
in de
de volkstaal der Neder~
NederRoddelen (Jdd.)
landsche Joden
landsche
Joden :: kwaadspreken,
kwaadspreken, babbelen,
babbelen.
iemand
hekel halen.
halen.
iemand over den hekel
Roeach
(Hebr.)::letterl.
letterI. adem.
adern, wind, lucht.
luchs,
Roeach (Hebr.)
ziel, levensgeest enz.
geest, ziel.
enz. In
In de
de volkstaal
volkstaal
aan:: een beweeglijk persoon,
persoon, een
een
duidt
duidt het aan
onrustige geest. Ook
Ookbeweging
beweging: :onrust.
onrust.Hij
Hij
is een echte Roeach : hij
ner~
hij is iemand, die nergens rust heeft. Zelfs een Nederl.
Nederl.Israel.
Israel. w.w.
W.W.
is daarvan
daarvan gevormd
gevormd:: roegen,
roegen, d.
d. w.
W. z.
Z. zwal
zwal~
ken
in allerIei
levensomstandigheden en
en
ken in
allerlei levensomstandigheden
ongeregeld leven
leven leiden.
woonplaatsen, een ongeregeld
Roeach Hakoudesj (Hebr.):
(Hebr.) : HeiligeGeest.
Heilige Geest.
Letterl. geest
geest der
der heiligheid.
heiligheid.
Roegen.
Roegen, zie Roeach.
Rogativas (Ptg. Isr.)
Isr.) : smeekgebeden voor
voor
zeer ernstig
ernstig ziek
ziekis,
is, bijna
bijna zonder
zonder
iemand die zeer
gaat dit
dit gepaard
gepaard met
met
op herstel.
herstel. Soms
Soms gaat
hoop op
naamsverandering
weI
naamsverandering (van
(van den voornaam wel
te
verstaan). Het geschiedt
geschiedt meest
meest in de
de
te verstaan).
Snoge
met geopend
geopend Hechal,
Hechal. maar
maar ook
ook in
in
Snoge met
waar een
een Sefer
Sefer Thora
de Medras, en overal
overal waar
aanwezig is.
is.
Roosje
(vanHebr.
Hebr.rasja,
rasja,rasjang),
rasjang),(Hebr.)
(Hebr.)::
Roosje (van
goddeloos mensch,
mensch. boosaard,
boosaard,slechtaard
slechtaard;
;
ook term
term voor
vooriemand,
iemand,die
dieAntisemiet
Antisemietis.
is.
Het mrv.
mrv. isisresjo-iem
resjo~iem (resja'lm)
godde(resja'im) :: godde~
loozen,
booze menschen.
menschen. Het
Hetvrouwelijke
vrouwelijke
loozen, booze
is resja'a (resjanga)
(resjanga) :: booze
booze vrouw.
-

-
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Rootsoun,(Hebr.
(Hebr. :: ratsoon)
ratsoon):: behagen,
behagen. wel~
Rootsoun,
welgevallen. Iets
lets berootsoen
berootsoen doen
do en :: met
met toetoe~
gevallen.
wijding. met goeden
go eden wil
wil doen.
doen.
wijding,
Joodsche Bibliotheca
Bibliotheca
Rosenthaliana :: de Joodsche
Rosenthaliana verbonden aan
aan de UniversiUniversi~
Rosenthaliana
te Amsterdam.
Amsterdam.
teitsbibliotheek te
Rosj (Hebr.)
(Hebr.) (Nhebr. rousj)
rousj) : hoofd,
hoofd. begin.
begin.
Rosj~Hasjono. begin
begin des
desjaars,
jaars. NieuwjaarsNieuwjaars~
Rosj-Hasjono,
feest. Rosj-Choudesj
Rosj~Choudesj:: begin
der maand,
maand.
feest.
begin der
Nieuwemaansfeest. Hij
Hij is
is de
derosj
rosj hier
hier:: hij
Nieuwemaansfeest.
is hier de baas.
baas. Pijn
Pijnininzijn
zijnrosj
rosj hebben
hebben::aan
aan
lijden.
hoofdpijn lijden.
Rotser,
Rotser. Rotsneus
Rotsneus en
en Rotslepel,
Rotslepel. in de
de JoodJood~
sche volkstaal
volkstaal : kwajongen.
kwajongen. Rots
Rots (Mhd.)
(Mhd.)::
snot. Verg. het
het Nederl.
Nederl.snotneus
snotneusininden
denzin
zin
van kwajongen
kwajongen en
en ook
ookde
debeteekenis
beteekenis van
van
snotterig.
Roufei (rofé)
(rofe) (Hebr.) : geneesheer.
Zie
geneesheer, arts. Zie
Refoeo.
Rouges (roges).
(roges), (Hebr.):
(Hebr.) :toorn.
toorn,boosheid.
boosheid. Zie
Zie
Ragren.
Rousj :: hoofd. Zie
Zie rosj.
rosj.
Saadath
jeledoth(Hebr.): H
ulp voor
voorkraamr
kraam~
Hulp
Saadath jeledöth(Hebr.):
vrouwen.
Sabbath~lampen.
lampen, die worden opgestoken
Sabbath
bij het begin
begin van
van den
denSabbath,
Sabbath. en
en vaak
vaak
bij
pitten teilen.
tellen.
zeven pitten
Sahioe de
de Egypte
Egypteeeentrou
entrouen
enMizrajiem
Mizrajiem
(Ptg. Isr.)
Isr.) spreekw.
spreekw.:: Hij toog uit Egypte
Egypte en
en
kwam inMisrajiem(Hebr
.naam voor Egypte)
inMisrajiem(Hebr.naam
Egypte)
versta:
den regen in den drop.
versta : hij
hij kwam van den
Sandek (Talmudisch
(Gr.~Lat. synsyn~
(Talmudisch Hebr.) (Gr.-Lat.
dicos. It. sindaco)
sindaco) :: gevader of Peter
Peter bij
bij de
de
dicos,
besnijdenis.
Sappel(en)
tobben. getob.
getob.
Sappel(en) :: zorg(en).
zorg(en), tobben,
Sar.
gewicht :: 3600 Talenten.
Sar, Chaldeeuwsch
Chaldeeuwsch gewicht
Saudes (Ptg.
Isr.):: heilwenschen
(Ptg. Isr.)
heilwenschen na de lezing
ieder kapittel,
kapittel, altijd
altijd nog
noginindedePortu-Portu~
van ieder
taal. zoo b.v. als een knaap
knaap aange
aange~
geesche taal,
nomen wordt
wordt:: pela
pela mercer
mercer que
que Deos the
lhe
nomen
fez chegar (a) esta
esta idade
idade ee o0 fasso
fassoseu
seuservo
servo:
:
de genade
genade dat
dat God
Godhem
hemdezen
dezenleeftijd
leeftijd
voor de
bereiken en
en(nu)
(nu)van
vanhem
hemzijn
zijndienaar
dienaar
liet bereiken
Een heel
heelafzonderlijke
afzonderlijke plaats
plaats heeft
heeft
maakt. Een
maakt.
voorhet
hetKoninklijk
Koninklijk Huis
Huis en
en de
de
gebed voor
het gebed
overheid.
dat sinds
sinds 30 April
April 1909
1909 na het
overheid, dat
Hebr.
hanoten (God
(God geve)
geve)luidt
luidt als volgt
voIgt:
Hebr. hanoten
..„A
A sua
sua Majestade
Majestade aa Rainha
Rainha dos
dos Paises
Paises
-
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Eigenaardige woorden, thans
thans nog
nog

Baixos.
sua Alteza
Altezaaaprinceza
princezasua
suafilha
filha &
Baixos, aa sua
Viuva Madama
Madama
su Real consorte
consorte;; a rainha
rainha Viuva
sua mai
mai;; aos descendentes
descendentes da Caza Real de
Orange~Nassao;; aos Illustres Membros que
Orange-Nassäo
concorrem
destas Terras
T erras e aos
concorrem no
no Governo destas
nobres e veneraveis
veneraveis Senhores
SenhoresBurgamestre
Burgamestre
e Magistrados
desta cidade
cidadede
deAmsterdam."
Amsterdam."
Magistrados desta
Er zijn
zijn in
in den
denlaatsten
laatsten tijd
tijd stemmen opgeopge~
gaan.
voortaan in
in het NederNeder~
gaan, om dit gebed voortaan
landsch
te doen
doen ge~
landsch of in het Hebreeuwsch te
geschieden.
voorstel vond
yond heftigen
schieden, maar
maar dit
dit voorstel
tegenstand.
Seckar (ook sekar),
sekar). (Hebr.)
beloo~
(Hebr.) :: loon.
loon, belooning.
hiernamaals.
ning, in het bijzonder belooning
belooning hiernamaals.
Seder.
Seder, zie seider.
Seder gazanoet (Hebr.
Ptg.Isr.)
Isr.):: formulier
formulier~
(Hebr. Ptg.
boek van den voorlezer.
-boekvand orlez.
Seder~avond
twee eerste
eerste avonden van
van
Seder avond :: de twee
het Joodsche
Joodsche Paaschfeest.
de IsraeIsrae~
Paaschfeest, wanneer de
litische huisvader.
een zijner
zijner kinderen
kinderen
huisvader, door een
van
ondervraagd.
beteekenis verklaart
verklaart van
ondervraagd, de beteekenis
het ongezuurde brood
brood en
en het
het bitterkruid
bitterkruid (de
(de
bittere saus,
saus, waarmee het Paaschlam
Paaschlam wordt
gegeten).
die daar
daar op tafelliggen.
en daarbij
daarbij
tafel liggen, en
gegeten), die
Hagada de
de geschiedenis
geschiedenis van
van den
den
uit
de Hagada
uit de
wonderbaren
Egypte verhaalt.
verhaalt.
wonderbaren uittocht uit Egypte
Sedre zie sidra.
sidra.
Sefardim
(Nhebr.):: de
Sefardische of
de Sefardische
Sefardim (Nhebr.)
Spaansch~ Portugeesche Israelieten.
N aar
Spaansch-Portugeesche
Israelfeten. Naar
Sefarad
20):: eene stad,
stad. waa
waar
Sefarad (Obadja
(Obadja vs.
vs. 20)
door
N ebukadnezar weggevoerde
weggevoerde JeruzaJeruza~
door Nebukadnezar
lemmers
ballingschap leefden.
lemmers in
in ballingschap
leefden. Volgens
Syrische, Hebreeuwsche en Chaldeeuwsche
uitleggers was dat
dat Spanje.
Spanje.
Sefiras
ko~Oumer
ka~Omes),
Oumer (sefirath
(sefirath ka-Omes),
Sefiras ko
(Hebr) :: overtelling.
overtelling.
Sefiroh (sefirah)
telling.
(sefirah) (Hebr.) :: telling.
tellingen, naam
naam va
voor
Sefiroth (Hebr.) : tellingen.
or een
een
eigenschappenreeks
in kabbalistische bebe~
eigenschappenreeks in
schouwingen.
Segack (samengetrokken schah), (Nhebr.)
(Nhebr.):
bedekking;
het bijzonder
bijzonder bedekking
bedekking der
der
bedekking ; in het
Soeko.
Seiche!
verstand, oordeel.
Seichel (sechel) (Hebr.) :: verstand.
Seider (seder)
oak
(seder) (Hebr.) : orde.
orde, vandaar ook
liturgie.
in het
hetbijzonder
bijzonder:: de
de orde
orde der
der hui~
hui
liturgie, in
selijke godsdienstoefening. op de eerste twee-selijkgodntf,persw
van het
het Israel. Paaschfeest.
Daarom
avonden
avonden van
Paaschfeest. Daarom
-

-

noemt men die avonden gewoonlijk ook
seider of seder-avonden.
Seiderschotel: feestschotel op de twee eerste
Paaschavonden.
Seifer (séfer) (Hebr.) : boek, in het bijzonder
wordt daarmee aangeduid het boek der
H. Leer, een heilige wetsrol. Seifer Touro,
Seifer Thora : het boek der Leer.
Seimose (Ptg. Isr.) : kletser.
Sekone (Nhebr.) : gevaar.
Sekones nefosjes (Hebr.) : gevaar voor
menschenlevens.
Selah ! (in de psalmen) : stil ! (van s eleh)
rust, d. i. pauze, omdat, waar selah staat, een
tusschenspel (septuag., diapsalma), plaats
had, niet van de snaarinstrumenten der Levitische zangers, doch van de trompetten
der priesters. Alzoo, pauze (van het lied)
door middel van een diapsalma. Volgens
Zenner teeken voor het begin van het
tegenkoor.
Seraph (Hebr.), meerv. Seraphim, d. i. de
verheven, volgens Jes. IV : 2, engelen in
menschelijke gedaante, die Gods Croon omringen, gelijk rijksgrooten in het Oosten den
zetel van bun monarch.
Sereifo (serefa)(Hebr.) : brand, verbranding.
Ook overdrachtelijk : in de sereife zitten : in
de benauwdheid, en Amsterdamsch : in de
S(1)arijbel zitten,
Sgoure (Nhebr.) : koopwaar. Vaak ook in
den zin van ons soort. B.v. het is goede
sgoure : het is van 't goede soort.
Siddoer (Nhebr.) : gebedenboek voor Sabbath en werkdagen.
Sidra (Nhebr.) : afdeeling. In het bijzonder
de afdeelingen uit den Pentateuch, die naar
volgorde in de synagoge wekelijks worden
voorgelezen. In de Volkstaal wordt het dan
geconstrueerd met gaan. B.v. „den volgenden Zaterdag of volgende week gaat deze
Sidra," d. w. z. wordt volgenden Zaterdag
gelezen, betwelk in de laatste jaren door de
tooneel-recensenten (eerst natuurlijk door
de Joodsche) is overgenomen. Morgen
wordt dit of dat stuk opgevoerd, moet
nu wijken voor : Morgen gaat dit of dat
stuk.

Si joem (Nhebr.) : beeindiging,voltooiing.In
het bijzonder beeindiging van de studie van
een Bijbelboek of Talmud-tractaat of dergelijk godsdienstig werk. Een si-joem maken:
de plechtige beeindiging van een boek doen
geschieden.
Simchas touro, (simcbatb-tora), (Hebr.) :
vreugde der wet. Naam van het jaarlijksch
feest bij het beeindigen der Thorarlezing,
omstreeks September-October, onmiddelltijk
na het Loofhuttenfeest.
Simcho (simcha, simge) (Hebr.) : vreugde,
mrv. simchoes (simchot). In het bijzonder :
eene familie-feestvreugde. Een simcho mar
ken : een familiefeest aanrichten bij een
heuglijke gebeurtenis.
Simmon (Nhebr.) : teeken, kenmerk. Een
goed simmon : een goed voorteeken.
Sinne verkort van sin-oh (sin --ah) (Hebr.) :
haat. Kinne-sinne ontstaan uit kin-oh sin-oh,
beduidt nijd en haat. Zie Kin-oh. Verder
Sinne gemoere ; onverbiddelijke haat.
Sjaäloh (sjaälah) (Hebr.) : vraag. Verkort
sjale of sjeile. In het bijzonder eene vraag
aan een Israelitisch geestelijke om advies in
godsdienstig ritueele zaken. Het richten der
vraag noemt men dan : een sjaäle of sjeile
maken.
Sja'atnes, eig. Sjaätnez, (Hebr.) waarschijnlijk oorspronkelijk Koptisch : stof uit
tweeerlei draad, wol en linnen, saamgeweven
of saamgewerkt.
Sjaaw, Sjow : (Hebr.) : ijdel, nietig, valsch ;
sjaaw we-sjeker : valsch en logenachtig. Zie
sjeker.
Sjabbes (sjabbos) (Hebr.) : sabbath, de gewijde wekelijksche rustdag ; de Zaterdag.
Sjadchen, Sj adj en, Sjaden (Hebr.) : koppelaar, huwelijks--onderhandelaar, iemand,
die zich bezig houdt met het inleiden en
voeren van huwelijks-onderhandelingen.
Zie Sjiddoeck.
Sjadsjenen : koppelen.
Sjakeekes (Ptg. Isr.) : schele hoofdpijn. Arab.
Ptg. (en)xaqueca.
Sjalet of Sjaleud (Jdd.) : gerecht (soort van
pudding), meestal op sabbath-namiddag
genuttigd. Matse-sjalet, als de pudding met
-

-
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gebakken paaschbrood (zie Matsah) wordt
toebereid.
[worst.
Sjalksje nar (Jdd.) : schalksche gek, hansSjammes (sjammasj) mv. sjamoziem b.v. in
assistent-sjamoziem(Nhebr.):bode,bediende,
koster. Titel van den koster ter synagoge.
Letterl. dienaar.
Sias de Talmud. Sjas-chewro : vereeniging
tot bestudeering van den Talmud. Het woord
is een verkorting van twee Hebr. woorden,
die beteekenen : de zes orden, nl. de zes
boeken der Misjna, waarnaar de Talmudtractaten zijn gerangschikt. Hebr. sjeesj : zes.
Sjaufor (Hebr.) : bazuin ; een ramshoren,
waarop op den Israelitischen Nieuwjaarsdag
geblazen wordt.
Sje chejonoe (sjerhechijonoe) : naam van een
Hebr. gebed of lofzegging bij het gebruiken
van iets nieuws. Vandaar, sjechejonoe
maken : iets nieuws doen, iets nieuws beginnen, zich iets nieuws verwerven of bezitten.
Sjechito (Hebr.) : slachting (van sjachat :
slachten). Zie sjouchet en sjechten. Iemand
de sjechita leeren : iemand onderricht geve
in de theorie en praktijk van het Joodschritueele slachtstelsel. Overdrachtelijk soms
in den zin van : financieele slachting, vernietiging.
Sjechten of Sj esj ten, (van Hebr. sj achat :
slachten) : een stuk vee dooden in den
J oodsch-ritueelen slachttrant. Zie sjouchet,
sjechito. In overdrachtelijken zin : iemand
sjechten : iemand den hals afsnijden, iemand
ruineeren. Het verl. deelwoord is gesjochten :
geslacht.In overdrachtelijken zinvaak:kapot,
vernietigd, bedorven. Een gesjochten man :
een bedorven man ; een gesjochte boel : een
bedorven zaak. Ook afgekort tot Gesjocht.
Sjed mrv. sjeidim(sjedim)(Hebr.)(oorspronkelijk : afgod, geheimzinnige macht) : duivel,
[demon.
Sjeetnes zie sjaatnes.
Sjeiker zie sjeker.
Sjeile zie sjaäloh.
Sjeim (sjem)(Hebr.): naam. Een goeden sjem,
een boozen sjem hebben.
Sjeimous, Sjeimes (sjemoth), meerv. van
sjeim : naam. In 't bijzonder als term voor
Hebr. namen Gods ; vandaar ook, Hebr.
-
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gebeden of Hebr. verzen, waarin namen
Gods voorkomen, en die bij ieder sterfbed
zoo mogelijk door drie volwassen personen
moeten worden uitgesproken.
Sjein (Jdd.) : schön, mooi.
Sjeker (Hebr.) : logen, leugentaal.
Sjem (Hebr.) : naam. Zie Sjeim.
Sj emrj isj mereinoe, Sj imj is mareine (Am
sterdamsch) : (ha-sjem-sisjmerenoe) (Hebr.) :
de Hemel beware ons. Van ha-sjem : de naam
d. i. God en sjamar : bewaren, behoeden.
Door volksetymologie zijn de Christenen
naderhand aan de namen van Jezus en Maria
gaan denken. Verg. het Noordbrabantsche
J ezzes-marante, Antwerpsch : siemenies,
Aalstersch : ziemeniese, Leuvensch : sj ier
menee.
Sjema' jisroeil (Hebr.) : Hoor Israel ! begin
van de dagelijks uitgesproken Joodsche belijdenis ; vaak gebruikt als uitroep van verbazing, van schrik, van smart, van verrassing.
Sjeol (sjeool) (Hebr.) : afgrond, de onderwereld, de hel.
Sjeol tachtijo (Hebr.) : de onderste hel, de
diepste afgrond. Iemand in de sjeol tachtijo
helpen : iemand geheel ten ondergang brengen ; iemand totaal ruineeren. Vgl. de spreekwijs den afgrond uit de hel vloeken, d. i
allerverschrikkelijkst vloeken.
Sjewoeous (Hebr.) : weken. Naam van het
Israel. wekenfeest (omstreeks Mei-Juni) d. i.
Pinksteren, dat zeven weken na Paschen
inviel.
Sjiddoeck, Sjiddesj sjiddisj (Nhebr.) : huwelijk, uithuwelijking.
Sjiffoes (Hebr.) : laagheid, gemeenheid. Zie
Sjofel.
Sjikkor (Hebr.) : beschonken, dronken. Mrv.
sjikkoerim : dronken lieden.
Sjikkoerej (sjikroet) (Hebr.) : dronkenschap.
Sjikse : Christen meid.
Sjiwe, Sjiwwe (sjiw'a) (Hebr.) letter!. : zeyen. Vandaar term voor de zeven rouw- of
treurdagen na de begrafenis.
Sjkouch : dank je.
Sjkorum : leugens, van 't Hebr. onwaar, zie
sjeker. A'damsch sjkoremzager : leugenzak.
Sjlachmones (Hebr.) : term voor de spijs-

-

-
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geschenken. onder de Israelieten
Israelieten vooral op
op
Beschenken,
het Poerim-feest gebruikelijk.
gebruikelijk. Het
Het woord
woord isis
een verkorting
verkorting van
van het
het Hebr.
Hebr.sjiloaachsjiloaacheen
van
monous (sjiloach
(sjiloach monoth)
monoth) : zending
zending van
monous
gaven.
Sjlemazel, verbasterd van het
het Nhebr.
Nhebr.sjelo•sjelois. ongeluk.
tegenmazzal:: hetgeen
mazzal
hetgeen niet-geluk
niet-geluk is,
ongeluk, tegenr
ver
d. i. wat niet.
niet. Als
Ais verspoed. Sjelo : asjer-lo
asjer-Io d.
wonderende
uitroep: :sjle-mazel
sjle-mazel!
diteen
een
wonderende uitroep
! ::isisdit
dat??
ongeluk?? Wat
ongeluk
Wat hindert dat
Sjlemiel,
Sjemiel (Hebr. Jodenduitsch):
Jodenduitsch):
Sjlemiel, Sjemiel
arme jongen,
jongen. ongeluksvogel
ongeluksvogel(waarschijnlijk
(waarschijnlijk
substantieve verkorting
verkorting van
vansjlemazel.
sjlemazel. SomSomaf van
van den
den naam Sjeloemiel.
Sjeloemiel.
migen leiden het of
Maar deze naam
naam beduidt
beduidt:: vriend Gods.
(Hebr.) : bode.
bode, boodschapper,
Sjliach (Hebr.):
boodschapper. afgeafgevaardigde. Spreekwoord
Spreekwoord:: een
een luie
luiesjliach
sjliach isis
een halve
halve Nowi
Nowi: :een
eenluie
luieboodschapper
boodschapper is
is
een halve profeet,
profeet. d.
d. i. iemand.
lui is,
is.
iemand, die te lui
doen. weet
weet allerlei
om een
een boodschap
boodschap te doen,
om
te brengen,
brengen. om
om zich
zich van
van de
de
vermoedens
vermoedens in te
af te
te maken.
maken.
opdracht of
Sj'mad (Hebr.)
van Hebr.
Hebr. sjamad
sjamad:
ver(Hebr.) van
: vernietigen)
nietigen) :: vernietiging
vernietiging uit den
den kring
kring des
des
Jodendoms, afval
afval van het jodendom,
Jodendom. overoverJodendoms.
een ander
ander geloof.
geloof.Zich
Zichsjmadden
sjmadden ::
gang tot een
overgaan
vooral tot het
het
overgaan tot een ander geloof.
geloof, vooral
een
Christendom; ; in
sjmad komen.
Christendom
in den sjmad
komen, tot een
Zie
afvallig ongodsdienstig leven vervallen. Zie
Mesjoemad.
Sjmoeisjeitel(Hebr.)
praatzak. babbelkous.
Sjmoeisjeitel(Hebr.) :: praatzak,
babbelkous.
Het
woord jeitelwaarschijnlijk
Jeitel waarschijnlijkeen
een spottende
Het woord
Hans in
in lulluleigennaam.
eigennaam, vgl. in
in het Nederl. Hans
hans. lulhannes.
hans,
Sjmoeo (sjemoeah.
(Nhebr.) lett.
lett. :
(sjemoeah, sjmoees)
sjmoes) (Nhebr.)
het
gehoorde. tijding,
tijding. Bericht.
bericht. Meest
het gehoorde,
Meest gepraatje. gewaugewaubruikelijk
bruikelijk in
in den
den zin
zin van een praatje,
weI. zonderling
zonderling vertelsel.
vertelsel. Meerv.
Meerv. sjmoeous
sjmoeous
wel,
(schmoeoth)
praatjes
(schmoeoth) samengetr.
samengetr. sjmoes
sjmoes .praatjes
waardelooze vertelsels.
vertelsels. Sjmoes,
Sjmoes.sjmoes-jes
sjmoes-jes
maken
praatjes maken.
maken. Sjmoes
Sjmoes barjentes,
barjentes.
maken :: praatjes
Italiaansche Joden
Joden in
in de
(uitdrukking van de Italiaansche
Joodsche
overgenomen)eigenlijk
eigenlijk::
J oodsche volkstaal overgenomen)
por rientes
rientes :: praatjes
praatjes over
over niets,
niets.
Sjmoes
Sjmoes por
praatjes voor de vaak.
vaak.
praatjes
Sjmoesen (Hebr.): babbelen,
babbelen.praten
praten;; (werk(werk
woord in de Joodsche volkstaaI. gevormd-wordineJschvlkta,gormd
van het woord
woord sjmoes.
sjmoes. Zie
Ziesjmoeo.
sjmoeo.

(sjacheen) (Hebr.) :: nabuur,
Sjochen (sjacheen)
nabuur. buurbuurman.
(in de
Sjochente (in
de volkstaal,
volkstaaI. met
met —
- waarwaarschijnlijk
Chaldeeuwschen - vrouw.
uitvrouw. uitschijnlijk Chaldeeuwschen
Zie Patjoorente.
Patjoorente.
gang) : buurvrouw. Zie
Sjoel, van Hgd. Schule.
oorspronkelijk : de
Schule, oorspronkelijk:
wordt. later
later
plaats.
plaats, waar godsdienst geleerd wordt,
in
bijzonder de synagoge.
in het bijzonder
Sjoelchan (Hebr.):
bijzonder:
(Hebr.) : tafel. In het bijzonder
waarop ter
ter
naam van den breeden lessenaar waarop
synagoge
wetsrol ligt,
ligt. bij
bij het
het lezen
lezen
synagoge de
de wetsrol
daaruit.
Sjoelchan
oroech (aroech) (lett. aangerechte
aangerechte
Sjoelchan oroech(aroech)
den autoritatieven
autoritatieven codex
tafel):
naam van den
tafel) : naam
voor het
het Israel.
Israel. godsdienstig
godsdienstig leven.
leven. SpreekSpreekwoord:
heeft een
een schoelchan-oroech
schoelchan-oroech
woord : ieder heeft
voor
zich zelf,
zelf. d.
d. i. velen maken
maken zich
zich hun
hun
voor zich
godsdienstcodexje naar
naar eigen smaak.
Sjoele gaan
gaan :: ter
gaan.
ter synagoge gaan.
Sjofar
,Sjofor: bazuin.
bazuin, meest een ramshoorn.
ramshoorn,
Sjofar,Sjofor:
wordt geblazen op het JjoodscheNieuwjaarsr
oodsche N ieuwjaarsZie sjaufar,
sjaufar.
feest. Zie
Sjofel (sjafeel)
laag. gege(sjafeel) (adjectief) (Hebr.) : laag,
substantief, meer
ring.
armoedig. Sjofel
Sjofel als substantief.
meer
ring, armoedig.
of zedelijken
zedelijken zin
zin:: een
een laag
laag
in
geestelijken of
in geestelijken
mensch.
ongodsdienstige. een
een redelooze
redelooze.
mensch, een ongodsdienstige,
een verdorveling.
verdorveling. Meerv.
Meerv.sjefeilim
sjefeilim(saam(saamgetr. in sjweiliem)
sjweiliem):: verdorvelingen.
gemeene
verdorvelingen, gemeene
weI schertsend
schertsend in
in den
den zin
zin
menschen.
menschen. Ook wel
van ons
ons rakker,
rakker. schelmsche
schelmsche kerel.
kerel.
Sjofele bajis
bajis of groot bajis,
bajis. (Joodsch),
(Joodsch). gevangenis. Letterl.: gemeen
gemeen huis.
huis.
Sjoflade
Isr.) : teleurgesteld. Ptg. choSjo$ade (Ptg. Isr.)
frado : bedrogen.
Sjokkant.
choquant (Ptg. Isr.)
Isr.) :: toevallig.
toevallig.
Sjokkant, choquant
sjoloum.
Sjolem.
Zie sjoloum.
Sjolem, Zie
Sjoloum (sjalom)
Sjoloum
(sjalom) (Hebr.)
(Hebr.) :: vrede.
vrede.
Sjoloumaleichem(sjalom
hem} (Hebr.)
(Hebr.)::
ale'hem)
Sjoloum aleichem (sjalom ale'
vrede
zij u! Meest
Meestgebruikelijk
gebruikelijk als welkomstvrede zij
van assalam
assalam aleika of
of
groet. Salaam
Salaam alaika van
aleikoem
begroetingsformulier ::
aleikoem :: Arabische begroetingsformulier
vredezij
zij over
overu.u. Besjolem
Besjolem :
het heil of de
de vrede
in
vrede. in
in welstand
welstand;; gewoonlijk
gewoonlijk in
in den
den
in vrede,
weI.
zin
zin van:
van : goed en wel.
Sjone(Hebr.)
(Hebr.):: jaar. Meie
Meie sjone
sjone:: gegeSjono.
Sjono, Sjone
lukwensch
vele(honderd)
(honderd) jaren.
jaren.
lukwensch :: nog vele
rechercheur van de politie.
Sjotter
politie.
Sjotter :: rechercheur
(sjochad) (Hebr.):
(Hebr.) : geschenk.
geschenk, dat
Sjouchad (sjochad)
dat
in Nederland gebruikelijk.
gebruikelijk.
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tot omkooping dient, in het bijzonder van
een rechter.
Sjouchet (sjochet) : lett. slachter ; term voor
dengene, die de ritueel-Joodsche slachtwijze
volbrengt, en daarvoor door bevoegdheid
en goed gedrag het brevet heeft verkregen.
Zie sjechten.
Sjoumes (Hebr. van sjamar : bewaren) : een
bewaarder, oppasser. In het bijzonder
iemand die aangesteld is, om te waken over
ritueele inachtneming bij het bereiden van
spijzen voor Israelitisch gebruik.
Sjoute (Nhebr.), (sjoteh) : dwaas, gek, niet.Sj ow, zie sjaaw. [wijs.
Sj'toes, sjtos (Nhebr.) : dwaasheid, pret.
Zie sjoute.
Sjtop : dat gaat zoo niet in de hop en de
sjtop, in der haast, in de gauwigheid.
Sjweer : in de Joodsche volkstaal (Mhd.
sweher (Schwiegervater)) : schoonvader.
Schwieger.
Sjwiegerte (met den vrouw. uitgang —te) :
schoonmoeder cf. rebbetseente, sjochente,
patjoorente.
Sjweien, in de Joodsche volkstaal (Mhd.
swehen) : verzwageren, aanhuwelijken.
Vandaar gesjwei : door aanhuwelijking verwant, in 't bijzonder schoonzuster of schoonbroeder.
Sjweilim, zie sjofel.
Sjwoees. Zie sjewoeous.
Sjwoeo (sjeboea) (Hebr.) : eed.
Skorem : schooier, uitvaagsel. A'damsch
schoorm, schorriemorrie.
Smoesjes, zie sjmoeo.
Snoge (Ptg. Isr.) : synagoge. Ptg. : esnoga.
Sod (soud) (Hebr.) : geheim, geheimzinnige
zaak.
Soebieren (Ptg. Isr.) : aangenomen worden.
Zie mitswo. Van Ptg. subir : bestijgen (nl.
de tebah).
Soede, verkort van se-oedo (seoedoe)
(Hebr.) : maaltijd, in 't bijzonder feestmaal.
Soeko (Hebr.) : loof hut. 1Vleerv. soekous,
soekes : loof hutten. Vandaar naam van het
Loof huttenfeest (omstr. Sept.-Oct.). Spreekwoordelijk: na soekous komen de esrougim :
na het loofhuttenfeest komen de cederapper
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len (zie Ethrog). D. w. z. mosterd na den
maaltijd.
Söf (Hebr.) : einde. En-sof : de Eindelooze,
in de Theosophie vaak gebruikt als naam
van God. (En of Ein, Hebr. : geen). Een sof
innemen, uitdr. meestal in ongunstigen zin,
van iemand wiens loopbaan slecht eindigt.
Soton, soten (satan) (Hebr.) : lett. de hinderaar, tegenstander, de booze geest. Ons satan.
Soucher, souger (Hebr.) : koopman. Meerv.
sochrim. Ook in den zin van ons kwant, klant,
b.v. een aardige soucher.
Soufer (sofer) (Hebr.) : schrijver. In 't bijzonder Wetschrijver, iemand, die zich met
het schrijven van Hebr. wetsrollen (Thorarollen) bezig houdt.
Soumeck (Hebr.) : steunend, vertrouwend.
Zich op iemand soumeck zijn : op iemand
vertrouwen, op iemand steunen,
Soune, Sounei(soneh)(Hebr. tegenw. deelw.
van saneh : haten) : vijand.
Stokhade (Ptg. Isr.) : steek onder water.
Ptg. estocada.
Stripade (Ptg. Isr.) : doodelijk vermoeid,
uitgeput. Ptg. estripado : wiens ingewanden
er uit gehaald zijn.
Swore, verkort van seworo (sebarah),
(Nhebr.) : logische redeneering, syllogisme.
Taäm, tangam (Hebr.) : smaak, gevoel. gewaarwording ; vandaar ook verstand, geest.
Spreekwoorden : het geeft geen ta'am en geen
reinach : het heeft geen smaak en geen geur,
niets aantrekkelijks ; het is noch geestvol,
noch boeiend. Hij heeft geen taam en geen
gein : van iemand, die niet aardig,niet geestig,
die vervelend is. Vandaar ook : een on-taäm : een vervelend en niet aantrekkelijk
persoon. Ook reden, motief ; zonder eenige
ta'am : zonder eenig motief.
Taare, zie Taharoh.
Tabbaäs (tabba'-ath) (Hebr.) : ring.
Tachanoen (Hebr.): smeekgebed. Be-tachanoenim tot iemand komen : smeekend zich
tot iemand wenden. Als term duidt het aan
het dagelijksche smeekgebed der Israelieten
in de ochtend- en middag-liturgie der
gewone werkdagen.
Tachlies (tachlieth) (Hebr.) : lett. volein-

ding, voltooiing, vervolkomening. In het
Nhebr. : einddoel, bestemming, vaste toekomst.
Tachrichin (Chald) : kleederen, omhullingen. In Talmudisch taalgebruik, en vandaar
ook in de Joodsche volkstaal bepaaldelijk
doodskleederen ; de gewoonlijk van wit
linnen of katoen vervaardigde kleederen,
waarin het lijk na de ritueele reiniging (zie
Taharoh) wordt gehuld.
Taharoh, taare, taire (taharah) (Hebr) : reiniging, reinheid. Als term duidt het aan : de
ritueele reiniging, wassching van een lijk
volgens Israel. godsdienstige voorschriften
en gebruiken.
Takkief (Chald. en Hebr.) : machtig, invloedrijk. Vandaar spreekw.: takkief bij
iemand zijn : invloed hebben, gaarne gezien
zijn, intiem zijn.
Tal (Hebr.) : dauw. Tefillas-tal, het gebed
om verfrisschenden dauw, dat op het Paaschfeest wordt uitgesproken. Tal-bensjen : de
zegenbede uitspreken (zie Bensjen).
Talles, van Hebr. Tallies (tallith) : kleed. Als
term duidt het aan: het vierhoekig godsdienstkleed met de „franjen" of „aanschouwingsr
draden" (zieTritsies), waarmeede Israelieten
bij hun ochtendgebed en andere plechtigher
den ter Synagoge zich omhullen.
Talli th, Tallies zie Talles en Thalet.
Talmied (Hebr.) : leerling. Talmied-cho,chom (Talmied-cbacbam): lett. wijze leerling,
duidt als term aan : een geleerde op het gebied
van Joodsche, Rabbijnsche, Talmudische wer
tenschap.
Talmud tora (Hebr.) : leer van den Talmud.
Tarfoes zie Tereifo.
Targoem (Chald.) : vertaling of Targum, de
Arameesche of Chaldeeuwsche vertaling van
den Pentateuch door den Rabbijn Onkelos,
bijgenaamd Hagher (2e eeuw n. Chr.). De
Targumin (mrv.) zijn de verschillende Chald.
vertalingen en paraphrasen van de Bijbelboeken, ten deele reeds voor Chr. aanwezig.
Tarjag, woord, in de Rabbijnsche literatuur
gevormd, voor de getallenwaarde : Taw,
Resj, Jod, Gimel : 613. Dit woord wijst op
de 613 geboden en verboden, in den Penta-

teuch vervat : Tarjag Mitswous (Mitswotb:
geboden).
Tebah zie Teiwoh.
Techi jo (techija) (Hebr.) : herleving. Ter
chijas hameisim (Techyath hamethim) : op standing der dooden.
Techinno (Tecchinna)(Hebr.) : smeekgebed.
Techoem (Chald.) : grens, begrenzing. Als
term duidt het buiten het bebouwde stadsgedeelte de grens aan, die de Israelieten op
hun Sabbath niet mogen overschrijden.
Tefillin (Nhebr.)(afgeleid van Hebr. tefillah :
gebed) : de gebedsriemen, of eigenlijk de in
capsulen gelegde perkamentstrooken, die de
Israelieten bij het ochtendgebed aan hoofd
en linker-bovenarm leggen, als sacramenten
en symbolen, dat de inhoud der op die perkamentbladen geschreven geloofsbelijdenis
hoofd en hart moge doordringen.
Tefillo (tefilla) (Hebr.) : gebed. Vandaar ook
het gebedenboek. Het woord wordt in de
volkstaal verkort tot tfille. (Niet te verwarren met tefillin, z. a.).
Tefiso (tefisa) (Hebr.), (van tafoos : grijpen,
vangen) : gevangenis.
Tehillim (Hebr.) (lett. psalmen, lofliederen) :
naam voor het boek der psalmen. In de volks•taal vaak verkort tot tillem. Tillem zeggen :
psalmen reciteeren. Dit geschiedt vaak bij
wijze van gebed of voorspraak. Vandaar :
tillem voor iets zeggen : gebeden opzenden
voor het welslagen van iets.
Teiere zie Taharoh.
Teikef (van Chald. tekef : plotseling) : Rabbijnsch woord, dadelijk, onmiddellijk. Teikef
oe-mijad : dadelijk en terstond.
Teiwoh (Téba) (Hebr.) : kist, ark, kast. Als
term duidt het aan : de H. Ark des Verbonds
of de gewijde kast, waarin in de Synagoge
de Wetsrollen staan.
Teki'o (Teki'a) (Hebr.) : een der toonvormen
van het bazuingeschal op den Israel. Nieuw-j aarsdag ; van Taka : trompet- of bazuingalm
geven. De beide andere toonvormen heeten
Teroe'a (: alarmtoon) van roe-a : jubelen,
alarm maken, en Sjebarim : gebroken toon
(van sjabar : breken). De persoon, die het
bazuinblazen verricht, beet dan ook : Tokea' :
-
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de bazuinblazer of Baal tokea'(Baäl : de beer,
de man, bij wien het behoort).
Tekoefo (Tekoefa) (Hebr.) : lett. tijdsomr
loop; loop van een jaarkring. Vandaar, als
term, voor de zonnewendingspunten (qua
tember of quatertemper), die het zonnejaar in
4 deelen verdeelen, tijdpunt waarop de zon
treedt in het sterreteeken van den Ram
(Lente), de Kreeft (Zomer), de Weegschalen (Herfst) en den Steenbok (Winter).
Tenai (Nhebr.) : voorwaarde. 'Al tenai :
onder voorwaarde. Meerv.Tenoim (Tenaim)
voorwaarden. Tenoim schrijven : een akte
van overeengekomen voorwaarden schrijr
yen. In 't bijzonder komt dit bij de verlovingen voor.
Tenoe'o (Tenoe'a), mrv. tenoe'ous (tenoe'oth) (Hebr.) : vocaalteekens onder of
boven de letters geplaatst.
Teraphim (Hebr.) : huisgoden, Lat. penates,
welker dienst onder oud-Israel van de Ara
meesche stamvaderen of komstig, bij de Israelieten hier en daar in zwang bleef.
Tereifo (Hebr.) : Jett. verscheurd. Vandaar
als term bij slachtvee : wegens ongesteldheid
voor Israel. gebruik ongeoorloofd. Vandaar
in de Joodsche volkstaal bij iedere spijze van
welken aard ook, die niet beantwoordt aan
de Joodsch ritueele eischen : ongeoorloofd
voor Israel. gebruik. Het daarvan gevormd
substantief tarfoes, duidt aan ongeoorloofde
spijzen.
Terra santa (Ptg. Israel.) : heilige aarde
voor ritueele begrafenis.
Tes (tech) : negende letter van het Hebr. alphabeth, overeenkomend met t ; getal
waarde 9.
Tesjnath Israel : hulp van (of voor) Israel.
Van deze vereeniging waren in 1886 in de
prov. Groningen, 101 Jeden uit de Israel.
gemeente lid. Tesjoegna (Hebr,) : hulp.
Tewang (Téba), vaak in de volkstaal verkort tot tewe, (Nhebr.) : natuur, geaardheid,
karakter.
Tewielo (tebiela) (Hebr.) (van tabol indoopen, baden) : indompeling, bading, het
nemen van een ritueel voorgeschreven bad.
Tfille zie tefilloh.
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Thalet : bij de Israelieten een bidkleed, soms
van witte zijde met geborduurde hoeken en
Spaansche kant.
Thora, Tauro, Toure : De wet van Mozes.
Bij taures Mausje : bij de wet van Mozes.
Thora - rollen : wetsrollen, bewaard in de
Hechal.
Tinnef (van Hebr. en Chald. tannef : bezoedelen) : iets wat bezoedeld is ; vandaar in het
algemeen : rommel, waardeloos geworden
zaken, vuil geworden goed.
Tippelen (Joodschevolkst.) : struikelen, over
iets vallen, vallen. (Waarschijnlijk van Hebr.
tippal : gij valt, van naphal : vallen).
Tisjo - beaw, Tisje - beof, Tisjebof (tisjabeab) (Hehr.) : de negende (dag) in (de maand)
Ab (omstr. 15 Juli-15 Aug,) ; vastendag wegens de verwoesting van den Tempel to
Jeruzalem op dien datum.
Tisri, Tisjri : een maand der Joden ; op den
3den dag er van (in Sept. of Oct.) valt de
Joodsche vastendag ; zie Gedalja. In den
lateren Joodschen kalender komt Tisri, evenals bij de Syriers, als de eerste maand des
jaars voor.
Todiske, Tedeske, Tudeske (Ptg. Isr.) :
scheldwoord voor de Hgd. Joden.
Toem' oh (toem'ah) (Hehr.): onreinheid, verontreiniging. Zie Tomei. De volkstaal past
dit woord ook in geestelijken zin toe op
slechtheid, verkeerde wegen, zaken die tot
afval verleiden. Van een verworpeling of
een diep afvallige wordt gezegd : hij is een
awi--awous-ha-toem'oh : vader der vaderen
van onreinheid : zelf verdorven en anderen
verdervend. Deze term is ontleend aan de
Rabbijnsche terminologie.
Toew (Hebr.) : goeds ; kol toew : alle goeds,
al wat wenschelijk is. Zie tof en touw.
Tof, towwe zie touw : goed.
Tofeil (tafeel) (Nhebr. vaak verkort tot
tofel) : het bijgevoegde. Vandaar in het algemeen : bijzaak (in tegenoverstelling van
'ikkor : hoofdzaak).
Tofoes (Hebr.) : gevangen (van tafoos : grijpen, vangen). Tofes zitten : gevangen zitten.
Tohoe-wabohoe (Touhoe wowouhoe)
(Hebr.) : woest en ledig. Een aan Gen. I. : 2

ontleende uitdrukking om een chaotischen
toestand, een toestand van verwarring aan
te duiden.
Tom (Hebr.) (tam):letterl. volmaakt, schuldeloos. In de Joodsche volkstaal meer in den
zin van : eenvoudig, geduldig, goedig ; hij is
een iesj tom : hij is een goede sul, letterl.
een braaf man. Hebr. tom beduidt rechtschapenheid, enz.
Tomei (tomee), vaak verkort tot tome,
(Hebr.) : onrein ; vooral omtrent ritueele
onreinheid (b.v. van iemand, die zich
des ochtends na het opstaan nog niet
gewasschen heeft). De vrouwelijke vorm
temeioh (Bargoensch temeie) : een onreine,
duidt in de volkstaal aan : eene ontuchtige
en publieke vrouw.
Tomerniks : in de Joodsche volkstaal zooveel als önskruidje-roerrme--niet ; gezegdvan
iemand, die zeer gevoelig, al te fijn voelend,
spoedig geraakt is. De uitdrukking berust op
het Duitsche thu-mir-nichts.
Tommer eigenlijk toumer (Hebr.) (letterl.:
gij zoudt kunnen zeggen) : misschien. Van
Hebr. amar (zeggen), 2 pers. fut.
Tooches (afgeleid van Hebr. tachas, tachat :
onder) : eig. het onderste. De volkstaal duidt
met dit woord aan : het achterste, het achter..
deel. Hieruit Bargoensch : tokus.
To-oes (ta-oeth) (Nhebr.) : fout, dwaling,
vergissing ; zie Tou-eh. Meerv. To-i-jous,
Ta-i-jotte : fouten, dwalingen, vergissingen.
Toow : laatste letter van het Hebr. alphabet,
overeenkomend met th. (of, zonder Dages
lene,in de uitspraak der Duitsche Israelieten,
met s). De getalwaarde is 400.
Toroed (Nhebr., van Hebr. tarod en Chald.
terad) : steeds voortbewogen, voortgedrer
ven, vandaar in de volkstaal : sterk bezig
gehouden, geheel in beslag genomen.
Touchocho (tochacha) (Hebr.) : bestraffing,
berisping. Iemand touchocho zeggen : tot
iemand bestraffende, vermanende woorden
spreken. Zie 1Vlouch'iah. Als term duidt
touchocho, toucheche een der beide boetredenen aan Lev. ):XXIII. : 14 v.v. en Deut.
XXVIII. : 15 v.v.
Tou-eh(to-ek)(Hebr.): dwalend, vergissend.
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Zich toue zijn : zich vergissen, in dwaling
verkeeren.
Touhoe zie tohu.
Toumer zie tommer.
Toure zie thora.
Touw(tof)(Hebr.) : goed. Mazzel touv(1VIavol töf) : goed gelukt ! gewone gelukwensch
bij heugelijke omstandigheden.
Touwelen, verhollandscht van het Hebr.
werkw. towoul (tabol) : indoopen, indompelen, baden. Het wordt gezegd van den
Joodschen ritueelen plicht om nieuwe aarden,
glazen, metalen vaatwerken, voor spijs of
drank te gebruiken, in water te dompelen,
voordat men ze in gebruik neemt.
Tsa'ar (Hebr.) (in de volkstaal verkort tot
tsaar) : smart, droefenis.
Tsaddik(Hebr.) : rechtvaardige, vrome, echt
godsdienstige man. Meerv. Tsaddikim.
Tsedoko (tsedaka) (Hebr.) : lett. deugd,
rechtvaardigheid. In de Rabbijnsche literatuur en in de volkst. kreeg dit woord de bepaalde beteekenis van : weldadigheid, gaven
aan armen. Een baäl-tsedoko : een man die
zeer weldadig is, vele behoeftigen steunt.
Tseilem (tselem) (Hebr.) : beeld, afbeelding.
In de volkst. ook als aanduiding van kruisbeeld, kruis. In het kaartspel klaveren
(verg. het Duitsche : Kreuz.).
Tsnioes (tsenioeth) (Hebr.) : ingetogenheid,
kuischheid.In het bijzonderdevrouwendeugd
van kuischheid en ingetogenheid. Het ritueel
symbool daarvan is de haar-toer of andere
bedekking,waarmede een Joodsche gehuwde
vrouw haar hoofdhaar omhult. Vandaar
zij gaat bi-tsenioes : zij gaat met het zinne
beeld der kuischheid ; gezegd van een Joodsche vrouw, die dezen plicht naar behooren
in acht neemt.
Tsewo-oh (tsewa-ah Nhbr.) (van het Hebr.
tsiwa : gebieden) : gebiedenis. In het bijzonder : de door een overledene nagelaten beschikking.
Tsibboer (afgeleid van het Hebr. werkw.
tsabar : ophoopen, in het Ohebr. : hoop,
ophooping. In het Nhebr. en vandaar in de
volkstaal : de gemeenschap, de gemeente,
de verzameling van gemeenteleden.
:
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Tsitsies(Hebr.)
(Hebr.): :letterlijk
letterlijk het helder
helder zichtzicht~
Tsitsies
bare;; het duidelijk
dUidelijk aanschouwde.
aanschouwde. Als term
bare
aan de
deaanschouwingsdraden
aanschouwingsdradenaan
aan
duidt het aan
vierkant kleed,
kleed. dat
dat de Israelieten
Israelieten vooral
vooral
het vierkant
ter Synagoge
Synagoge dragen.
dragen. Zie Talles.
ook ter
Tsoro(tsara)
(tsara)(Hebr.)
(Hebr.): :onheil,
onheil.ongeluk,
ongeluk. vanvan~
Tsoro
smart. Zie
Zie tsa'är.
tsa·ar.
daar ook smart.
Uriel. uit
uit Hebr.
Hebr; oor
oor (licht)
(licht) en eel
eel (God);
(God);
Llriel,
dus vlam
vlam of
of licht Gods.
Gods. Volgens
Volgens de
de
dus
engelenleer·een
der zeven
zeven hoofdhoof~
Joodsche engelenleer
een der
engelen.
Vapores (Ptg.
(Ptg.Isr.)
Isr.):: dampen.
dampen. De vapores
vapores
Vapores
Ptg. vapores.
vapores.
stijgen me naar 't hoofd. Ptg.
stijgen
JisrOeil (Jdd.)
Odd.):: uitroep
verwon~
Vater Jisröeil
uitroep van verwondering ;; vgl. ons :: God in
in den
denhemel
hemel!!
dering
Vau of Waw
Waw:: 6e letter van het
het Joodsche
Joodsche
Vau:
alphabet. overeenkomend
alphabet,
overeenkomend met onze
önze V en W~
W.
vav::spijker,
spijker. haak,
haak. naar
naar de gedaante
Hebr. vav
oude alphabet.
alphabet. De
Degetalgetal~
dezer letter in het oude
waarde is 6.
Verchasmenen (verhollandscht
(verhollandscht uit Hebr.
Hebr.
chousom.
zegel) :: verzegelen.
verzegelen.
chousom, chotam :: zegel)
Vermasseren :: verhollandscht
verhollandscht uit
Hebr.
uit Hebr.
masar:
overleveren. vooral in den lateren
lateren
masar : overleveren,
van verraden,
verraden. iemand
iemand aanaan~
ongunstigen zin van
geven.
Vermemseren
uit Hebr.
Hebr.
Vermeinseren (verhollandscht
(verhollandscht uit
maaser.
ook uitgesproken
uitgesproken meinser
meinser in
de
in de
maäser, ook
JJoodsche
oodsche volkstaal
volkstaal:: vertienen,
vertienen. een
een tiende
tiende
deel van
van iets
iets (winst,
(winst.erfenis,
erfenis. inkomsten)
inkomsten) voor
voor
liefdadige doeleinden
doeleinden bestemmen.
bestemmen.
Versjwartsen
Odd. en Mhd.) ::vervloeken.
Versjwartsen (Jdd.
vervloeken,
verwenschen:
versjwartster narr :: verver~
verwenschen ; versjwartster
wenschte dwaas.
dw.aas.
Versjueren
add.):: voor
voorstoren,
storen,van
van(zer)
(zer)~
Versjteeren (Jdd.)
stOren.
stören.
Vietse
tonne:: duidt in de Joodsche volksvolks~
Vietse fonne
taa1
iemand. aan.
6jngevoelig
taal iemand:
aan, die belachelijk fijngevoelig
Vietse isis Bargoensch.
Bargoensch.
en kleinzeerig
kleinzeerig is.
is. Vietse
V
oorbl'Ooche :: de zegen voor
voor de
de lezing
lezing uit
uit
Voorbrooche
den bijbel.
Votse kapore
kaporel1 : In
de Joodsche
Joodsche volkstaal
volkstaal
In de
z.v.a.:
hoe akelig
akelig!
hoeafschuwelijk
afschuwelijkf! hoe
z.v.a. : hoe
! hoe
samenhangt met
met
weerzinwekkend!
weerzinwekkend ! Of
Of het samenhangt
kaporo.
kappara. is onzeker.
onzeker.
kaporo, kappara,
Vreugdeder
Israelietische feestdag
feestdag in
in
Vreugde: der wet:
wet : Israelietische
October.
jaarlijksgedurende eendag
October, jaarlijksgedurende
een dag gevierd
ter
herinnering aan
aan de
de herstelling
herstelling van den
den
ter herinnering
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Levitischen
voorge~
Levitischen eeredienst
eeredienst onder
onder hun
hun voorgestacht,
slacht. na de Babylonische ballingschap,
ballingschap.
volgens Nehem.
Nehem. XII.
XII. 44.
Waddai (Hebr.) :: zekerheid
zekerheid;; in de
de volks.volks~
taal verkort tot wadde. Vandaar
Vandaar bewadde
bewadde :
met zekerheid. Awadde,
zonder
Awadde.:: voorzeker,
voorzeker.zonder
eenigen twijfel.
tWijfel. Beide woorden worden ook
weI ironisch gebezigd,
gebezigd. zooals
zooals vaak
vaak öns
ons
wel
welzeker
welzeker!!
iemand,
(Hebr.) : en
hij ging. Van
Wajeilech
Wajeilech(Hebr.):
enhij
Vaniemand.
die zich
zich uit
uit de
devoeten
voetenmaakte,
maakte. wordt
wordtsoms
soms
gezegd :: hij
hij isis wajeilech.
wajeilech.
riep, naam van het
Wajikro (Hebr.)
(Hebr.) :: en Hij riep.
het
derde boek
beginwoord.
boek van
van Mozes,
Mozes.naar
naar het
hetbeginwoord.
Dus ook
de naam
ookde
naam der
der eerste afdeeling uit
uit dit
boek,
boek. naar
naar hetzelfde
hetzelfde beginwoord.
beginwoord.
Waw zie woow.
(Hebr.) : belijdenis.
Widdoei (Hebr.):
belijdenis. Den widdoei
zonden~belijdenis
zeggen : het formulier der zonden-belijdenis
uitspreken, hetzij
hetzij in stervensnood of op den
uitspreken.
grooten Verzoendag.
Verzoendag.
Woow
Waw :: zesde letter van het Hebr.
Woow,t Waw
alphabet, overeenkomend
met w
alphabet.
overeenkomend met
w:; getalgetal~
waarde 6.
zevende letter
Zain
letter van
van het
het Hebr.
Hebr. alphabet.
alphabet.
Zen : zevende
Hebr. zajin.
zajin.
Zechoes (zekoeth) (Nhebr.)
(Nhebr.):: verdienste.
verdienste. In
het bijzonder
bijzonder:: de edele
edele vrome
vrome daden
daden van
van
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mijns vaders, Ach, koningin Sabbath, waarom verbergt gij geene edelsteenen meer in de
spijzen der Joden van het Russische rayon. . . . . . . . . . . . . . . .
En vertelde het lied niet van den bruisenden bergstroom Sambatjon, die ergens in de
wereld is, heel ver, verder nog dan het dal van Jehosapath ; eene rivier, die ältijd golft en
kookt, en met geweldige kracht schuurt langs de bedding. Maar als op Vrijdag de zon ter
kimme neigt, komt koningin Sabbath aangevaren in haar blanke gondel, en de golven
leggen zich, en het water stroomt niet meer tot de volgende avond valt
En gaan niet de twee engelen des Heeren, de engel van het goede, en de engel van het
kwade, langs de huizen, en beluisteren de Sabbathbede, die overal weerklinkt. En de goede
engel lacht stil van tevredenheid, en zegt fluisterend; „Amen. „Amen." Maar de engel van
het kwade kijkt somber als immer, en slaat zwijgend het schouwspel gale. De vader heft
den beker wijn op, en dankt den Schepper der wereld, die rustte op den zevenden dag, en
dien heiligde, tot gave van liefde en genade voor Zijnen uitverkoren Zoon. De booze
engel zwijgt .... De vader breekt de brooden, en wijdt ze, als hemelsche spijze voor den
rustdag. De booze engel zwijgt, maar er is aarzeling in zijn starren blik. Het licht van de
Sabbathlamp blinkt fel in zijne demonische oogen, maar toch, hij zwijgt .... Dan vangt het
gezang aan, het lied van de Sabbath, het zonnelied der ballingschap, en het vraagt om
verlossing, eindelijk, uit den langen druk .... De booze engel geeft zich gewonnen, hij
weent in stilte, en stamelt: „Amen, Amen ...."
En vanmorgen zijn vele van de congressisten naar de synagoge geweest, en het was een
luisterrijke dienst. De Joodsche godsdienstoefening is voor den buitenstaander onbegrijr
pelijk en verward. Nog beugt mij mijne verbazing, toen ik als kleine jongen eens op bezoek
was bij 'n vrindje, en in de huiskamer met z'n broertjes en zusjes aan 't spelen was. Wij
overlegden een nieuw spelletje, en we spraken natuurlijk allen tegelijk. Toen zei vermanend
de vader : „Stil jongens ! Je bent hier niet in 'n Jodenkerk". Het was m'n eerste ontmoeting
met deze uitdrukking, en het sloeg mij met pijnlijke verwondering. Deed dan lawaai aan
önze kerk denken, waar alles zoo mooi en heilig en vreedzaam was ? En toch, de vader
's Middags ben ik bij mijn vader om
was 'n geleerd man, en hij kon zoo iets zeggen
uitlegging gegaan. Hij zeide het groote woord van uitstel, dat zoo dikwijls de beproeving
is der kinderen : hij zeide enkel : „Later, later ...."
Hij had gelijk : later heb ik veel
begrepen, en veel geleerd omtrent de beteekenis van expressies als deze. En hoe meer ik
leerde, hoe meer pijn het deed. Dit woord van den Koning-wijsgeer blijft het eeuwige
adagium van den Jood, die levenservaring opdoet
Wij waren dan vanmorgen in de groote synagoge to 's-Gravenhage, 'n gebouw, dat bijna
tweehonderd jaren oud is. Vooral de Heilige Arke is bijzonder fraai van lijnen en kleur.
De congrespresident, en de president der orthodoxe groep „Misrachi", en vele Zionisten
uit verschillende landen waren aanwezig. Men had plaatsen voor ons gereserveerd. Toen
zag men den leider der beweging Wolffsohn de trappen der Heilige Arke bestijgen. Hij
kuste de deuren van het heiligdom en opende ze. De slanke figuur, gehuld in witzijden
bidkleed, met zilver geborduurd, stond in het heiligdom, en de gemeente zong hem toe :
„Want uit Zion komt de Waarheid, en het woord des Heeren uit Jeruzalem ...." En het
was mij, alsof dit nieuwe streven der Joodsche natie en het aloude Heiligdom elkander
nabijkwamen, en of uit die ontmoeting 'n dankzegging geboren werd van 'n volk, dat
eindelijk, eindelijk, zijne verlossing tegemoet gaat. En vele Joden uit het Oosten traden
aldus voor het heiligdom, en zij offerden hunne gaven, elk naar de mate van zijn bezit,
voor de gemeente, en voor het Nationale Fonds, waarvoor eens Palestina's grond teruggekocht zal worden !
En daarna las dr. Mirihower uit Rumenie het wondermooie
hoofdstuk van Jesajas, waarin voorzegd is, dat het yolk des Heeren zijn Verlosser zal ziep
... .
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van aangezicht tot aangezicht, als het teruggaat naar het Land. En krachtig klonk de stem
van den prediker, toen hij in het zoetvloeiend Hebreeuwsch van Oud.-Juda's grootsten
dichter de belofte las : „Hoe schoon zijn op de bergen de voeten des boodschappers, den
vrede verkondend, het goede voorzeggend, en plantend de Nulpe, en zeggend tot Zion :
Uw beer is Koning." Ik weet het wel, dat men sceptisch behoort te zijn in onze dagen,
en dat idealen uit den tijd zijn. Ik zie ze wel, die lachjes van goedig medelijden om het
naieve verlangen, dat uit deze woorden spreekt. Maar ik voel tegelijk, dat 'n groote Idee
hoogonaantastbaar staat boven de spotzucht der kleine zielen, en dat de wedergeboorte
van ons tranen-volk na twintig eeuwen 'n eere is voor het Volk der Religie ; dat deze
herboren hope voor den gevoeligen mensch is a thing of beauty and a joy for ever ....
En aan het Binde van den dienst klonk de roepstem des voorgangers door het gebouw :
„Priesters !" Want de priesters, de Kohanim, de adellijke afstammelingen van Aron, den
Hoogepriester, moeten den zegen uitspreken over het Volk. En daar naderden zij, de leden
van het Priesterhuis, uit alle landen tezaamgekomen, en zij spreidden de banden over de
gemeente, en zeltenden haar als volgt: „De Heere zegene en behoede u ! De Heere lichte
Zijn aanschijn u tegen, en zij u genadig ! De Heere heffe Zijn aangezicht tot u op, en legge
op u Zijnen vrede Zoo zijn de oude wetten gebleven, en haar poezie is ongerept tot
op dezen dag. En waarom zou dan het Jodendom, öök het geemancipeerde van 't Westen, het
doen zonder ethiek, zonder zijn oude poezie ? Heeft niet elke Christen zijnen Kerstboom,
zijn Oudejaarsavond, en al dat schoone van het vriendelijke Christendom? En zou dan de
vrijdom der Joden van het Westen beduiden, dat zij al wat er mooi was en verheven in
het leven hunner vaderen, hebben te verwerpen als nutteloos ? Zijn vrijheid en proza identiek ? Indien de Joden, die het Ghetto verlaten hebben, de schoonste levensdingen daar
achterlieten, dan wijst onze hand gebiedend naar de verlaten huizen der vaderen, en onze
mond zegt : „My heart is in the coffin there ...." ^-- Onze taak is hooger, heiliger. Het
Westen heeft ons ontvangen in liefde, welnu, laten wij dan de samenleving betreden, niet
met leege handen, maar met ons voerend de ethiek, de levensschoonheid, het zielsbegeeren
onzer vaderen. Wij treden niet in de samenleving, alles vragend en niets gevend van het
hoogere. Wij komen, en brengen ons kostbaarste goed mede, tot zegen van alle menschheid.
Wij zijn niet het yolk van het kasboek, maar van het Boek der Boeken, Biblia
JAAM UN' CHEIRES
Maar na 'n poosje bemerkte ik alras, dat er iets geheimzinnigs in de sfeer was, en dat er
'n beweging ontstond in de richting van de hooge stoep' der veranda, hetgeen duidde op
'n verrassing, die aan mij (het zij hier vertrouwelijk meegedeeld) niet volkomen onbekend
was. En alras zag men mevrouw Wolffsohn, naast haren echtgenoot, den leider der beweging, naar voren treden. Zij hield 'n hartelijke rede, waarin zij namens ons allen aan den
gastheer dank neide voor de gulle wijze, waarop deze huis en hof voor de leden van het
congres gedurende deze dagen had opengesteld. En zij eindigde met de overhandiging van
een schilderij van Jozef Israels, namens eenige afgevaardigden. De beer Kann sprak 'n
woord van hartelijken dank voor dit blijk van genegenheid, en met den levensernst, die
hem eigen is, kwam hij aanstonds op de volkszaak, en zegde zijnen onvermoeiden arbeid
toe aan de beweging, welke hem tot haren voorman heeft gekozen. En dit woord lokte een
weerwoord uit van den president-zelf, een man, wiens speelsch vernuft en dartele geest
hem het spreken steeds gemakkelijk maken. Deze begon te vertellen, hoe diep het hem
getroffen had, toen hij voor de eerste maal dit huis betrad, aan den ingang het Joodsche
wapen te vinden, in welks midden een steep uit Jeruzalem was gemetseld. Een zoo kostbaren edelsteen had hij hier niet gezocht. Maar hij wist, gelijk Herzl het geweten had, hoe
...
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de bewoner van dit huis zonder persoonlijke ijdelheid arbeidde voor de volkszaak, met
onbegrensde toewijding, gelijk ieder doet, die haar begrijpt, en haar naar waarheid wenscht
te dienen. Zulke mannen behoefde de leider, om den zegewagen te voeren voor de poorte
Zions .... En na deze geestdriftige woorden, begon het natuurlijk te regenen, gelijk
het op 'n gardenparty in ons goede Nederland betaamt, en vluchtte ieder naar binnen,
waar het toen even druk als gezellig werd. Eenmaal binnen was men in de gelegenheid
de vele schilderijen van Joodsche meesters te bewonderen, welke in de vertrekken prijkten.
En daar trok het meest de aandacht het bekende schilderij „Saul en David", van Jozef
Israels, gelijk het ook in het Suasso-museum, te Amsterdam, is te vinden. De meester heeft
deze reproductie van zijn eigen stuk voor de bewoners van dit huis geschilderd .... En
toen ik heenging, zag ik met vreugde, hoe in de vestibule een forsche Makkabaeenlamp
prijkte, teeken van het strijdende Jodendom, dat de zege bevecht, en het volk bevrijdt
Tegen middernacht keerde ik huiswaarts ; althans ik had het voornemen, dat te doen. Maar
onderweg ontmoette ik den dichter Brainin en den schilder Pilichowski, twee kunstenaars
van het Oosten. Brainin, een groote, forsche man, met edel gemeten voorhoofd en donker.bruine oogen, het gelaat omgeven door 'n wuivenden, zwarten baard. Hij ziet eruit, precies
als men zich het type van den Joodschen zanger der ballingschap denken zou. De incor
poratie van oosterschen weemoed, de schepper van een lijderszang. Daarnaast de schilder
van „De tocht door de ballingschap", kleine, bewegelijke figuur, met blinkende, zwarte
oogen, en een guitigen lach om den mond. Zij riepen mij in het voorbijgaan, en ik vroeg
hun, waar ze heen gingen in den laten, stormachtigen avond. — De dichter zag mij lang
aan, alsof hij doorgronden wilde, of ik hem, den Oosterling, begrijpen zou .... — „Hören
das jam" (luisteren naar de Zee) zei hij enkel, den schilder onder den arm nemende .... —
Wij fiepen in stifte verder, tot wij aan het strand kwamen. De maan brak even door de
zwarte wolken, en deed 'n schemerig schijnsel beven over de kokende golven. De windvlaag gierde. De zee zong een geweldig lied, dat bruiste, en donderde. En met ons drieen
stonden wij te staren naar het machtige schouwspel. Geen van ons zei wat. Dat duurde
een langen tijd. De schilder had zieh op het duin gezet, en tuurde, en tuurde. De dichter
stond onbewegelijk, onbewegelijk starend naar de zee. Ik-zelf was verloren in vreemde
gedachten, staande tusschen twee kunstenaars, die beiden hun werken scheppen voor een
volksgemeenschap, die nog niet is .... „Brainin," zei de schilder ten slotte, en trok den
droomer bij den arm..–, Maar deze stond onbewegelijk ..... „Brainin," zei de schilder
nog eens, „was suchst du da hinter das jam ?" — „Cheires", zei de dichter. — „Cheires",
lezer ! beteekent vrijheid
...

...

.

.

Inderdaad dat zoekt AHASVERUS : bevrijding van den ban, die hem drukt,
van den vloek dien hij zelf op zijne schouderen heeft geladen, toen hij het uitriep voor Pilatus : Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen, toen hij
den Christus wegstiet van Sions erf. Maar ook met dien zwaren schandelast
beladen, wat een glorie nog in dien nooit stervenden, al maar zwervenden heros,

art,* Elan, 'I6Qayj;.Eiaat, ivv vioaE6ia xai äö fla xat al d'tai$jxat xai vo,uoi9.E6ia xai

ÄarQEia xal at ixayy8;Uat, cüv of ?raiEQEg, xai Fg env `O XPIETOE TO KATA £APKA,
`O "SZN 'EHI IIANTQN ®EO. 'ETAOTHTOE TIE TOTS iiIS2NAI, 'AMHN.
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s. Teirlinck : Woordenboek van Bargoensch, Roesselare 1886. --Fr. Kluge
Rotwelsches Quellenbuch, Strassburg 1901. Beiden hebben vele bronnen
gekend die de ander niet kende, ze vullen elkander dus zeer goed aan.
Voor den lateren tijd raadplege men bovendien H. de Seyn-Verhoug
straete : Het Bargoensch van Roeselare, Roeselare 1890. W. Köster Henke : De
Boeventaal, Dockum 1906. -- OnzeVolkstaallll, blz. 194-199 : Alphabetische
woordenlijst van het Bargoensch. — M. Verwoert: Bargoensche woordenlijst. Handschrift in het bezit der Maatschappij van Leiterkunde te Leiden.
Dit laatste werk heb ik tot mijn spijt zelf in 't geheel niet kunnen inzien.
HetBargoensch of de dieventaal, is half een gewone kringtaal, half een geheimtaal. Als geheimtaal is daarin, Juist gelijk wij in de kindertaal zagen, de differencieering deels bewust geworden. Juist het doel, om door de politie of de
dupen van hun diefstallen niet verstaan te worden, bracht er de dieven reeds
vöör eeuwen toe, hun töch al vreemde kringtaal in dezelfde richting nog
verder te Taten afwijken. Hierom moeten wij nu evenwel niet denken, dat
hun taal heel en al kunstmatig is. Verre van daar. Juist gelijk overal spiegelt
zich ook hier in de woorden, niet slechts de heele sociologische geschiedenis
der dievenbenden en landloopers af, maar hooren wij ook uit hun beeldspraak,
synoniemen-voorraad en staande uitdrukkingen, welke dingen en idee en in
hun zieleleven een hoofdrol speien, en zouden wij, als ons hun taal hier of daar
overgeleverd was, zonder opgave wie die taal gesproken hadden, met niet heel
veel moeite, de sprekers in al hun doen en Taten kunnenreconstrueeren. Gaan wij
dit achtereenvolgens na. Ten Berste DE SOCIOLOGISCHE STRUCTUUR.
Vooreerst is in den ouden tijd de dieventaal niet van het zoogenaamde kramerslatijn te onderscheiden, en nog heden gebruikt men in de omstreken van malst
„kremerslatijn" voor Bargoensch. Latjn, want te Bilsen komen in het huidige
Bargoensch dan ook nog eenige Latijnsche uitdrukkingen voor als „in dubio",
en „nesjevos" (nescio vos). Kramers-latijn, in vroegere eeuwen sock waren er
Ben heele reeks van zoogenaamde „oneerlijke luyden", d. w. z. alle uitoefenaars van ambachten, die nu eenmaal door landskostuim niet eervol waren.
De beteekenis-ontwikkeling van eervol en oneervol tot eerlijk en oneerlijk,
wijst ons hier den weg. De dieven stamden natuurlijk bijna altijd uit die lagere,
meest min of meer zwervende ambachtslieden. Tegenwoordig zijn die zwervende kramers tot een zeer klein getal beperkt, als daar zijn scharensliepen,
papier- en matjes- of korfjesverkoopers, kermisgasten, enz. en onder dezen
words inderdaad tot op den huidigen dag, nog veel „oneerlijck" Bargoensch
gesproken, ook al zijn zij bij wijlen (!) nög zoo eerlijk.
Merkwaardiger is nu evenwel, dat die Bargoensche taal in sommige dor-
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pen, die betrekkelijk laat uit nederzettingen van zulke kramers ontstonden,
nog heden ten dage voortleeft, en vooral in den woordenschat ten scherpste
tegen alle omringende dialecten afsteekt, terwijl ze met die van andere dergelijke dorpen, hoewel op zeer verren afstand van elkander gelegen, nog allertreffendst overeenstemt. Tot deze Bargoensche dorpen en streken behooren:
10. twee heele gebuchten van de gemeente Zele in het land van Waas, tusschen Dendermonde en Lokeren, en misschien ook de bezembinders uit de
omstreken van Eecloo ; verder de bevolking der Nieuwmarkt te Roeselare,
met de nog verder uiteenwonende kramerskringen van Gent, Brugge, Veurne,
Yperen, Meenen, Oudenaarde, Aalst, Ninove ; en ten slotte de pakjesdragers, koetsiers, enz. aan het Noordstation te Brussel ;
2°. een gedeelte der inwoners van Lommel, Exel, Kleine Brogel, (St Hubemus-)
Lille, Caulille, Overpelt, Neerpelt en Hamont in de Belgische Kempen en het
nabijgelegen Budel in Noord-Brabant; met Stamproy, Hunsel, Grathem,
Nederweert en Leveroy in Noord-Nederlandsch Limburg ; en Sint Truiden,
Schuurhoven, de Hellestraat, St. Pieterbuiting, Bilsen en Cortessem in Belgisch Limburg ;
3°. Breyel in Rijnland, niet ver van Venlo, bij Kaldenkirchen; Nieuwenhagen
bij Heerlen, en het gebucht Groenstraat in de gemeente Ubach over Worms,
beide laatste in Noord-Nederlandsch Zuid-Limburg;
4°. Mettingen, Ibbenbüren, en verschillende kleinere plaatsen daaromheen
zooals Recke, Hopsten, Riesenheck, in 't Noorden van Westfalen ;
5°. Speicher en talrijke daaromheen liggende dorpen van den Eifel.
10. HET VLAAMSCHBARGOENSCH wordt te Zele gesproken in twee
buurten, uitsluitend bewoond door wevers van zeer grof Linnen (drol genaamd)
en reizende kooplieden, die dat heinde en verre gaan verkoopen. Zij worden
door de Vlamingen drolgasten genoemd. Zelf noemen ze hun taal brigade,
en in 1837 werdze gesproken door Ca 3000 zielen. Jan Frans Willems Bericht, dat
in zijn tijdrond Oudenaarde,00k nog een dergelijk Bargoensch gesproken werd.
Als staaltje Beef ik een drinklied door Prudens van Duyse in dit taaltje geschreven. Er zijn twee varianten in omloop, die ik hier naast elkaar afdruk.
DRINKLIEDJE VAN PRUDENS VAN DUIJSE.
„1Vlosken, dokt 'en klipken roei :
0 mosken, dok'nen klip mee roei,
t Maast kantiger as flens.
't Maast kiewiger as flens ;
Ge sjoert hier eens 'en leutige koei.
Ge sjoert veur ou en pierige koei;
We fokken naar zoo lens,
Wij ritsen bij en lens,
W'hen zijn ze leven 't buizen beu
M'en mazen z' leven 't buizen beu,
En zijt gij veur geen doddigheid peu,
En noch veur hoes noch chanterik peu ;
Sa, knullen, buist, tralallala
Sa, knullen, buist, tralalala,
Tralallala lalderala.
Sa, knullen, buist trala !
'
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O mosken, flikt de klonkerik vul;
Wij mazen grandige poen.
Onze äkens buisden, en de knul,
Die heet dat uuk van doen.
En wat veur hulder kiwig was,
Da veent de piepen uuk te pas.
Sa, knullen, buist, tralallala,
Tralallala lalderala.
De roei is buis van deez pai,
't Maast kiwiger as sjaf.
Want onze splent moet toch de bie,
Die 't kuchen haed es maf.
Nekt, nekt omhoog den klonkerik teen,
Zoolang als wij nog splenters heen.
Sa, knullen, buist, tralallala,
Tralallala lalderala.'

0 mosken, flik den klonkerik vul,
Me mazen grandige poen;
Onze äkens buisden, en de knul
Maast uek den buis van doen;
En wat veur de äkens kantig was,
Da veent de piepen uek te pas.
Sa, knullen, buist tralalala
Sa, knullen, buist trala !

De roei en snaps van ons pai
Zijn kiewiger als sjaf ;
Ons poen, da moet toch al de bie ;
Die 't kuchen had, maast maf.
Nekt aan ouw geul den klonkerik tein,
Zuelang as ou nog anzen blijn.
Sa, knullen, buist tralalala,
Sa, knullen, buist trala !

Met opzet geef ik bij dit en ook bij En mazen de anskens al de bie,
sommige volgende stukjes geen ver.- Ge kleunt nen bekker mol,
splenterbol van dees pal,
klarende noten, om den lezer des te Nen
En nekt ouw melis vol.
Beter te overtuigen, dat wij hier inder- Tein weder de erren ingefokt
daad met een voor leeken onverstaan En splent veur snaps of roei gedokt.
bare geheimtaal te doen hebben. De Sa, knullen, buist tralalala,
belangstellende kan in Teirlinck al het Sa, knullen, buist trala !
noodige ter verklaring vinden. Te Lier had ik einde 1913 een onderhoud met
een „metseldiener" die te Rijssel in Frankrijk gewerkt had, en daar niet tot
zijn voordeel, veel had omgegaan met reizende marskramers en leurders, uit
de buurt van Roeselare. In de herbergen, bij drinkgelag en kaartspel, had hij
daar Bargoensch leeren spreken. De volgende zinnetjes en woordjes heb ik
uit zijn mond opgeteekend.
Gees, ik maos tof gebikt en tof geboesd
Bink, mee alledebee naor de grandige keet
tof proevelen.
Bink, maosde gesjenkt ?
Bink, maosde grommekes?
Bink, ik maos medde blafkes gepaerd.
Maos twee koppen verpaerd.
Bink, ik gaon bij de kaffer ne kotterik talven.
J altebee, want der maost ne linke joechert
op de keet.
Bink, we gaon laome, want maost maor link.
Gees, mee alledebee, want we gaon travakken.

Vrouw, ik heb goed gegeten en goed gedronken.
Vrind, we gaan naar de kerk goed bidden.
Vrind, zijt gij getrouwd ?
Vrind, hebt gij kinderen.
Vrind, ik heb met de kaarten gespeeld.
Dat is twee franc verspeeld, (verloren met
de kaart).
Vrind,ik ga bij den Boer een boterhamvragen.
Ga door, want ze hebben een kwajen hond
bij dat huis.
.Vrind,we gaan slapen,want het is siecht weer
Vrouw, kom mee, want we gaan Teuren.
Vlaamsch-Bargoensch.

105

Bink, wa maosde ?
Ik travak mee parlaffen.
Maosde ne toffe pafferik.
Maosde den bink cet de keet ?
't Maost maor link.
groem
: kind
grandige bink
: heer

Vrind, wat doet gij voor de kost ?
1k leur met parapluies.
Het is een goeie sigaar.
Is dat de vent uit de herberg ?
't Is niet veel waard.
tand
: cent
haerekeet
: herberg

Litterair is het Vlaamsch-Bargoensch vertegenwoordigd door jelle en Mietje.
Gentsche vrijagie, 1841 een Vlaamsche volksroman van Karel Broeckaert,
opnieuw uitgegeven door Prudens Van Duyse.
2°. HET KEMPENSCH- EN LIIVIBLIRGSCH-BARGOENSCH words
evenals het Vlaamsche niet door alle inwoners der genoemde dorpen gesproken, maar alleen door de marskramers, die onderling een snort gilde uitmaken,
aan wier tamelijk strenge voorschriften zij zich getrouwelijk onderwerpen.
Men noemt ze Teuten of Tuiten en hunne taal Bargoensch of Teutsch.
Op gezette tijden van het jaar trekken zij uit naar een landstreek, elk door de
gilde aangewezen: Belgie, Holland, Friesland, Hannover tot in Denemarken
en Zweden toe. Zij oefenen op hun reizen het beroep uit van ketelboeter of
ketellapper, varkenssnijder of veelubber, en hebben meest een paar hun door
de gilde toevertrouwde jongens bij zich, die hen moeten gehoorzamen. Ook
verkoopen zeijzerwaren en manufacturen. DeTeutenvanStamproyenLeveroy
vortuen een afzonderlijke gilde. Vroeger waren er ook zulke Teutenkringen te
Weert, Meiel, Nederweert, Heithuizen, Roggel, Hunsel en Grathem, alle in
de Nederlandsche provincie Limburg. In 1871 bestond zulk een Teutengilde
nog in Achel, Caulille, Exel, Hamont, (St Hubertus-)Lille, Kleine Brogel,
Lommel, Neerpelt, Overpelt, alle in de Belgische Kempen. Als staaltje Beef
ik het verhaal van den Verloren Zoon.
DE GELIJKENIS VAN DEN VERLOREN ZOON in twee Bargoensche dialecten.
Kempensch-Bargoensch.

Vlaamsch-Bargoensch.

„Eenen olmste had twee knullens.

„Daer modeerdegen ne keer ne Brandigen
bol, die deus knullen maesden.
Waervan de snipste tot zynen olmste kwiste: De kietste knul kabeeldegen aen zijn Alen:
Olmste, ligt myne kwint; en den olmste ligte bol stuipt michels de splent, die my Brandig
hem de kwint. modeert; en den bol doktegen de splent.
De volgende tekst komt uit Grave, is echter al voor jaren opgeschreven en de bezitter wist niet meer te zeggen
uit w i e z'n mond. Hij gaf hem mij als „een zeer verspreid verhaal in een niet nader bekend dialect". De over
eenstemming met het Kempensch-Bargoensch is verrassend.

DE VERLORE KNULLE
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Een olmste had twee knulles, waarvan de snipste tot den olmste kwiste : licht me de kwint, en hi lichte nem de
kwint. En toen trok ie naor een vrimde pie, waar hi alles verslinste in dispelsporen en loenzengrienzen. Nadat
ie alles verslinst had, kwam er Ioets in de pie, en toen verhouwde ie kich bij eenen poensenheimer, waor z'n
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Eenige deemen daerna, den snipste, hebbende alles by den olmste geligt, spoorde na
een vreemde pie, alwaer hy alle zyne poen
en smets heeft verslent en opgepoeyt in loensigheid en tispelsporen met loense griezen.
En na hy alles verslent had, worde het heeten tyd, en was nantes aen paen te komen.
Hy spoorde na een andre en ging zyne fuyk
verforen by eene troppen van die pie, als
poursenheymer.
Aldaer wenschte hy zyne melis te vullen met
schellen van grondhangels, die de pourse
sleynen, die nobis wilde linsen.
Doch tot zijn zelven komende, kwiste hij :
hoe veel knoppers zyn er in de kas van myn
olmste, die paen hebben, en ik moole van
faam !
Ik zal opstaen, tot mynen olmste sporen, en
kwisten : ik heb loens gedraeyt tegen den
theuwen diennes en tegen u. Ik ben niet
theuw genoeg uwe knulle genoemd te worden ; felleugt my gelyk den loenste uwer
knoppers.
Hy stond dan op, en spoorde tot zynen olmste ; terwyl hy spoorde, loerde hem zynen
olmsten en wierd beweegt, en nog sporende,
rulde hy hem om den hals, en murfde hem.
Den knulle kwiste tegen zynen olmste : Ik
heb loens gedraeyt tegen den theuwen diennes en tegen uwe fuyk ; ik ben te loens om
uwe knul genoemd te worden.
Doch den olmste kwiste aen zyne knoppers:

Jetse lichterikken nog, de kietste knul flikten
splent en dos, en foktege foei naer ne lensen
pal, daer e de poen verspleytte in de trankkeetjes en in doddigheid.
Als al den dos en de splent verspleyt modeerdegen, veendegen er sekke lichterikken
in de pal : de knul begost krot te verpassen ;
en maesdegen het doddig en klits.
Hy foktegen by nen bekker van en village
om hem te verpassen voor te trafakken.
Dien bekker kabeeldegen hem : fokt naer michels granze om de tjuttens kiwig te besjoeren, dan ze nie foei en fokken. De knul kreeg
grandige schrans en zou van den tjuttens bik
gewild hein, maer hy maesdegen nen egel af.
Tein veendegen de knul paf, en treuvelde :
combien trafakkers modeerender nie in myn
äkens keete, die kiwig oeft mazen, en michels
molt van de schrans.
Michels zal by mynen bol fokken en hem kabeelen : Bol ! michels heet en klitsige ouvrage
geflikt tegen de kiwige lichterik en veur ou,
en meriteert nie da ghem as ou knul sjoert,
pakt michels as eenen van ou trafakkers.
Die kietsten leveerdegen hem tein en foktegen naar zyn äkens granze; den die sjoerdegen den knul in de lense, veendigen kiwig
by hem, paktegen hem in zyn klampen, en
maesd hem kiwig geflikt.
De knul treuveldegen : Bol ! michels heed in
klitsige ouvrage geflikt tegen de kiwigen
lichterik en veur ou, en meriteert nie da
ghent as ou knul sjoert ; pakt michels as
eenen van ou trafakkers.
Maer den bol kabeeldegen aen nen trafak-

honger wenschte te stillen met schillen van grondangels, die hem die poensenheimer zoo nobis wilde lingen.
Dan kroop ie in z'n eigen en kwiste : hoeveel knoppes liggen er in de kast van menen olmste en ik mal hier
aan de faam. Ik zal dan opstaan en naar mien olmste gaan en kwisten : Olmste, ik heb loens gedraaid, ik ben
nie waardig ouwe knulle genoemd te worden ; maar beknauwt me as de minste uwer knullen. De olmste beloerde
'em al in de verte en hij trad hem in 't gemoet en murmelde 'em. Dan wenkte hi eene van z'n knullen en kwiste :
haal ras een halfsche smores en maalt 'em, trekt 'em den beste tabbert aan en doe 'em 'ne ring an de mans en
treeen an z'n schetsen ; want deze mijne snipste knulle was dood en hij is teruggerispeld. Toen kwam de oudste
knulle z'nen olmste te gemoet en kwiste : Olmste, voor mij, die u altijd zoo trouw gefijligd het, heb de nog nooit
eene halfsche smores gemald, om met m'n vrinden krep te hebben ; en deze, ouwe snipste knulle, die alles verslinst heat in dispelsporen en loenzengrienzen, die stekt alles in z'ne raop. Toen trad de olmste z'ne knul tegemoet
en kwiste : Knulle, knulle, rispel in de kast, al het mijn is het dijn ! En krep hadde ze !
Kempensch- en Vlaamsch-Bargoensch.
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lenst hier ras den theuwste dossing, en lenst ker : vit : dokt den grandigen dos aen den
dleie hem ; en steekt den knulleen ring aen knul en dost hem kiwig ; dokt hem ne ronde maens en doet de treden aen de schaetzen ; derik aan zynen feem, en trederikken aen
zyn terterikken.
Lenst den hanste moris, en moolt hem ; laet Port den grassigen vaurik en kiecht hem
het ons botten en krep hebben , want my- voor kiwig te bekken en een grandige harnen knul was mool, en by is herzien ; by was moelj e te flikken. Michelse knul modeerdegen
rip, en is terug gespoord. Zij hadden dan mol en maesd nou kiwig, hy modeerdegen
krep. foei en nou in de keete. En ze bektegen en
buisdegen grandig.
Ondertusschen was den olmste knul op de De kantigste knul trafaktegen in den operik,
pie aen het knoeijen; als by terug rispelde, en as by naer de granze veendigen, sjoeren na de kas spoorde ; hoorde by huppelen degen by parnassen en flikkeren.
en krallen.
Hy, eene van de knoppers gekwist heb- De knul vlamdegen naer de trafakkers, en
bende, felligde hem, wat dit te kwisten was. kabeelde : wa modeerd da?
Den knopper kwiste : uwen subber is in de Nen trafakker treuveldegen hem: ou frere
kas, den olmste heeft den hanste moris ge- maesde geveend, en ou äken maesd geflikt
moold, omdat zyne knulle theuw is terug- kicben den grassigen vaurik, omdat den bol
gespoord.
nou zynen knul kiwig sjoert.
Hy nam het loens op, en wilde niet in de kas De kantigste modeerdegen jan en wildegen
sporen ; den olmste rispelde uit en flitste hem. in de keete nie fokken. Tein veendigen den
bol en nosterden hem kiwig.
Maer hy kwiste tegen den olmste : ik ben zoo Maer dien kabeeldegen in jannigheid : Bol !
theuw in uwe foor geweest, en heb u nooit michels maesd veur ou zooveel grandige
loens gedrayt, en uwe fuyk heeft nooit eene lichterikken getrafakt en ze leven nie klitsig
mette gemoold, om met myne theuwe fuyk geflikt, en ge maesd michels noppe gesteukrep te hebben.
pen, of geen fopperiksken om een karmoelje
te dokken aen michels kiwerikken.
Zoo haest deze uwe snipste knulle, die alle Maer as ou kietste knul geveend maesd, die
zyne poen met loense griezen en knippen dos en splent by de tranken en in de dodverslend had, terug gespoord is, hebt gij dige keeten verspleit heed, flikt den bol den
uwe hanste moris mool gestipt. grassigen vaurik kichen.
Den olmste kwiste hem : gy zyt altyd myne Tein treuveldegen den bol: knul ! ge modeerd
theuwe knulle, en ik zal uwe fuyk alles theuw me michels en da michels maesd, maesd de
draijen. knul.
Wij moesten krep hebben, omdat uwen sub- Wij zullen een kiwige en grandige karmoelje
ber mool was, terug gespoord, rip geweest, flikken en schoenkelen ; want ou frere moen terug gerispelt is."
deerdegen en maesd kiwig ; by modeerdegen
foei en nou in de keete !"

Creemers geeft nog een paar zinnetjes uit het Stamproysch, in Duitsche spelling :
„Es der olmse kluf ni mi wilt brögelen, gift „Als de oude boer zijne boerderij niet meer
hi de kas aen zin olmse knülle un spoort in, wil bestieren, geeft hij ze over aan zijn oudde sloorkas. Die olmse mos rotierte dan so sten zoon, en gaat hij het kleine huis bewonen in de nabijheid der bouwhoeve. De oude
gut es der olmse kauf."
boerin rookt dan zoo goed als de oude boer.
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„Die Kesselführer rölsutsen in goor mit die De Teuten drijven handel in koper met boeklufs un brögelhudsen, kwint paen bi nol un ren en burgers, winnen geld met honderden
vitse nol, un brögelen Vitsenhud un nicht en duizenden, en dienen God en niet den
gresiken.” duivel.
Ter aanvulling van Teirlinck drukken we naar J. Labbe, Limburgsch Jaarboek,
Deel I, blz. 26 vlgd. en Deel II, blz. 3 en 't Daghet in den Oosten, Jrg. XVIII,
blz. 106-107, nog de volgende twee woordenlijsten af.
BARGOENSCHE WOORDEN in 1892-94 nog te St. Truiden, Bilsen en omstreken
in gebruik.
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De met een kruisje geteekende komen niet bij Teirlinck voor.

a, aän
achterweits
anderrest
avelcoert
t baanhoeds
^ babil
-^ babillen

: oude, oude vader, moeder
: achterwaarts
: het overige
tasch, zak
: kastelein, herbergier
mond
: altijd spreken : komt in gewoon Ned. voor onder
den vorm babbelen
Bab van Gelder : roggebrood. (Teirlinck :
Hans van Gelder)
t bal
: frank, bij studenten gebruikt
t bats, batske
ei
beieren
t : sterven
t Beis
: huis
bekken
: göed smaken
t berzoen
: druppel jenever
t beschoeppen : bedriegen
besjoeren
: bezien
beteunen
: betalen
-^ beugelgaai : meid
bie
: weg ; de bie jallen,stikken :
wegloopen
-^ biene
: luis ; overdrachtelijk van
de bie (Oost-Limb. bien)
die steekt, tot de luis die
't zelfde doet.
bikken
eten
-j- bimps
appel
bink
maat, gezel, vriend
blanke poen
zilvergeld
blik, blek
geld
t boemelen
uitvloeien
j- boemerik
bosch
t boks
gevangenis, amigo
- -

bol
t booten
bos
^- bosseleer
t botlak
botten
botten

: geleerd man
: z'n gevoeg doen
: huis
: scharesliep
: honger
: eten
: iets in zijn botten slaan :
honger stillen
breemarsch
straat (Teirlinck breehaart)
t brimmeler
: modder
bruintje
: pintbier
bruinderik
• bier
bucht
: slecht, gemeen
bucht
: geld
buffs
: beschonken
buisbink
: dronkaard
buizen
: drinken
buizer
: drinker
buizekeet(e)
: herberg
t buns
: aardappels
t Gabis
: pastoor
Canis
: hond
cassementdetier : gevangenis
cri
vleesch
t dekkeler
: gendarm
dekkerik
: hoed
j- deie
: dobbelsteen
j- deum
: gen deum : niets
t dinkerink
: ring
t dis
• winkel
(Opgegeven als Bargoensch. In

t disch : tafel { het dialect van St. Truiden
t drailijnen
t drol
t endig mazen
eng

overigens onbekend).

^

: bijslapen
: niets.
: gelijk hebben
: boom
Bargoensche woorden.
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t ellis
^ erdbimpsen
t fazelen

: hier
aardappelen
stelen
: hand
feem
feemen komen
fiemen, fienen : komen
Hens : melk
vleien
t fletsen
vleier
t fletser
fletserij
vleierij
doen, Lappen
flikken
hemd
t flok
flossen
: pissen
foenken
kooken, branden
bevruchten(vandenhaan)
foggelen
t frein
: brood
eten, vreten
t freiten
jenever
t funkeltje
vrouw, dochter
gaai
: liegen
t gaffelen
gannefen, genfen : stelen
onderste deel van een
gateng
boom, dat in den grond
steekt
t gen gets, gen Bits : niets
t gezopen
verdiend, gewonnen
gieze
vrouw, meisje
glijde
slechte vrouw
^ granderik
burgemeester
Brandig
groot
Brandige gieze
slechte vrouw
grijpeling
winger
groemme
: kind
grieksche
Luis, jeukte
: non
gogelfrentse
^ hennenkeet(e) : herberg
^ herterik
kelder
voedsel, brood
hoeft, hoefte
^ horssum
paard
horrelen
kijven
horselen
kijven
t hakfen
bedelaar
t hakfennestouwer : veldwachter
ha(o)rnekeltje
koe
t hoos
broek
^- hotsken, heuts- : man. cf. mnd. hoetman,
ken
hooftman : hoofdman
houts
boer
-

f

- -

t

-

-

-

t
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boerin
vroedvrouw
loopen, jal de bie : loop
den weg. Vgl. jaltebee
en alledebee op blz.
t jakke
in den drol van Jakke,van
Jochem : niets
t jannefer
dief. Zie gannefen
jemenfies, jume- een uitroep (Vgl. in de
niekes, Jezu(s) lijst der Jodenwoorden:
niekes
Sjemjisjmereinoe blz. 92)
-^ jeuker
os
non
t jochel
t jochem, joecker : hond
jonen
bedriegen
joner
bedrieger
kabas, kalbas
korf
hen
t kacke
kaffer
Boer
f kafferin
boerin
^ kafferskeete
boerderij
t kanis
korf
kanteren
zingen
kanterik
zanger
schaamdeel der vrouw
kavans
t kazerik
vleesch
kesselflikker • ketellapper
• hond
t kilfer
kine
ja
• mantel
klaffot
t klein
: melk
t klender
: klaverzaad
kleunbedissen
slaan
t kleunen
slaan
kleunderik
: hamer, stok
schaal
klip
klits
slecht
: de kloon stikken : het
j- kloon
hazenpad kiezen
: vastbinden
t kloteren
^ knaak van vijf ballen : vrijffrankstuk
knapperd, knopperd : knecht
: neus
^ kneupel
: hoofd
i knewis
: jongen
knölle
: zoon
knul
: huis
t kot, keete
: boterham
t kotter
houtse
t iepamme
t fallen

..

-

-

-

: mea
: spek
: man
: wijf. Zie kroniebij Kiliaen
: schoon
: een geldspel
langerik
lasuie
: taart
lassen. lausten. leisten: eieren
: doortrapt. slim
: brood
liechem
: hemd
liemea
: slecht.zuur.Linkgeplooid:
link
slecht gekleed
: slecht. scheel
loensch
lloes smoesen : niets %eggen
: wacht. vriend
100. bink
: slapen
luimeren
: logement
luimkeete
: groot. heer
machoeffel
: zot. gek
mad. maf
: hebben. Link mazen :
mazen
kwaad zijn
: kleinbier
meepsen ros
: tasch
melis
: bulk
melis
: klein kind
lmeste
mestekwister : schoolmeester
: bok
mette
: ik. mij
michels
moesjemasjiee : marskramer (v. moesjeen
fra. marche1)
: meid
mokke
: dorp. Grandig mokum:
tmokum
stad
: dood
mol
: doodslaan. doodsteken
mollen
: verrader
molsamer
: geld
moos
: mond
morE
mos. mosken. meusken : vrouw
nijg
: Eel
: neen. Diets
tnopus
Dosteren
: bidden. smeeken
: priester
: galg
: aardappels
pajengers
pajote
: gendarm
: parapluie
parlaf
koutje
tkreeuw
kroener
kroenie

rtkep

j~

koopen
kleermaker
reiziger
boer
peungel
krachtmeter
peungel
kind
piep
klein meisje
tpisgaai
water
ploemp
regenen
ploempen
kleed
t plooiement
papieren
lplugge
lamp
plump
geld
poen
%oen. kus
lpoen
slechte vrouw
poete
slecht huis
l poetekeete
politie-agent
poets
appel
pommerik
eten
lpooien
stok
priek
grandige priemer : deken
priester
priemerik
: in de herberg %etten
rabotten
: beenen. Linke regels:
regels
dunne beenen
: beul. landlooper
lreiber
: dood. weg. (R. I. P. rerip
quiescat in pace)
t risp
: stroo
ritsen
: wegloopen
t roeffeling. roHeling : pak slaag
: bedriegen
rumsen
l runnelinken : gluten
: verrader
sameler
: babbelkous
samelschlks
: kerk
sanse
: wijf
schlks
: gevangenis
schoep
: dief
schoepper
: stelen
schoeppen
: zwijgen
scholten
: kermis
schok
: aardappels
lschokkels
: kar
schorg
: gendarm
tSchouten
g bijeenscharrelen
l schranselen
: onger
schroks
: ruilen. bedriegen
tsjachelen
passen
patjalder

rtjalI..

r-"

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

: gulzi

in St. TruideD eo BiJsen.
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t tippeleer
kerk
sjanke
t tispel
trouwen
sjanken
tjaf
zingen
t sjanteren
t tof
zanger
t sjanterik
Tolle truk
hoed
t sjapperik
trafakken
gendarm
^ sjeukelink
trafakker
hou je stil
^ sjoeft tig
t trapper
hond
t sjoeker
t trapperik
zien
sjoeren
trepper
koffie
t smarries
t tritske
boter
smiles
t troef krijgen
spreken
t smoesen
trui
boter
^ smonk
t tswier
jenever
snaps
t tuisteren
schaar
t snetelink
^- vat
vrouw
t snokkel
^- vaök
boter
t snots
t venderik
neus
snuiterik
r verharen
kat
t soens
-^ verkimmeren
zien
^ - sp an nen
t vermonen
oog
t spannerik
t verpassen
t spant de vaart kijk eens
t verpieren
taart
Spiegel
t verpleiden
geld
splent, splint
vliegerik
varken, lat. porcus (?)
^ sporkus
vonken, foenken :
duivel
t Stichel
t vosken
stelen
stikken
t wahlfaarter
kousen
t strimpsen
windvang
vijand
stoemperdt
^- woud
bedelen
tällevelen t
t zieger
bedelaar
tällevelaart
talveren met een k anis . bedelen met een korf zitterik
t zwartje
cent
t tand
zwemmerik
borst
tet
zwierlink
hoofd
j- teterik
zwikker
horloge
t tikker
-

-

-

-

-

soldaat
baan
soep
goed
goede waar
werken
werkman
burgemeester
klomp, schoen
paard
klomp
een pak slaag krijgen
broek
garen
bedriegen
deur
koe
soldaat
vertrekken
verkoopen
bedriegen
verkoopen, verhuren
verkoopen
verraden
vogel
vuur
goudstuk
pelgrim
mantel
politie-agent
geit
stoel
koffie, brood
visch
oog
beul

Bij dezen taller sulfer mer hikken en bikken en dan rond stikken : Bij dezen
waard zullen we maar eten en drinken en niet betaten. Bink, de kaffers mazen
spiegel, jannef ze : Vriend, de boeren hebben taart, neem ze mee. Poen in de
vanger : geld in den zak. Een klinkoros : een glas bier. Ge mot te euw botten,
mer ge mot och te euw betuuw : ge moet goed drinken, maar ge moet ook
goed betalen. Dje en smoest den drol : je zier niets. Den drol van Jakke
in 't geheel niets. Sjoft tig veur de stiggels : wacht je voor de gendarmen.
:

0
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BARGOENSCHE WOORDEN in 1894 te Cortessem (Haspengouw) nog in gebruik.
aboule
: kom
mistone
: klein meisje
berlots
: aardappels
morpier
: eten
borgans
: bargoensch
musquae
: drek
canale
: ga weg
mustinguo
: koekje
chouette
: zoon
pendire des bourdoues : koffie met suiker
colan
: melk
pente
: boersch
gonse
: man
quindal
: niets
gonsesse
: vrouw
remouche
: zie eens
larton
: brood
repeyer
: slapen
mammoi
: koffie
rousti
: iisleiden

Dit zijn meest Waalsche woorden. Ook op de literatuur heeft dit Bargoensch
invloed uitgeoefend, gelijk men zien kan in de vele Kempische romans van
August Snieders. Gaandeweg is het Kempensch Bargoensch echter aan het
uitsterven. Om nu Loch het voordeel eener geheimtaal te behouden nemen de
Teufen van thans een zelfde middel te baat als de kinderen. Zie deel I blz. 37980. Zoo waken de Teuten van Riempst hunne woorden onkenbaar door een
eigenaardig kunstje, dat wij in twee regels kunnen samenvatten: l°. De aanvangsmedeklinker oi-medeklinkergroepwordt aan het begin weggelaten, maar
achter het woord gevoegd, en daar altijd gevolgd door een lange e (hgd. a).
2°. De klinker die op den aanvangsmedeklinker volgde, maar nu voorop zou
komen, wordt veranderd in oe of korte ö naargelang hij helder of dof was.
Spreken : oekenspre, klappen : oppenkl e , dag : ogde, avond : oevonde, buiten
oetenbe, ik : okk e , schaap : oepsch e , los : osle, de Berste : odde oerst e , enz. Het
spreekt van zeli, dat hierbij ook weer variaties voorkomen. Zoo kreeg ik o. a.
bericht dat een troep straatmuzikanten in de provincie Antwerpen alle woorden van achter naar voren uitsprak. In Sint Truiden kwam ca 1892 de p-taal
voor : Depe groopootepe weipei ispis groepoen : De groote wei is groen. Terzelfdertijd kende men in Bree en omstreken het „Peddewelsch". den zinnetje
volstaat : Gepeddegewelsch gis geheel giess ganders gals gekoetergewelsch.
En dat deze nieuwe geheimtalen van familie tot familie verschillen, gelijk mij
uit Riempst bericht wordt, kan ons dus wel niet weer verwonderen.
30. HET RIJNLANDSCH BARGOENSCH wordt gesproken door bijna
heel Breyel. Oudtijds waren hier alle inwoners reizende kooplui en marskramers. Thans zijn vele hunner gezeten burgers geworden, die er hun stapelplaatsen en groote kantoren op nahouden. De zijdeweverij is er in de laatste halve
eeuw een nieuwe tak van nijverheid geworden. Ook Nieuwenhagen en Groenstraat bestaan uitsluitend uit marskramers. Zij allen noemen hun taal de „henes
flik", d. w. z. de mooie taal. Deze taal lijkt eenerzijds zeer veel op het V!aamsche Bargoensch en sluit zich van den anderen kant zeer nauw bij het kramerslatijn aan, das ons in de oude Nederlandsche editie van het Liber Vagatorum
8
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is opgeteekend. Ik geef dus eerst een woordenlijstje met eenige paralelle woorden uit de andere groepen. Alles in Nederlandsche spelling.
Kempensch Rijnlandsch
Beschaafd
Vlaamsch
Nederlandsch Bargoensch en Limburgsch Bargoensch
Bargoensch

18de eeuwsch
Bokkenrij- Westfaalsch
ders BarBargoensch
goensch

Huidige
Nederlandsche
dieventaal

Nederl. dieventaal
17de en 18de eeuw
uit het LiberVagatorum e.a. bronnen

11■111Or

ik
michels
michels
—
J1J
mooi, flink
—
kwant
groot,goed, grandig
grandig
vet, veel
groot,goed, vit(s)
vitse
rap
God
Granderik Vitsenhoet
troppenR.K. pries-ter
kapis
nol
honderd

minotes 1)
tsinotes
gwant
granningrannig
ger

minotes
quant
grennig

kwant
grandig

quant
grandig

Mets
Fietsetroppe kabbes

.--•
.–

( heer of boer)

nollen

—

noel

(be-

talen) noll
(bestekamer,

no. 100)

duizend

vitse nol

drie
poen
geld
geld, siechte bucht
waar
mol(len)
dood(en)

troms
poen, paan paan
bucht

,--,

boecht

mol(len)
moolen,
mollen
nobis, no- nobes
neen, niets, noppe
pus
niemand
siwus, sine zeug, kine tsippken,
ja
tsiemen
sankes
kerk, trou- sjank, sjan- sjanke,
ken
sjanken
wen
gonse(man) gronts(e)
kind
gruus
grieze,
gees
geeze
meisje
(Nieuwengieze

.......1

4.-trant(groot)
noel
droimes
--poene
poen
buuchte
—

troms
poen
bucht

moll

mollen

mol(len)

nobis

nobis

siemes

noppes,
nopus
kin

sankse

sjanken

sjank, sanke(s)

4......"

hagen)
flitsj 2

knecht,
meisje
zon, knul
vriend
boer of heer

)

knul(le)

knulle

knoll

houts,hots- hoete,
hoets
ke,heutske,
hoets
hoetse

(cf. God)
1) Ook in de Zweedsche kramerstaal. — 2) Zweedsch flicka = meisje.
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gronts
grom
gies, gees,
groeze,
grieze
flik

knulle

knul

hoets(j)e

oest (boer) bouts, houtz
houtse(boerin)
hoesie,
hoet (poli- oest, oestin
tieagent)

Beschaafd
Nederlandsch

1 8de eeuwsch
Kempensch
Vlaamsch
Rijnlandsch Bokkenrij- Westfaalsch
en
Limburgsch
Bargoensch
ders BarBargoensch
Bargoensch Bargoensch
goensch

boerof heer
brief, speel-kaart
mond
tabak
kaas

troppen

smerrie,
smerl
—

flens
boter
smikse
hand, vin- feem
gers
—
(rijks)daalmelk

fl ep(je)

Hebb

morf,
gaper

morf

morf

gawert,
geppert

smerren

smoergelen smerrie

(rooken)

—

Nederl. dieventaal
17de en 18de eeuw
uit het LiberVagatorum e. a. bronnen

troppe

troppert
fleb

morf,meurf, sjmerf
murf, murven(kussen)
–.

Huidige
Nederlandsche
dieventaal

smerri

(rooken)

loerman

loers

flens
smiks
feem

loermon,
loerbink
loerman
sips
Hens
sjmiks
smix
feemzelen

stripse
—
fiewe

—
smiksem
veem

knaak

knook

knook

knaak

4......01

grikse

P....

smixe
feem

der

vloo, Luis
stinken
ei

water

griekse

grieksche greks,
grieks
,_..
muffen
muffen
—
lauze
laust, Leist,
lauske
las
ploemp
ploemp
plomp
ploemp en ploempen
(regenen)

4,.....0

griexe

muffen
laus(e)

plompen

plomp

(varen)

(regenen)

Brandige

ploemp
zee

bier
roei
boterham vinne

schoen
klomp

trederik

voet
oud
drinken

terterik
.■

goud(stuk) vosken

—
vitt

trede,
tritske

—

—

.--

o lm s

henese pooi
: Rijn • lokke pooi
Maas ; pooien (regenen)

vosken

roys
—

ros

ross
Vin (snuifdoos)

treyers

trediker
—

olmsj
pooien

-olms(e)
pooieren

foks

treder, trederik, trapper;
tree, trewaal

vosch, vossen
(gouden)

Vergelijkende tabel der Bargoensche dialecten.
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Verder Beef ik eenige teksten in het Breyelsch, naar Joh. Heinr. Jansen : Der
Schlüssel zum Krämerlatein oder kurze Anleitung zum HenneseF1eck der
Breyeller uit Kluge bldz. 465 vlgd. Eerst een brief.
Waarde Vriend!
Knöllen!
hitDe
twee
hierheen gereden karren klaverDie parz Schüten Klenen, die minotes
schen geschockelt het, sind de Meles för zaad zijn, de zak tegen 50 daalders, verholf uhr Plotten versömt. Dot huckt enen kocht. Dat is een goed zaakje, een mooie
henesen Röhl, ene knäbbige Quock, sail winst, zul je zeggen. Ja, vriend, goedkoop
Zinotes flicken. Zippken, Knöllen ; mutsch koopen en duur verkoopen vult den koopbeuten on beet versömen belabert den Röhl- man de geldbeurs. Ik heb 200 hammen, het
blag den Drothmeles. Minotes het parz uhr pond a 3 Sgr., gekocht. Je moet naar Aken
Hospelen gebeut, de Ellen för troms Gecken. gaan om het vleesch te verkoopen ; daar
Zinotes mott no Oken strömen, de Peek te kost het pond, naar mij iemand gezegd heeft,
versömen, do beut de Ellen wie minotes 5 Sgr. 6 Pf. Zeg aan mijn vrouw, dat ik nog
enem Blag geflickt het, holf krütskes Gecken gezond ben en naar huis rij.
on spörkes Nethen. Flick an minen Thuren,
dot minotes nog henes huckt on no de Tent
schockelt.
Paderborn, den ....
Paderborn, den
Vaarwel!
Huck knäbbig Knöllen!
Peter Mutsch.
Peter Mutsch.
GESPREK IN EEN KOFFIEHUIS, in het Breyelsch, naar Joh. Hein. Jansen: Der
Schlüssel zum Krämerlatein oder kurze Anleitung zum Hennese-Fleck der Breyeller.
Versta je kramerslatij n ?
Holt Zinotes den Henese .-- Flick?
Ja, mijnheer, ik heb den sleutel van 't krar
Zippken, Knöllen, minotes het de Fritzel
merslatijn.
van den henese Flick.
Zinotes flickt henes. Wo hucken die Krab- Je spreekt goed. Waar zijn die boeken te
koop?
belen te beuten?
In Schaag bij Jansen.
An de Schaag bei Jansen.
Ben je een koopman?
Huckt Zinotes enen Röhlblag ?
Ja, ik verkoop tabak.
Zippken, minotes versömt Blök.
Drijf jij ook handel?
Röhlt Zinotes og?
Ziemen, Knöllen, minotes versömt Pley on Ja, ik doe in linnen, laken en garen.
Fehm.
Logeer je hier?
Paut Zinotes hitschen?
Zippken, Knöllen, hitschen in de Härk huckt Ja, mijnheer, in dit logement heeft men goed
eten en goede bedden.
henesem Bott on knäbbige Bölten.
Wat berimt Zinotes för et Pauen on dem Bott. Wat Betaal je voor bed en eten?
Een halven daalder.
Enen halfen Plotten.
Wat kost de wijn hier?
Wat beut de Sanktes hitschen?
Twaalf grosschen de flesch.
Krütskes on parz Gecken de Büs.
Is ie goed?
Huckt te henes.
Zippken, knäbbig ; et huckt genen henese- Ja, teer goed, er is Been betere hier in het
dorp.
ren hitschen in de Vill.
Willen wij samen een flesch drinken ?
Plaren för parz en Büs?
Ziemen, flick mar an denHärkswöles hitschen. 0 ja, bestel maar aan den kellner daar.
...
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Holt dem Blag og de Flick?
Zippken, dot huckt enen Breyellschen.
He, Wöles, schilt en Büs Moselsanktes möt
parz Ruthen!
Thürt Zinotes og?
Minotes thürt Blökstinesen.
Hitschen, Knöllen, dot hucken knäbbigen.
Zippken, die schmerfen henes; wat beuten
die?
De uhr parz Plotten.
Dot huckt nit de heet.
Plar ens, Knöllen, do huckt te Büs.
Wie schmerft Zinotes de Sanktes?
Knäbbig, Zinotes het den ühl geferft.
Wo trollt Zinotes fan hitschen her?
Minotes mott nog in parz Tenten fucken,
on dann trollt minotes möt den Troppert
no Dülken.
Wo paut Zinotes do?
Bey den Härksblag Graff; do huckt et henes pauen.
Wo paut Zinotes te Breyell?
Bei Schoepges.
Do paut minotes og ; dot huckt og en knäbbige Härk.
Minotes mott strömen.
Lott hucken, minotes berimt die Büs.
Henesen Rohl!
Minotes nuckt.

Verstaat die ook de taal?
Zeker, die komt van Breyell.
Hela, kellner, breng een flesch Moeselwijn
met twee glazen!
Rook je ook?
Ik rook sigaren.
Hier, mijnheer, dat zijn zeer goede.
Ja zeker, die smaken goed, wat kosten die?
De honderd twee daalders.
Dat is niet te duur.
Drink eens, daar staat de flesch.
Hoe smaakt je de wijn?
Zeer goed, je hebt de waarheid gesproken.
Waarheen reis jij van hier?
1k moet nog naar twee huizen gaan, en dan
rij ik naar Dülken.
Waar logeer je daar?
Bij den logementhouder Graff, daar is het
goed logeeren.
Waar stap je te Breyell af?
Bij Schöpgens.
Daar stap ik ook af; daar is het ook zeer
goed logeeren.
Ik moet weg.
Laat maar zitten, ik betaal de flesch.
Goede zaken!
Dank je.

GESPREK TUSSCHEN TWEE KRAM ERS, in 't Breyelsch naar Joh. Heinr. Jansen:
Der Schlüssel zum Krämerlatein oder kurze Anleitung zum Hennese-Fleck der Breyeller.
So, og hitschen, Knöllen?
Zoo, ben jij ook hier?
Zippken, minotes het Schwömzelen on Luhr- Ja, ik heb visch(en) en kaas; wat verhandel
mon; wat röhlt Zinotes hitschen?
jij hier?
Ik verkoop aardewerk, en koop lompen.
Minotes versömt Rothen on beut Plinten.
Het Zinotes enen Röhlfesel?
Heb jij een papier?
Zippken, Knöllen, minotes huffit den ühl Ja, ik smokkel niet meer; sta jij nog onder
mehr; huckt Zinotes nog onger dem Brel? politie-toezicht?
Ziemen, minotes mott nog trombs krüts-- Ja, ik moet nog 30 dagen zitten.
kes Dag in de Kau.
Wann de Bithwölesen Zinotes hitschen ens Als de dienders (beambten) je hier eens verbenucken?
rasten?
De burgemeester kent me goed.
Den Troppertsblag holt minotes henes,
Ström mar no de Tent, Knöllen ; röhlen Pak je maar naar huis, dat gaat niet, zonder papier handel drijven.
ohne Röhlfesel, dot huckt den ühl.
Zinotes flickt ; minotes het enen Thuren möt Jij praat (mooi); ik heb een vrouw met zes
spörkes Gronzen, die wellen botten.
kinderen, die willen eten.
Rijnlandsch-Bargoensch.
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Wo hucken Zinotese Wölesen?
Te Breyell in de Kaueltent.
Minotese Wöles wörd og en Kauel, dot
huckt heneser as huffen.
Knöllen, et huckt den ühl te nollen, wat den
Huffblagen .--. Besse rn för Breyll quockt.

Zippken, dot flickt Zinotes henes.
Wat huckt de Ketel ?
Krüskes Schröm.
Dann mott minotes strömen.

Waar zijn je jongens?
Te Breyell in de weefschool.
Mijn jongen wordt ook wever, dat is beter
dan smokkelen.
ja, vriend, het is niet te berekenen wat de
vereeniging tegen het smokkelen te Breyell
uithaalt.
Daar heb je wel gelijk aan.
Wat (voor) tijd (hoe laat) is het?
Tien uur.
Dan moet ik gaan.

Dat de oude Limburg-, Berg en Guliksche bokkenrijders, de beruchte dievenbende uit de 18de eeuw zich ook van deze dieventaal bedienden, blijkt o. a. uit
een lijstje woorden in 1724 te Duisburg uit de omgangstaal van eenige veroordeelden opgeteekend bij Av e-Lallemant IV, 105. Zie ook Welters e. a,
BOKKENRIJDERS-BARGOENSCH. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
eten
hand
Achelen
Clammer
eten
banden
Bafferen
Nibbel
dief
vermoorden
Boxer
Capores
geld
zakpistool
Bucht
Classey
muts
Bonnacker
Chaperich
hoed
uitplunderen
Barlaffen
Cooch-halden
op roof uitgaan
houd je bek of zwijg stil
schaap
Biederman
Du manser
gevangen nerven
Boxmannen
Flackert
kaars
appel
melk
Bomsken
Flens
mes
maagd
Cout
Ges
mes
maagd
Hartling
Isch
beer
Sackem
mes
Granninger
boer
hoer
Caffer
Glyde
hoer
vleesch
Klunde
Offeren
man
pijnigen
Huts
Pleyen
varkensvleesch
sla den duivel dood
Herkem duf
Porcus
water
brood
Hust
Plomp
ganz
koe
Hornickel
Platvoet
Kilef
bond
bier
Roys
jas
Krummerick
boter
Smix
Kracherick
geweer
kous
Stroffling
Knoll
knecht
over land trekken
Swensen
tabak
Kreef
spek
Smerren
iemand berooven
Kutse
hoen, kip
Saccumher
kippen vangen
Kutse lormen
soldaat
Stubbeler
ei
vrouwmensch
Lausken
Schicksgen
paard
kaas
Luerbinck
Trappelman
Lengelinck
hoofd
worst
Teet
Morf
mond
schoenen
Treyers
Mosse
vrouw
buks
Treu
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40. HET WESTFAALSCH-BARGOENSCH words op verschillende welvarende dorpen van den „Kreis" Ibbenbüren gesproken. Het stadje Mettingen vortut er het centrum van. De inwoners dezer dorpen zijn evenwel thans
allesbehalve marskramers meer, zij doen groote zaken door heel NoordDuitschland en Holland, vooral in Leeuwarden en Amsterdam. Een behagelijke goede trouw, welstand en hooge beschaving kenmerken deze handelsheeren. En töch spreekt hun taal zoo luide van hun vroegere afkomst. Zelf
noemen ze hun dialect nög Bargoensj, Hoempes(j) of Tjöttensprache(Tjott
Teut?). Hiervan ben ik echter Been tekst machtig kunnen worden, en moet ik
mij dus met een woordenlijst behelpen, die ik aan Kluge ontleen.
troppe
: Herr
fitsertroppe
: Gott
klodden-troppe
: König
hutsche (hutse)
: Mann, Bauer
nobbes hutsche,
: Dorfschulze
hutsenobbes : Bauervogt
gnurk-hutsche
: Jäger
: Holländer
schmursen-hutsche
rcedels-hutsche
: Kaufmann
tispel-hutsche
: Krüger, Wirt
brügel-hutsche
: Arbeitsmann
olmers-hutsche
: Altenteiler
kröi-hutsche
: Schreiber
strükel-hutsche
: Geschäftsreisender
knaspel-hutsche
: Barbier
gorenklits
: Kupferschmid
wittken-klits
: Klempner
kriksen-klits
: Wagner
knätter-klits
: Schlosser
gnurk-klits
: Büchsenschmied
klims-klits
: Goldschmied
trenfailer
: Schuster
benten-failer
: Fischler
kassen-failer
: Zimmermann
fluschen-failer
: Zigarrenmacher
kriksen-failer
: Radmacher
limes-failer
: Leineweber
times-failer
: Hutmacher
mülsch-failer
Art
tiött(e)
: Westfäl.Kaufmann
soimer, säumer
: Kaufmann
disselbäumer
Hausirer
stalenhengste : feine re Geschäftsreisende
kloddenruscher
: Geometer
küler
: Schmid
'

giler
: Fleischer
stickbolt(e), stickum : Schneider
rumsnicker, rumpnicker : Mü ller
brewetcener
: Schuster
penschrämper
: Bäcker
taftkätscher
: Tuchmacher
krewehacker
: Fleischer
schmursenrcedler
: Butterhändler
görentiötte
: Westfäl.Kesselhändler
stübber
: Soldat, Polizist
hirk
: Schäfer
nobbes (nöwes) stübbesnobbes : Gendarm
märtenquässer
: Lehrer
kabbes
: Priester, Pastor
hirk
: Papst
funke
: Kaiser, König
hutsche, hutse
: Mann
mussen, muschen (mussken) : Frau
olmerske
: die alte Frau
grüse
: Mädchen
stoffe
: Sohn
stoffel
: Bräutigam
: Braut
stoffelsche
märte(n), fanke
: Kind
sebber
: Bruder
knölle
: Knecht
schlaier
: Jude
hutsenknölle
: Bauernsöhne
hutsenprügel
Bauernknechte
sankse
• Kirche
nosterpradde
: Beichtstuhl
kasse, keskerie
: Haus
posselhasse
: Küche
soimkasse
: Laden
klinkse
: Stube
Westfaalsch-Bargoensch.
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(klaorn)
: Fenster
Fenster
klaren (klaorn)
Schei~
: Fenster mit
mit Scheigluster
bimse
: Uhr
Uhr
[ben
[ben
bumse, bimse
schumpels
:schumpel Fasz
tispe(l)
: Wirtshaus
Wirtshaus
tispe(1)
piolte, külter
kiilter
: Bett
piölte,
bente
: Tisch
d. nosterpradde
nosterpradde : Stuhl
Stuhl
pradde cf.
kliibben, kliiwwen
klübben,
klüwwen :: Kopf
: Haare
rrissen
issen
knaspel
:knaspel Bart
sniiwert
: Nase
snüwert
gappert, gäwert
gawert
: Mund
gäppert,
klilners, kuksers
kuksers
: Augen
klüners,
: Ohren
lusters
maunse
: Hand
fiwe, maunse
rasert
: Podex
rösert
: Pferd
trabbert
parsch (pörsen)
(parsen)
: Schwein
pörsch
: Schwein
muss-que
drai-kop
: Kuh
drairkop
kluns
: Hund
Katze
mauke
lunkeben(er)
Hase(n)
trIenter
Gans
trienter
swemmling
Haring
swemmling •: Häring
schwumse
: Fisch
schmurse
: Butter
lilrs
: Kase
Käse
lürs
pen(e)
:• Brot
krewes, gil
: Fleisch
: Zucker
knackert
sprankel
: Salz
oilken, auland
: Kaffee
stripse
: Milch
ross, klarross
: Bier
funks(en)
: Schnaps
fUse
: Wein
fitse kldr
klar
fitse plump
:fitse Wein
fUse
:• Wein
fitse funksen
tridel
: Wurst
hamm
: Schinken
filius
: Pfannekuchen
hussekes
: Kartoffeln
kucksels
: Eier
klisters
: Erbsen
klisterfinken
: Erbsen
robbert
: Taback
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glimmert
glimmert

Zigarre
: Zigarre
: Goldstück
Goldstiick
biichte, pünen
pilnen (pume)
(pume) : Geld
Geld
buchte,
klits
Dreier
: Dreier
jösken
josken
: Groschen
Groschen
droppkött
droppkott
gute Groschen
Groschen
: gute
köt
kot
: Schilling
Schilling
for
Mark
far
: Mark
knök
(PI. knöke
knoke oder kniök)
kniok) : Thaler
Thaler
knak (Pl.
hUls
: Pfennig
Pfennig
hüls
Bauer
gauer
: Kupfer
quinte
: Verdienst
luck
: Schulden
(dass) jasson
jasson
: jassen,
Jassen, Rock
Rock
dass (döss)
feike~dass
: Schlafrock
feike-döss
: Hose
schmerse
joche
: Weste
dusstratzie
: Kleid
dosstraze
: Kleid
dossträze
: Hemd, Leinwand
Leinwand
lim(e)s
: Hemd
bilefelder
treen,
: Schuhe stiefel
treen, brewe
breve
Strümpfe
strauksels
straukseis
: Striimpfe
tims (tümes)
(tiimes)
: Hut
: Seide
blessen
: Kattum
jaskes
taffet, tieben
tieben
: Tuch
doss
: Buxkin
holtern
: Baumwolle
höltern
Wolle
kreppes
: W
oIle
plymse
: Federn
stalen
: Warenproben
stälen
klodde
: Land
up de klodde
: auf dem Lande
fidel
: Stadt
fitsenfidel
: Hauptstadt
f itsenf fidel
Willemfidel
WiIlemfidei
: Berlin
Hamfidel
: Hamburg
Hamf fidel
Lübeck
Liibfidel
: Liibeck
Lübf fidel
Brinkoffsfidel
: Schwedt
Brinkoffsf fidel
Stinstfidel
: Stettin
Stinstf fidel
Gripenfidel
: Greifenhagen
Gripenf fidel
rumpsen, rummsel
: Dorf
flessen
: Westfalen, Heimat
far
: Markt
for
drai
: Waare, Glaube
Glaube
Buch, Brief,
pliigge
Buch,
Brief, Zolt
ZeIt
plügge
Zinsen

klim(e)s

nosterplügge
gwurk
rose
flöje
stichel
humpisch
quant, möi
grennig
fits
sneps, snepsch
lüns, lünsch
dropp
otten
flessen
krepp
müls, mülsch
olmsch, oltmansch
Jungmansch
kassimes
unkassimes
schlür, slür
trant
ruspelig
spetsch
snütsch
moll
butten
pöjen
kröjen
gojen

flöjen
rösen
faiken
ruschen
bibeln
brillen
poilen
lustern
nostern
lautern
quinten
luken
bequinten

: Gebetbuch
: Gewehr
: Exkremente
: Urin
: Teufel
: die Tiöttensprache
: schön
viel
• gut
: klein, wenig
: schlecht
: schwer
: wählerisch
: gut gelaunt
: besoffen
: krank
• alt
• jung
: klug (fromm?)
: unkeusch
: billig
: grosz, dick
: schwarz
: katholisch
: evangelisch
: tot
: essen
trinken
: schreiben
: werfen
: mingere
: cacare
: schlafen
: rechnen
: lesen
: sehen
: sehen
: hören
: beten, beichten
: messen, wiegen
: verdienen
: borgen
: bezahlen

: bezahlen
betünen
: betrügen
behum(p)sen
: stehlen, schmuggeln
flacken, snicken
: lügen
flunkern
: brennen
funkern
: machen
failen
: arbeiten
brügeln
: waschen, baden, weinen
plümsen
: rauchen
fluschen, smurgeln
: hausiren, auf Geschäfte gehen
stückeln
: laufen
dissen
: sitzen
pradden
: predigen
primen
: in die Kirche gehen
sanksen
: gehen
spüren
schlösen
: gehen
: gehen
saeppen
kochen
possein
: sagen, sprechen
quässen
fahren, lügen
Kriksen
soimen, säumen
: kaufen
: einkaufen
insoimen
berinken, bequinten : bezahlen
versnüven
: verstehen
: kennen
knossen
: machen
betönen, faiten
: singen
quinkeln
rödeln
: handeln, verkaufen
kletschen
: vorschlagen
blotten
: mahnen
: borgen
lüken
: nein, nicht
nobis
nümet, nüms
: nichts
• ja
simes
: ist
bänt
: geh weg
spür pritz
: sprich Bargunsch
quäss humpisch
: kennst du denMann?
knos den hutsche
de tiötte versnüfft, : der Kaufmann versteht, was das Mädbat dat grüseken
chen spricht
quäst
Ik wijs bijzonder op het woordje fiefs!
:

50. Ten slotte hebben wij nog HET BARGOENSCH VAN DEN EIFEL,
vooral gesproken in en om Speicher. Deze lieden noemen hun taal het jenisch.
Dit is waarschijnlijk hetzelfde woord als „penes" in de henese flik van Breyell.
Westfaalsch-Bargoensch.
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Ook hiervoor
Ook
hiervoor ontleen
ontleenik
ikaan
aan Kluge
Kluge een
een klein woordenlijstje, dat echter genoeg
hoenauw
nauwook
ookdeze
dezekramerstaal
kramerstaalmet
metde
deonze
onzesamenvalt.
samenvalt.
is om te bewijzen, hoe
Houtz
moss
kneff
schirp (scherp)
(scherp)
galstern
kollmar
ravert
geforbines
geförbines
zankert
butz
frippchen
kodaler
trappert
quem
spurkel
quetsch
keiken.
keikertchen
keiken, keikertchen
gitz
hischerten
helmessen
knelen
(krebessen)
grefferten (krebessen)
flossert
plump
juchem '
schnurri
batz
bossard
schmunk
lorn. fern
lem
löm,
stalcher stälcher
gefor
geför
doft
kitchen
gusch

: Mann
Mann
: Frau
Frau
: Junge,
Junge, Knabe
Knabe
: Mädchen
Madchen
: Kinder
Kinder
: Pastor
Pastor
: Bürgermeister
Biirgermeister
: Ortsvorsteher
Ortsvorsteher
: Gendarm
Gendarm
: Polizei
Polizei
: Soldat
Soldat
: Jude
Jude
: Pferd
Pferd
Hund
: Hund
: Schwein
Schwein
: Kuh
Kuh
: Augen
Augen
Nase
:: Nase
: Ohren
Ohren
: Hare
Hare
: Kopf
Kopf
: Hande
Hände
: Wasser
Wasser
: Bier
Bier
:: Wein
: Branntwein
Branntwein
: Kaffee
Kaffee
: Fleisch
Fleisch
: Fett
Fett
: Brot
Brot
: Kartoffeln
Kartoffeln
Dod
:: Dorf
: Kirche
Kirche
: Gefängnis
Gefangnis
: Haus
Haus

schwachert
: Wirtshaus
schwächert
finet
:• Fenster
tafleck
: Tisch
täfleck
funkert
:• Feuer
flittem.kuffert.kotebetz:
flittem, kuffert,kotebetz : Messer
ohles
: Topf
schmarig
: Pfeife
schmärig
musch
: Tabak
schurig
: Karren.
Karren, Wagen
Wagen
munter
: Uhr
:• Hose
killet
: Geld
mummes
schuewertchen,
schuewertchen.
(schwawert)
Kusz
(schwäwert) : Kusz
doft
:• gut
: schlecht
schlecht
schofel
: fein
fein
kranisch
: schlafen
schlafen
pellen
: arbeiten
arbeiten
qUitschen
quitschen
: waschen
waschen
fladern
schmusen
.:: sagen
sagen
:: essen
essen
wickeln
: trinken
trinken
schwachen
schwächen
: rauchen
rauchen
lutschen
:: beten
beten
paternellen
:: singen
sing en
luren
: tanzen
tanzen
plattfussen
: geh
geh fort
fort
bod schiebes
pass auf
auf
schuftig
schuftig (schuft
(schuftdech)
dech) :: pass
: nichts
nichts sagen
neist gequest
:: gegeben
gegeben
gepiedelt.
geduckt
gepiedelt, geduckt
: erwischt
erwischt
gezoppt
genoppt
:• ja
ja
kenn
: nein
nein
merz

Met den dag dreifit
dreigt ook deze
deze taal
taal echter uit te sterven
sterven en
en dit
dit geldt
geldtnatuurlijk
natuurlijk
van de meeste
meeste Bargoensche
Bargoensche dialecten.
dialecten. Onze
Onze berichten over het
het Teutsch
Teutschzijn
zijn
1871, aangevuld
aangevuld met
met de
de lijst
lijst van
van Sint
Sint Truiden
Truiden uit
uit 1894, die over
over het
het
van 1871,
Hetisisdus
dusbest
bestmogelijk
mogelijkdat
datverschillende
verschillendeder
der opgegeven
opgegeven
Breyelsch van
van 1881.
1881.Het
zijn. Onze lijsten
woorden op het
het oogenblik
oogenblik al
al niet
niet meer
meer in
in zwang zijn.
lijsten van de
de
Tjöttensprache
loo~
Tjottensprache en het Eifelsche
Eifelsche Jenisch
jenisch zijn
zijn uit
uit1909.
1909. Het
Het zou
zou de moeite lootaal der
derNoord~Nederlandsche
Noord-Nederlandsche zoogenaamde heidenkolonies eens
nen, ook de taal
eens
0 • Het Heike bij
gaan, 11..
na te gaan,
bij Breda, tusschen Hoeven
en Rucfen,
Ruden, 2°.
20 •de
debuurt
buurt
Hoeven en
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Berkdijk onder Kaatsheuvel, 3°. de buurt Sluipwijk bij Gouda. Te Zele,
Roeselare en de overige genoemde plaatsen daarentegen neemt het Vlaamsch
Bargoensch, volgens De SeynNerhougstraete nog voortdurend toe. En
ook de echte Noord-Nederlandsche dieventaal leeft en bloeit nog volop.
Dat zien wij uit het boekje van Köster-Henke uit 1907, dat toch zeker circa
2200 woorden en uitdrukkingen behandelt, die alle in de laatste jaren door
de politie uit den mond der boeven zijn opgeschreven. En dat deze taal de
rechtstreeksche afstammeling is der oudere Nederlandsche dieventaal, gelijk
Teirlinck die uit de Bronnen der 17de en 18de eeuw, en Kluge zelfs uit die der
15de en 16de eeuw heeft opgedolven, kan ieder zien die deze drie boeken met
eenige aandacht naslaat. Hier volgen weer een paar teksten :
Eerst een door E. J. ter Gouw in Noord en Zuid afgedrukte sc e ne uit 1702.
„DE GELUKTE LIST ÖF BEDROOGE MOF.
Blijspel. De Twede Druk, overzien, vermeerderd, en van veele misslagen gezuiverd. Te Amsterdam, Gedrukt
voor het Kunstgenootschap, en te bekomen bij de Erven van J. Lescaille, enz. 1702. Met Privilegie."

We molten, daar het vöör 1689 gemaakt, en kort na 1700 herdrukt werd, de taal en de
toestanden gerust tot de 17de eeuw brengen. Dat gedeelte, waarop wij de aandacht vestigen,
betreft een Hoogduitscher, Olof Harmensz Propdarm geheeten, wien in den schouwburg
eene beurs met honderd en vijftig „doekooten" is ontrold. Eelhart, een lief hebber van het
tooneel, was ook bij de voorstelling van Andromache, en te 7 uur, bij 't uitgaan der
komedie, valt hem de mof onverhoeds met zijne jammerklachten op 't lijf en verhaalt hem
in de hartstochtelijkste termen, hoe de „booze koppen in dienen lande" hem zijn „budel"
ontloken hebben en nu wil hij ze „von de Meister von de Kamediantmookers" terug
hebben, maar dat geeft niet: men raadt hem naar den schout te gaan, „den schout, de
onder, en minder Officieren, die met hun Dienders, op zulk yolk dagelijks door de stad
zwieren." Propdarm af.
Een uur later zijn Eelhart en zijn vrienden Willem en Herman ongezien oorgetuigen van
't gesprek van twee gauwdieven, Jan Hagel en Kees Grijp, die juist de beurs gerold hebben.
J a n spreekt : Ja Bolletje, miendeje me dat zo fraaitjes te verhaaren ? 1)
K e e s. Nottebol, ik zelje bij men ziel de helft beschaaren, 2)
Of stapje slierme.
J a n. Stapje slierme in zen loense Keet. 3)
Zo ik jouw windvang 4) loslaat.
(Nu fluistert Eelhart zijn' vrienden toe:)
E e l h a r t.
Het zijn Gaudieven, ik weet
Heur spraak te spreeken, 't zijn misschien dezelve Fielen,
Die de beurs van de Mof gekneepen hebben, dat we ons wat stil hielen,
Wij zullen 't licht wel hooren, ze hebben kwestie met malkaär.
K e e s. Laat los de feem, 5) Bolletje, je neemt me veur een aär.
J an. Laat men eerst tuuren wat'er in de Meelis 6 is,
K e e s.
Hoor 't klinkt als rinkels.
J a n. 't Is maar kibbige poen. 7) Ik vat je in de sprinkels. 8)
)

1) Verhaaren : verbergen. — 2) Beschaaren : toebedeelen, bescheren. — 3) Stapje slier me in zijn loense keet :
de diender brenge mij naar de gevangenis (?) — 4) Windvang : arm. -- 5) Feem : hand. — 6) Meelis : beurs;;
melik : zak of sok. — 7) Kibbige poen s gouden (?) munt. Nog zegt men poen voor geld. — 8) Spinkels : lurven.
Amsterdamsche dieventaal der 17 de en 18de eeuw.
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Zo je me straks de helft niet dokt ; 1 ) die Hoogduitsers, Bol,
(^
Hebben niet als Knaaken en Lobbetjes, 2 en dat bij hiele Meelissen vol ;
Of zo 't kibbige poen is, zullen 't wis Vosjes 3) weezen.
Je roept zo luid, of je voor de Hucht 4) niet scheen te vreezen.
Beschaarme de helft van 't poen dan.
't Is hier donker.
Wel,
Dokmen de helft maar bij gissing, of bij de tel,
Daarna zellenwe oprecht deelen.
Ik weet beter raad, al zou 't me schaaden,
Ik zel in elke feem de helft neemen en jou laaten raaden,
Onbezien, onbehouwen, wat jij raad is voor jou,
fluisterend.
't Is bij mijn ziel de Mof zijn geld!
Dit komt of het weezen wou!
Laaten we 'er bezetten.
Goed ik zal'er na toe stappen,
Kom jij hier en jij daar, opdat ze ons niet ontsnappen.
Daar is noch een Seeltje, dat ik in 't Meelisje laat;
Nou is 'er in elke feem omtrent even veel, nou raad,
Ik raä de linker.
En ik de rechter, jou Gaauwdieven !
Wat wil de vent hebben ? Wie moeit jou?
Vriendjes, 't zalje gelieven,
Zonder moeite te maaken, de beurs te geeven, die je met praktijk,
In de staanplaats van de schouwburg getaakt hebt, of denk dat de Volewijk
Jouw begraafplaats zal worden.
Ik weet van geen beurs, zeker,
Ik ben een eerlijke Schanskruyer.
En ik een eerlijk Beersteker.
Eerlijke lui !
Om datze Borgoens kappen 5), meenenze misschien,
Dat er niemand kooit als zij.
Wij hebben gehoord en gezien
Watje gezeid en gedaan hebt.
Dokme de poen, en de Meelis,
Zonder der iets of te kaapen : want zo er 't minste verscheel is,
Zo zullen we je voort na Stap Jan 6) brengen.
)

K e e s.

J a n.

K e e s.
J a n.
K e e s.

E e 1 h a r t,
Willem.

E e 1 h a r t.
K e e s.
J a n.
E e 1 h a r t.
K e e s.
E e 1 h a r t.

K e e s.
J a n.
W i 11 e m.
E e 1 h a r t.

Wille m.
E e 1 h a r t.

1) Dokken : betalen, nog bekend in opdokken, afdokken. — 2) Knaaken en lobbetjes : groote zilveren geldstukken, daalders ; Knaak is nog in 't hedendaagsch Bargoensch i rijksdaalder. Lobbetjes, elders lobmannen,
kraagmannen, zijn de Brabantsche dukatons, waarop het portret van Koning Filips IV met een Spaanschen
kraag om. Men vergelijke hiermede een plaats uit „de Klucht van 't Kalf ", (1662 M. 427) : Ick en wou 't niet
om een bout van thien pondt, of om een lobbe. Den Rechter sal 't hem wel verleeren, dien eleweekse schrobbe.
Merkwaardig is 't, dat in 't hedendaagsch Bargoensch „Philippes" nog „geld" beteekent. — 3) Vosjes : dukaten ;
in Belgie beteekent „vosje" heden ten dage een geldstukje van 10 of 20 francs. In C. de Bie, „Behendigheit van
twee Borsesnijders, laatst der 17e eeuw, leest men : De „Vossen" soo ghij mij daer hebt vertelt, Dät is 't gemeente
geldt. In 't algemeen beteekent „foks" : goud. — 4) Hucht : galg ; hugten : hangen. — 5) Kappen : praten, in
't Zuid-Afrikaansch nog voor spreken in gebruik ; in 't hedendaagsch Bargoensch is opkappen ook praten. —
6) Stap Jan : het cachot, de gevangenis, of mogelijk beter : de schout of de gerechtsdienaar.
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Hij kapt Borgoens !
Laaten we 't hachje ') laaten glippen 2).
Akrement, dat komt loens!
K e e s.
Maar men Heer, 't is jou geld niet !
Ik behoef je niet meer te zeggen,
E e 1 h a r t.
Als dat er een briefje, en net honderd vijftig Dukaaten in leggen.
Wel zo 't geld net uit komt, en dat jij lui ons belooft
K e e s.
los te laaten, zo zel ik 't geeven : maar neem de hoed van je hoofd,
Daar zellen we 't in teilen.
Stort in.
E e l h a r t.
K e e s.
Daar zinnen allerbei men handen.
En daar is 't geld met de Beurs.
W i 11 e m. Wachtje wel jouw vingers te branden!
J a n. 't Komt effen uit : maar jij bent het niet, die 't mijn Maat in 't ruim ontpoest heeft.
E e 1 h a r t. Neen, 't is mijn goe kameraad,
Die vast na de schout is en aanstonds hier weer zal komen:
Want men heeft 'et je zien knappen, 3) en je meugt wel schroomen.
Hier langer te staan : jouwbakkes en jouw naamen zijn hem bekend.
Ook weet hij, waar jij jou ophoud; daarom zo je wijs bent,
zo ga en Beter jouw leven.
J a n.
Neen, die met die kunst gebooren is,
Indien hij 't vergeet die miend dat bij verlooren is.
K e e s.
Maar Heerschop, schiet een Vosje of twie over uit kordiaalheid.
E e 1 h a r t. Wacht tot mijn kameraad komt.
J a n.
Wel zeker dat is schoon bescheid !
K e e s.
Hem hier te wachten ? 'k heb liever dat 'em de Duivel mag haalen:
Want ik vrees, dat wij het met onze besten hals zouwen moeten betaalen.
j a n.

In het Kluchtspel van Cornelis de Bie te Lier : „Kluchtige behendigheid van
twee Borsesnijders en den verdraeiden Advokaat" uitg. laatst der 17e eeuw
(van Vloten III bl. 82) vindt men ook een staaltje van dieventaal uit Brabant.
N eel Alb e d r ij f examineert een nieuweling in 't vak, Hans Tromp:
Soo moet ick u ondervragen :
Oft gij wel vossen kont uyt hunne hohen jagen?
En oft ghy de smit oock hebt op uwe handt?
En kondt ghy alle kant de spit ook zeker draeyen,
Om somtijds een stuck vlees oft schouwer aen te braeyen?
H a n s Tr o m p antwoordt vaardig :
Ick bid u, hoort my aen, ick zal u haestigh paeyen ;
De vossen, soo ghy my daer hebt terstont vertelt,
Dat is 't gemunte geldt;
Haer hohen zijn de Bors„ daer sy in syn gestelt.
Voorts dient oock geweten, dat ick 't behangsel zegh
In plaats van een goude oft silvere keeten ;
En met bollen te speien, sijn knoppen te draeijen,
En mantels te stelen ; het breeckijzer den smit ik noem,
Waerop wij onzen roem met reden mogen dragen,
1) Hachje : buit ? van haggelen : eten. — 2) Glippen : in den steek laten of laten schieten. -- 3) Knappen : stelen.
Brabantsche dieventaal der 17" eeuw.
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Omdat wij daer iedereen seer dikwils mede plagen.
De spit zijn d'ijzers van het keldergat.
Stucken vleesch zijn onse medemaeten in de stadt.
De leer noem ick een schael het hurt's een hooge zael,
En het mes, dat is het stael ;
Voorts zoo weet ick vremt te fluyten,
Waerin ick tot gemack veel reden kan besluyten ;
Het schavot is het tafereel, de viersschaer het staele beckeneel,
Den cipier den smit van het gebeent,
Het vonnis den poignaertsteeck, die ons den doodt verleent ;
De justitie die ons doet vallen, noem ick geschutballen,
En de houten Balge, finibus terrae, ons leste gerecht.
Neel: 't Is zoo gelyck ghy zeght.
0

Nu volgt nog een vers uit de vertaling van Cartouche uit 1731. :-:
Wijze s Daar was een Maget vol benouwen.

Meefokkers in deez Herrn t'zaamen,
Leven wij zeerwits en blij,
Zijn wij thans vrolyk naar 't betaamen
Hier staat ons alles vrij.
Het hoe ft, de bay beneven,
De creeft is zeer plok alliier
Men buize nu zoolang wij leeven
Nachtdeenen we op ons plaizier.
Bank is 't Tooneel om zoet te krouwen,
Want het krouwen heeft veel op.
Laaten wij, met vast vertrouwen,
Dus gemoed en klapperkop
Die fokkende geeuwert dokken,
Word de goede bay niet moe.
Laat ons nu drinken, lachen, jokken,
tot den vroegen kaale-koe".

Ton joli, belle Meuniere, ton joli Moulin.

Fanandels (camarades), en cette Piolle
(cabaret),
On vit chenument (fort bien);
Arton (pain) Pivois (vin) et Criolle (viande),
On a gourdement (beaucoup):
Pitanchons (buvons), faisons riolle,
bonnechere)
J usqu'au Jugement.
Icicaille (ici) est le Theatre
Du petit Dardant (amour);
Foncons (donnons) a ce Mion (petit
garcon) folätre
Notre Palpitant (coeur):
Pitanchons (buvons) Pivois (vin) chenätre
(excellent)
jusqu'au Huisant (jour).

Verder een brief in het Bargoensch uit „Algemeene Konst- en Letterbode",
II, van 1844.
„Sorrore!
Wij zenden u deze flep, om u te doen lenzen, dat gij niet de eenigste goocheme vrijer in
de marwiger taal zijt; wij zouden u haast voor een wiedensche knul aanzien; bij het opstootje, dat gij in dien babbelaar van Haarlem gemaakt hebt, zoudt gij ons den tantel van
die taal geven, doch gij hebt loensch gegokt; gij geeft ons kajumstaal in plaats van zuiver
marwiegs: wij hebben u bot op verschut; verkrummel u niet ; wij zullen u vertossen; wij
willen er niet een enkel schobbetje aan verscheren; wij laten ons neref voor noppis voor
de amchen schijnen, maar houd de stiekem; wij zullen u de Fodder leenen, laat de kaffers
riemen ; zij staan smeris, doch wij zullen ons neref voor hen gewoerem houden, scho fie
dus. Denk echter niet, dat wij amchen zijn, die op den scholm met den jas, de vonk of
den das hebben staan lenzen; louw, Sorrore, wij zijn sjofele dalfenaars, zonder een beisje,
veel minder een ma fje of een man in de kist; vroeger hadden wij nog al een likmehol in
de kai', met een kleifsche biks en een fokse vin en tik en een sparwer in de Fodder. Wij
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waren grandig geklo ft, een fijn vlokje, een schoone zwarte pij en ploddering, een grandig
topje op de ros en glimmers op de tredikers, daarenboven een stevige turf. Wij hadden
moos en konden bij de keiledje zitten om neurie te saskene; wij wierpen de korri met de
sas in den brommer, en legden de smiksem met comien op de leechem. Nu gebeurde het,
dat wij met een bodderik van Mokem olf naar Mokem reis plompten en daar een oksenaar van een vrijer, die een fok droeg, handelden; een sjien of een smeris, ik weet het
zelf niet, had ons gebaldoverd; wij gingen naar baies en verkochten de tik aan een samespeler maar een hoesie maakte ons op de grenzen bekaan. Door de slang waren wij versliegend, mijn gabbert had daarenboven nog een gemarwiegde spinnekop, dus waren wij
treife verschut, en hielden eenigen tijd schok in de sjofele baies, waar wij voor noppis of
voor wat smerrie deze gewigtige taal hebben leeren knijzen.
A. en Z."

Verder kan men nog staaltjes der Noord-Nederl. dieventaal vinden in Hofdijks
Voorgeslacht, Cremers Hanna de Freule en Justus van Mauriks Burgerluidjes.
Ten slotte citeer ik een bladzijde uit Het Wederzien van Gustaaf Vermeersch.
„Iets verder kwam een man op hem (Pol) af, een kerel met lang zwart haar dat gekroezeld in zijn nek hing, en waarop hij een versletene, ronde hoed droeg met breede vooien
die zijn bruin gezicht overschaduwde. De man groette hem : „Bein 1 ) !" Pol gaf hem zijn
groet weer. — „Toch naar de pie 2) gerispeld 3) ?" .-- „Ja!" — „Een ellendige mokum : 4)
ik ben verkens 6) deemen 6) hier en daar is nantes 7) aan paan 8) te komen!" --- Pol gaf geen
antwoord. „Maass 9) tich 10) hoefte 11) ?" — Hij schudhoofdde neen. Ze bleven een
oogenblik elkander bezien, het peerd stond weer stil en opnieuw schreeuwde men, dat ze
zouden voortmaken; een stoet rijtuigen stond reeds achter hen. — De andere sprak:
„Fiemt 12) met uw keete, 13) mechels 14) weet de plek. Is de groeze 15) mol 16) ? „Hij keek
naar 't venster --- Nopus 17)? Mechels moolt 18) van faam 19). Spant 20) de kaffers 21), veel
kaffers ! De grieze 22) is gaan tollevelen 23), misschien schoept 24) ze wat. Ge weet mechels
geeze 26) ? Een toove 26) karre 27 ) die zoo kwant 28) sjanterde 29) ! Z'is weggerispeld ! Ze schoot
hier de bie 30)." --- „Alleen ?" vroeg Pol. --- „Ergens met een machoefel 31) !" „Travakt 32)
tich nicht?" „Travakken? Kesselflikkeren 33) ? Nantes te zuipen 34)
!"

„Men wordt bewiegd 35) hee, bij 't spannen van de pie de mokum? Mechels weet er nog
van als mechels de pie weer besjoerde 36), 't was ook lang en al wat mechels gekend maasde
was rip 37). Mechels feemde 38) juist in tijd om de olmste 39) te spannen moolen. Mechels
maasde nog 'n subber 40), maar die was 'n grandige teit 41) geworden, die mechels niet
besjoerde. Mechels rispelde weer weg en spoorde 42) naar de pie niet her."
Zijn gezel babbelde voort, woorden, die ronkten in zijn hoofd als een weergalm: „De
olmste maasde 'n ponke 43), maar mechels subber lichtte 44) nantes, hij schranselde 45) alles
op! Schoepers 46) allemaal die machoefels."
1) bein : man, makker. — 2) pie : streek. — 3) rispelen : weggaan, komen. — 4) mokum : dorp, klein stadje. —
5) verkens : vier. — 6) deemen : dagen. — 7) nantes : nergens. — 8) paan : brood, eten. — 9) maast : hebt. —
10) tich : je. — 11) hoefte : brood, kost. — 12) fiemt : komt. — 13) keete : huis. — 14) mechels : mij, ik. —
15) groeze : meisje, kind. — 16) mol : dood. — 17) nopus : neen. — 18) moolt : sterft. — 19) faam : honger. —
20) spannen : van terzij bekijken. — 21) kaffers : boeren. — 22) grieze : wijf. — 23) tollevelen : bedelen. —
24) schoepen : stelen_— 25) geeze : meisje. — 26) tove : schoon. — 27) karre : jong. --28) kwant : mooi. —
29) s ^ anterde : zong.
30) schoot de bie : is weggeloopen.
31) machoefel : meneer. — 32) travakken : werken.
— 33) kesselflikkeren : ketellappen. — 34) nantes te zuipen : niets te verdienen. — 35) bewiegd : gepakt, ontroerd. — 36) besjoerde : zag. — 37) rip : dood. — 38) feemde : kwam. — 39) olmste : vader, ouder. — 40) subber :
broer. — 41) grandige teit : rijk man, meneer. — 42) spoorde : spoorde, ging. — 43) ponke : schat, erfdeel. —
44) lichtte : gaf. — 45) schranselde : scharrelde. — 46) schoepers : dieven.
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Terzijde van hem liet een geritsel zich hooren en eenig dof geklop. Hij wendde de oogen
daarnaar been. Van achter een reke omhoogrankende boomen kwam een ruige kop te
voorschijn, waarin twee zwarte loerende oogen glinsterden. Een man kwam snel naar
hem toe, verborg zich achter de wagen. 't Was zijn Bezel van daareven; hij had een
zak bij zich. „De kaffers zijn weggerispeld," zei hij, „d'r is nobis ') in de keeten. Mechels
melis 2) grolde en mechels maasde Been paar. Mechels hee' wat kachen 3) gemold en in
de herterik 4) 'n larton 5) geschoept. Slint s tick mee?"
)

Het W e d e r z i e n.

Gustaaf Vermeersch.

Ook hier moet ik op de Berste plaats nog bij de sociologische structuur dier
echte dieventaal even Stil staan en ik constateer dan als klaarblijkelijk, dat de
armere Joden, niet slechts vroeger maar ook thans nog, een groot contingent, ja
het intellectueele centrum der dievenbenden uitmaakten, want de dieventaal
krioelt van Joodsche grootendeels vulgair-Hebreeuwsche woorden. Om dit
te verklaren is alleen niet het feit bij machte, dat de Joden veelal als opkoopers en antiquiteitenhandelaren, de aangewezen afnemers of heelers der dieven
waren. Dan Loch zouden zich de Joodsche woorden tot de narren der gestolen
voorwerpen beperken, of zij zouden althans niet Juist de meest typische verrichtingen en werktuigen van het dievenbedrijf beteekenen. Ik stel het tot
later uit een volledige lijst hiervan aan te leggen ieder deskundige die KösterHenke inziet, komt er bijna op elke bladzij meerdere tegen. Misschien trouwens
is de invloed, die eenige HEBREEUWSCHE TYPEN VAN WOORDVORMEN hebben uitgeoefend een nog sterker bewijs. Men zal hieruit zien
hoe Nederlandsche, Hebreeuwsche en Jodenduitsche formale elementen hier
analogisch en contamineerend Samenwerken tot onderlinge uitbreiding.
10. Opvallend groot is het getal WOORDEN OP -EM uit Köster-Henke:
afrooj em en
beginnem
besjoechem
besjolemen
brasem
broochem
dajem
feem(en)
geteistem
geweirim
gilkemen
goochem
goim
jajem
jajemen
jajempie

kajem
kajim

•

•

•

afloeren
spotprijs
loos, bij de hand
betalen
kerel
voorwerp, goederen
eed
hand, wingers
uitvaagsel
kameraden
deelen
loos
christen
jenever
drinken
slokje, borrel
val
neus

kajemen
katsjemme
kleum
kooterum
krankjorem
laulem
lechem
lorum
majem
majemen
malogemen
maloochum
mareedsemen :
mokum
muim
pichem
poerem
ponem

vallen
luimkeet, slaapstee
slaag
klein
krankzinnig
ten minste
brood
zwendel
water
regenen
werken
werkplaats
dief
stad
slaag
jood
drukte
gezicht

1) nobis : niemand. — 2) melis : buik. — 3) kachen : hennen. -- 4) herterik : stal. — 5) larton : konijn. — 6) slint : eet.
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prinsemary
rewoochem
roojemen
sassem
schorem
segem

: de politie
: winst, overmaat
: kijken
: suiker
: arm, siecht, leugen
: schouder

sjoechem
smiksem
sossem
stiekem
sybebelajum
verstäj' em

: antwoord
: boter
: paard
: stilletjes
: beste kamer, no. 100
: begrip

Veel kleiner is het getal bij Teirlinck en Kluge voor het oudere Bargoensch:
bree(t)sem
gewoerem
gognum
jedemme

: limoen
: verborgen
: niet bang
: mv. oogen

(kootem),kootme
sjeffen
: met een brandmerk zitten
schollern
schavot

20. Nog tamelijk klein is de voorraad WOORDEN OP -ES(J) bij Teirlinck:
diennes
fechtesj
flitsj
moetsj
henes
kabas
kapis

: hemel
: politiedienaar
: meisj e
: goedkoop
: schoon, goed, wel
: korf
: priester

melis
moris
nantes
neres
nobis
sj ibus gaan
zikkus

zak, buik, maag, muil
kalf
nergens
straatlantaarn
niets, neen, niemand, niet
loopen
blind, (v. Lat. caecus ?)

Bij Kluge is hun getal reeds wat grooter :
capores
roys
nobbes
kabbes
loers
weules
krotes
sanktes
krewes
kliem(e)s
liem(e)s

dooden
bier
gendarme
priester
kaas
jongen
zwijn
wijn en kerk
vleesch
goudstuk
hemd

te(u)m(e)s
teps
pluumse
unkassimes
siemes
fechtesj
stines
Fliekoeles
meles
drootmeles

: hoed
: hoed
: pluimen
: onkuisch
• ja
: douanier
: „Stock: preekstoel
• zak
• geldzak

Maar overvloedig is weer de voorraad bij Köster-Henke :
bajes
: winkel, huis, gevangenis
balbes
: huisbaas
baljisrool
: heer, chef
begoulesj
: veneriek
cabanes
: herrie
dalles
: armoede
drosjes
: gekheid
emmes, cf. immes : goed
gajes
: volk, menschen
gattes
: deugniet

9

gedagis
gedallist
gibbissen
gillis krauter
glamonius
glonis
gons
gribus
hallas

..

..

..

.

.

: les (bv. iemand de les le.zen, inlichten)
: op straat d. w. z. zonder
bijten [geld
: inbreker op klären dag
ruit
raam, glasruit
steek, por
gevangenis, verdachte
herrie, drukte
[steeg
:
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halles
hommeles
immes
jijles
kabs
kalles
kanes
kapoeres
kapsoones
kiebes
klabbes
krates
louwfikus
luikes
makkes
matses

: herrie, drukte
: twist
: goed, echt, prettig
: drukte, moeilijkheid
: alles kwijt
: zilver, niets
: hoofd
: kapot, stuk
: drukte
: hoofd
: hoer
: gebochelde
: niets
: stiekum
: slaag, last, onheil
: paaschbrooden

meimus
mezoles
noppes
pesaules
pores
prames
schrabbes
schriebes
smeerkanes
smeris
sooges
tofes
toges
tokes
wiedes

: dood (-gaan, -slaan)
: bedorven, kapot, ziek
: neen, niets
: aangebrand, veneriek
: koe, stuk rundvee
: deel, portie
: geld
: honger
: vuilik (-kop)
: politieagent
: heete (gekookte) boontjes
: gevangenis
: achterste, gat
: achterste, gat
: begrijpelijk

30. Nog niet opvallend bij Teirlinck (en Kluge) zijn DE WOORDEN
BEGINNEND MET ME- EN BE - . Teirlinck geeft: :-: :-: :-: :--:
beknooien
benukken
besaffot
beschroepen
besjoeren

: bezien, beraadslagen
: krijgen
: brief
: bestelen, ontrooven
: hoeden, eigenl. bezien

beteunen
betritsen
betreuvelen
maram
marwieger

: betalen, voldoen
: bedriegen
: bespreken
: horloge
: dief,schelm,baanstrooper

Opvallend druk geworden zijn ze echter weer bij Köster -Henke : :r: :-:
: gered, uit den brand, rijk
bedibberen
: zeggen, praten, vertellen, betoegd
: onder dak
betoft
bedotten
bezokke
: gek
bedissen
: verdienen (stelen)
: ziek, bedorven, kapot
bezoles
begieten
: bevreesd
: koopje
bezolletje
beginnem
: spotprijs
bezommen
: geld
begoulesj
: veneriek
: bedorven, kapot
maholle
behaai
: lawaai, drukte
maloochum
: werk
beheime
: beest, dier, vee
: stelen
marwiegen
behojje
: vrouwel. schaamdeelen
: grootehoeveelheid,hoop,
mekajem
: hier
bekaan
klap, veel slaag
bekattering
: uitbrander, bekeuring
: beschuldiging, ruzie
beknijzen
mekattering
: bekijken
: lading
belabberd
melane
: beroerd, ellendig
: werk
belatafeld
melogo
: belazerd, zot
: monster, bijzonder leelijk
menobbel
bemore
: bevreesd
schepsel
benosselen
: stelen
: neerlaag, armoede
merode
beseibelen
: bedriegen
: gek, suf
mesokke
besjoche
: gek
: gek, suf
mesjoche
besjoechem
: loos, bij de hand
: gek, suf
mezoles
besjolemen
: betalen
: geld
mezoomen
betoefd
: goed weg
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4.. DE WOORDEN OP -EP EN -EF:
: dief, bedrieger
: melk
: hart, moed, goed geluk,
: Jozef [avontuur
: slager, die onrein vleesch
verkoopt
kennep, kennef : kink, klap, stoot
: zilver
kesef
: dubbeltje
ketippie
: luizen (hij zit in de luizen)
kinf
: diamant
koetsef

gannef
golof
grootlef
jokef
katsjef

••

: een
: twee
: hoofdzeer
: hoofd
: dertig
: vier
: kletskop, teer hoofd,
schurftkop

..

.r.

(parrig)
samenetje
erlat
klaffot
hoef : hoeft
doft (v. tots
kloft (ing.)

6.. DE WOORDEN OP -IN EN -EN:
godin, gedin
kedin, kadin
najin
askenen
aken
jaspenen

: oprecht, echt, vertrouwd,
[best
: veilig
: oog
: stelen, bestelen
: vader
: zitten

:.

••

••

• •

: groot
: goud
: slechte koopwaar
: slechte kost
: deel
: teer, verf
: licht
: Paschen
: gezicht
: dief
: moed

mollof
sohof
tennef
tinnef
gellep
jokep
neref
jantif
patsjif
leb
lef

5.. DE WOORDEN OP -ET:
eegit
peget
kletspatet
patet
lammet
dollet
paradet

• •

..
.- ^ .

..

.--.

: hoofdzeer
: cigaret
: heer
: kleed
: brood
: goed
: kleed, kleeding

..

..

..

..

..

.

.

: koopen
: valsche kerel, verrader: geld [lijke kameraad
: loopen
: drinken
: kleine sleutels

kiejenen
loezenaar
mezoomen
saskenen
kaskenen
kaskienen

7°. DE WOORDEN OP -OON, -OOL, -OOS EN -OOZE: :-:

..

.

.

: bedorven
mezoles
(naf ke) naf koone : meid
: koloniaal (van palmer :
palmegoone
soldaat)
: neus
penooze
: kostwinning, werk, jacht
pernooze
: roof, diefstal
spienoze
: medelijden
rachmones
: man, kerel
sirool
: begaan
violen

gakmoos
handgeld (eerste inbeu[ring)
: handgeld
jatmoos
grammonen
: gereedschap voor inbasserool
[braak
: heer, chef
kapsoones
(v. kapsie) : drukte
kaskedoole
(v. kaskenade) : drukte
katoen
kalm
koone
aangezicht
••r••
.r•
•
• •
•• ••
••
••
••
8°. DE WOORDEN OP -IJVE EN -IJNE:
: slecht, onrein
treive
kenijve
: brood
kleif
: zilver
lakijve, lekijve,
: kaas
kewijne
nekijve
beminde, vrouw
geintjes, pageintjes : aardigheden, grapjes
Bereife
: benauwdheid, miserie
:

♦^

.

^

^

.

in 't Bargoensch productief geworden.
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9°. DE WOORDEN OP rIE :
kapsie (v. Lat.
captio ?)
: aanmerking
kassavie
: brief, briefje
kedeevie
: slag, stoot, klap
keesie
: pruim tabak
keggie
: mik, broodje

lausie
: ei
: chocolade
loerie
lovie(luffie,loefie) : geld
mijlie : mond
smerrie, smurrie : tabak

10°. DE WOORDEN OP rAAI EN

r0 0 I•

daai
: steen, keien, dobbelstee-gaai
: man
[nen, diamant
haai
: sterk, groot, bij de hand,
behaai
: lawaai, drukte [geducht
attenoj, ottenoj : hemel, zeg ! kijk !
kaaien
: vallen
klopdaai
: man met een zeer hoofd
krabbedaaier : vechtersbaas, ruziemaker
krabbelpoj
: inkt
lawaje
: begrafenis

♦

o ^.
okketaaien

,

poj
schrooi
baai
baaien
beknooien

.r•

•

♦

.r.

•

wel, wat moet je?
te weinig betalen, en als
't gemerkt wordt, doen
of het op den grond
was gevallen
water
trek, eetlust, honger
wijn
stelen
bezien, beraadslagen

HET ZIGELINERSCH, dat men hier rijk vertegenwoordigd zou denken,
leverde veel minder dan het Hebreeuwsch.
Prof. de Goeije geeft in het Album Kern, blz. 25-26, dit lijstje:
..

Zigeunersch.

beng
baro dewel
*raklo
molo
manoesj
phral
phen
*dai
gadsji
*maro
balo
*mas
*roepani
tsjaro
sjoeri
tsjor
*kachni
*baro

: duivel
: Groote God
: jongen
: dood
: mensch
: broeder
: zuster
: moeder
: meisje
: brood
: zwijn
: vleesch
: zilver
: schotel
: mes
.: dief
: hoen, haan
: lang

..

.

.

Bargoensch.

beng, Bing, bink : man
bare duivel (?)
rakker
dooden
mollen
manesje van alles (?)
: broeder
phraal
: zuster
pheen
: moeder
dey
: meisje
geeze
: brood
maro
: spek
balleward
: vleesch
mass
: zilver
roep
schotel
tiaro
: mes
sjoeri
: stelen
tsjoren, tioren
: hoenders
hagne
: groot
barre

Het is de moeite waard op te merken, dat de Goeije's vermoedens in het
door Kluyver ontdekte Groningsche 16de eeuwsche Zigeuner -glossarium
(Handelingen der Maatschappij van Letterkunde 1899-1900 en vooral Journal
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Invloed van het Zigeunersch.

of the Gypsy Lore Society, October 1910) een welkome bevestiging hebben
gevonden. De zeven met een sterretje geteekende woorden komen daar alle
reeds in de bijgevoegde beteekenis voor. Mij viel bij 't doorzien slechts nog
lovie, geld op (Zig. lövo, geldstuk, meerv. Lowe, geld), maar misschien dat er
onder de woorden op -ie nog meerdere schuilen. Een specialiteit in 't Zigeunersch moge dat beslissen.
Nog veel oudere volkselementen schijnen hier echter bloot te komen. Als wij
toch bedenken, dat zich DE OER-EUROPEESCHE BEVOLKING, natuurlijk door äl de successieve overheerschers, in bosschen en heiden zag terugdringen, kan het a priori niet bevreemden, dat wij in het Bargoensch van marskramers en dieven, oeroude taalelementen zouden terugvinden. Maar a posteriori
blijkt dat ook inderdaad het geval te zijn. Op de Berste plaats vinden wij hier in
de getallen een paar eigenaardigheden, die ook in het Germaansch en Keltisch,
door de Oer-Europeesche inwoners schijnen geimporteerd te zijn. Het Germaansche woord duizend, *Ns-hunda- beteekent letterlijk een sterke of
groote honderd (*rüs- —skr. taväs, sterk) Juist als vitse nol en trantnoel= 1000
in het Kempensch en het Westfaalsche Bargoensch. Verder een teilen met
talstelsels van 2, 3 en 6, dat althans het Keltisch van de oerinwoners overnam.
Roeselaarsch: Bis-draaiers (twee-drie) = 6; Bisdraaierskop (twee-Brie-Ben) =
7; Bisverkens (twee-vier) = 8; Verkensbiskoppen (vier-twee-Bens) = 9; Bisknakken (twee-vijfs) = 10 ; Draaiersknakken (drie-vijfs) = 15 ; Verkensknakken
(vier-vijfs) = 20; Draaiersbisknakken (drie-twee-vijfs) = 30 ; Bisverkensknakken (twee-vier-vijfs) = 40. In de overige dialecten vinden we nog swis-trums
(twee-drie) = 6; spörkes on een = 6 + 1 = 7; spörkes on parts = 6 + 2 = 8;
spörkes on troms = 6 + 3 = 9; half bruwel (12) = 6; beizig dollet = 2 X 4 = 8;
kimmel en nollet = 3 + 4 = 7; heiz en dollet = 5 + 4 = 9. Voegen wij hier nog
bij, dat althans de Teufen, volgens Gittée, nog kortgeleden den oerouden
vorm van het huwen in dezelfde Familie hadden bewaard, die ons in het Leven
van den H. Willibrordus tenminste voor Walcheren Binds de oudste tijden is
overgeleverd, dan lijkt ons een aansporing tot onderzoek naar de anthropologische eigenaardigheden dezer families alleszins gewettigd.
Maar veel treffender voor iedereen, die zich ooit met Eskimo bezig heeft gehouden, is de manier van benaming. Lang eerdat ik de hypothese van nog in
onze taal nawerkende oerinwoners had opgezet, was ik bij het döörwerken
der Bargoensche woordenlijsten en teksten getroffen, door een opvallende
„innerliche Sprachform ". Ook J. Laboe en C. Huysmans merkten deze eigenaardigheid op, zij stonden versteld over „het scheppen, het beeiden" dat
hun aan den Bijbel deed denken. Mijn gedachten gingen, gelijk ik al zeide,
naar het Eskimo. Een Eskimo heeft voor allerlei klassen van personen of
dagelijksche dingen, niet zoo maar een woord, dat de naam van zulk een
Oer-Europeesche taalresten.
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klas personen of van dat ding is; maar elke naam is een soort beeld, een diiidelijk gevoelde afleiding (met een van de betrekkelijk weinige, altijd terugkeerende suffixen), waarin aan de een of andere eigenaardigheid van dat ding
of die klas van personen, telkens opnieuw herinnerd wordt. Zoo winden we daar
voor nevel: donkerrik, die donker is (Namollo : taituk), voor piano : drukkeling
of wat vaak gedrukt wordt (Labrador: nenigag), voor kerk: bidderik, plaats
waar men bids (Alaskisch : agaiyüvik), voor kompas : nevelvaar;t of iets om mee
in nevel te waren (Grl. pujorsiut), voor pijp : rookert (Alask. püyochtütak), voor
fundament: de rusteling of plaats waar iets op rust (Grl. tüngavik); voor bes:
de sapperik (Grl. tungulik); voor toovenaar : de geesteling of die een geest
heeft (Alask. tungralik); voor lepel : uitschepper (Alask. ippün) ; voor strik : een
binderik (Labr. pitülaq), enz. Zie hierover C. C. Ühlenbeck : Ontwerp van eene
vergelijkende vormleer der Eskimo-talen, Amsterdam 1907.
Hieruit volgt, met een zekere schilderachtigheid, ook een soort duisterheid of
dubbelzinnigheid. Zoo kan Grl. agdlaut : schrijverik, zoowel inkt of verf als
pen of potlood beteekenen. Welnu, een heele reeks van deze afleidingen, met
eenige weinige geliefkoosde suffixen, komen nu in alle Bargoensche dialecten,
moderne zoowel als oude, aanhoudend voor. Vroeger zocht ik hierin alleen
bewust opzet, om de taal maar geheim en onverstaanbaar te houden. Maar als
men het ontzaglijk getal dezer vortuen beschouwt en de kracht van het bewust
opzet in zulke spontane uitingen als de taal is, nies overschat, en vooral let op
de gelukkige invallen, die achter die afleidingen schuilen, en bedenkt, dat ze
nog eeuwen nadat dit opzet doelloos werd, overal in gebruik bleuen, dan geloof
ik, dat wij behalve bewust opzet dat trouwens van bestaande voorbeelden moet
uitgegaan zijn, in die geheime spraakmakende gemeente nog een heel bijzonderen aanleg voor zulke omschrijvingen zullen moeten aanvaarden ; en deze
vindt dan ten slotte in het bestanddeel der oerinwoners z'n afdoende verklaring. Men oordeele zelf:
10. WOORDEN OP -RIK. :.
glimmerik
granderik
katterik
lichterik
mauwerik
nifterik
nosterik

: oog, politieagent
: hemel
: winkellade
:• dag
:• kat
: mes
: boek

"Lilt Teirlinck en Kluge:
bijterik
bodderik
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: mostaard
• schip

Oer-Europeesche woordvorming.

.

.

:-:

'Lilt Köster-Henke noteerde ik:
: pistool
: deur
: Priester
: schoen, pantoffel
: vogel
: stoel
: koek

pafferik
posterik
priemerik
trederik
vliegerik
zitterik
zoeterik
..
^

•' •

..
^

. •

sjanterik
dieperik

..

•'O .

..
^ ♦

.

..
.r

.

..
^

•' •

..

•r.

..
^

• .

: veldwachter(v.champ)
: kelder

dodderik
dumerik
(h)eeuwerik(je)
erterik
fopperiksken
garderik
glesterik
hangerik
harterik
haverik
hoogerik, hugerik
huchterik
kiwerik
klonkerik
krakkerik
krommerik
leegerik

: slechtaard, vuilaard
: nacht
:• kindje
: steen
: bokje
: gordijn
: glas
: kleed
: steen
: kamer
: zolder
: vrouwezak
: vriend
: drinkglas
: geweer
: rok
: kelder

mauwerik. maurik,
marik : kat
operik
: open veld
: appel van pomme
pommerik
porterik
: deur van porte
riprik
: degen
ritserik
: straat (v. ritsen = gaan)
ronderik
: ring
sluiterik
: kist
sluimerik, spreierik : beddelaken
: zakdoek
sneederik
sneuterik
: neus
terterik
: voet
therik
: grond (van terre)
: koffie
zwarterik
: wisch
zwemmerik

Ook hier komt de dubbelzinnigheid aan het licht: „terterik", „trederik" kunnen zoowel „voet", „schoen" als „trap" beteekenen.
2°. WOORDEN OP -ERT, -AERT. .. .. . .

Ilk Köster-Henke:

: lichaam, lijf
: klap, ketel
: straf
: vervelende vent
: gemeene kerel
: politieagent
: rechter van instructie
: hoed
: om daarbij te komen
moet ik een geduchte
„klimmerd" maken
: glaasje

: pistool
: een groote (b.v. neus)
: aan een stuk
: zwerver, schooier
: spekslager
: iemand die in 't geheim
kwaad doet
: iemand die menschen
omverwerpt om ze te
berooven
: kachel

bobbert
dofferd
drukkerd
engerd
galsterd
glimmert
goochemerd
gooferd
klimmerd

klinkert(je)

Üit Teirlinck:
balleward
blaffert
blankaart
blinkert

bosschaart
breehaart
brukkaert
flakkaart
flonaart
fulchaard
gabbert

knappert
kokkerd
aan een rukkerd
schunnerd
spekkerd
stiekemerd
swiepert
vonkert
• ^♦

••

: spek
: ijzeren pot
: melk
: glas
: vleesch
: straat
: schijnheilige, vein: kaars
[zaard
: water
: haan
: makker

• ••

•r

gauhaart
geeuwert
glattaart
glimmert
grimmert
klankert
knappert
krommert
rippaard
sprankaart
stuppaart

••r•
♦

: duivel
• kind
: tafel
: tafelbord, ruit
: beest, dat bijt
: flesch
• kruit
: rechter
• zak
: zout
: meel

Oer-Europeesche woordvorming.
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3 WOORDEN OP ER, (waarbij ook Hebreeuwsche, gelijk hierboven
bij be-, me-) zijn er bij Teirlinck al volop : .. .. .. .. .. .. . .
0.

-

avondstarkijker : bedelaar (die 's avonds
bedelt naar hij zegt om
slaapgeld)
babbelaar
: boek, suikerbal
batter
: schuit, schip
beffendekker
: schorteldoek
bekker
: boer
bijter
: tand
ter neder blikkeren
dooden
blikslager
ketellapper, landlooper
blinker
tand
bokser
diefleider
breger
arglistige bedelaar
bonjer
vonnis, oordeel?
buizer
drinkebroer
dalfenaar
drommel
dallinger
beul
dekker
hoed
deister
dobbelsteen (v. tessera ?)
doffer
soort van schelm
debisser
beeldjesverkooper
dosseflikker
kleermaker
kouweren
rooken, pruimen
krabber
dief, schrijver
kraker
pistool, noot
kriemflikker
zilversmid
kwinker
oog
loteren
bewegen
moser
bedrieger
oeftflikker
broodbakker

pierder
draaier
drinkloftuiter

: speler
: sleutel
: muzikanten die spelen
voor borrels
: soort bedrieger
dutser
: badstoof
Hader
: hand
Hodder
: pijnigen
foekeren
: pijnigen
foeteren
: mond, lepel
gaper
: bedelaar, dief, moordegieler
: kameraad, gezel [naar
gewerber
: gesp
glimmer
: slaag
haver
kapper
: spreker, advocaat
: zeep
kladder
: sleutel
klanker
klapper
: deur, kas
: kleerkast
kleersluiter
: knoop
knasper
: mes
koeter
platscheerder : predikant
: emmer
plompbuizer
: hoender
poderlijster
priemkater
: parochiaan, priester
: been
schrijer
: oog
sjoerder
: beul
smiger
: dief
stuwer
trapper, treder : schoen

Bij Köster-Henke worden de Hebreeuwsche woorden zoo talrijk, dat wij
deze lijst even goed hierboven onder de productieve Hebreeuwsche woordeinden hadden kunnen opnemen, maar beide oorzäken hebben hier natuurlijk
weer samengewerkt.
aftrekker
aver koot
baldoveren
bamser
banjer
bedibberen
bikker

onanist
zak, beurs
bespieden
kroeglooper
heer
zeggen, praten, vertellen,
bedotten
smulpaap
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boender
bonjer
boosjer
boosor
broocher
brommer
bruggetrekker
buiter

: smeerpoes
: gesnapt
: vleesch
: vleesch
: man
: ketel
: leeglooper
: dronkaard

bijter
dolver
dravertje
emmer
fladder
flikker

.

.

.

.

frotterin
gammor
gasser
Bawer (gabber)
gokker
Boozer
hinteurer
inspringer
jajemer
joeter
jouker
kanker
kanteraar
kanteren
kazer
klanker
kooler
kooter
kousjer
krabber
krakertje
krauter
loeber

lijnschieter
masher
malogemer
mareedsemer
meier
marwieger
merwiecher
miggelaar
negenweker
nifteren
nosteren
onderkruiper
oosser

.

.

.

.

.

.

.

nijptang
boksijzer
rijwiel
scheldnaam voor hoer
krant, kaart
vuilik (veelal algemeene
scheldnaam)
vuil wijf
domoor
zwerver
kameraad
speler om geld
kerel, vrijer
gemeene, vieze, ontuchtige kerel
opgeschoven raam
drinkebroer
10 stuivers ('/2 gulden)
duur
makke met een kanker
straatzanger
[(35 cts)
zingen langs de huizen
vleesch
flesch
spoo rtrein
kind
zuiver
breekijzer
borreltje
politieagent
dweil, slobber, meid van
siecht alooi
suffer
koopman, boerenbedrieger, kwakzalver
werkplaats
dief
man
dief
meikever, landlooper, dief
uitkijker
iemand die maar half voor
zijn kost berekend is
dooden
vloeken, ook wel spreken
(v. paternoster)
kleinmannetje
neen ! neen !

oxenaar
palmer
peesvrijer
peiger
peigeren
piechern
piekeren
piender
pieper
pierder
pikker
poekelaar
pompertje
poozer, posser,
posjer
rookertje
rotteraar
ruiker
sabberaar
sabberen
sapperen
sawor
schrabber
schrapper
schrandere
schuiver
seeweren
sikker, sjikker
sjacheren
sjoucher
sjouter
slampamper
slobber
sloeber
sloeper
slooper
sooger
spaander
spankeren
sparber
sperwer
spiesertje
standwerker

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

horloge
soldaat
werkman
dood, aas, lijk, kapot,
rot... van dieren
sterven, doodgaan
suffer
denken
loos, bij de hand
aardappel
speler, nachtbraker
matroos
prater (die niets kan zwijvalsche sleutel
[gen

duit
sigaar
verrader
: slechte stoot op 't biljart
: koevoet
: inbreken
: werken
: hals
: cent
: geld
: politie
: een schuiver nemen (hard
wegloopen)
: stelen
: dronken, duizelig
: handelen
: koopman
: politieagent
: drinkebroer
: koffie
: vuilpoes
: pantoffel
: looddief
: jongen uit een dievenhuis
: cent
: hard wegloopen
: parapluie
: parapluie
: spiesertje maken = uitgaan op een val
: iemand die aangenomen
is, om een menigte bijeen
te brengen
woordvorming.
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stapelaar

stinker
streeptrekker
tikkertje
timmer
tippelaar
treter
veeberen
veemsteker

: spotnaamvooriemanddie
een schij ntj e verdient
schrijver van hoogdravende, hartroerende be,delbrieven
: misstoot op 't biljart
: bedrieger
: horloge
: slaag
: straatdief
: schoen of pantoffel
: schrijven
: vingerring

verkleffer
verklikker
verknoeien
verknoezen
verlinker
vinkenpeezer
vrijer

: verklikker
: winkelbel, telefoon
: verraden
verraden
verrader
: zakkenroller
uitgekozen slachtoffer
voor kwartjesvinders
vrijzetter
: iemand een geven
wolber, wolver : goedkoop
zeeferaar
: dief, geslachtsziekte
zwabber
: dronkenlap
zwerver
: gestolen parapluie
:

:

:

40. Van de WOORDEN OP -EL gelds hetzelfde als die op -er; bij Teirlinck:
distel
foezel
getreuvel (thans
preuvelen)
gondel
hobbelen
horrel
horzelen
huwel
hovele
kraaielen

: kerk
: borrel, druppel
: gepraat, praten
: meisje
: ruziemaken
: lade
: kijven
: hond
: hond
: zingen

kreuvelen
kriwelen
machoefel
machoffel
menel
michel
pekelen
rispelen
schoenkelen
sefel

: leeren
: schrijven
: groote heer
: groote heer
: ziekenbezoeker
: jood
: weenen
: komen
: wiegen (vroolijk zijn,
lachen, spotten)
: drek

Bij Köster-Henke is de voorraad weer aanmerkelijk gegroeid:
tuimel
tuffel, tiffel
vazelen
vermoffelen
versmiegelen
seibel
seigel
sjachelen
sjaskelen
sjofel
slamassel,
slemassel
swemel
swiebel
tandel
tippel
tippelen
troetel
.
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: tuimelraam boven 'n win: kerk [keldeur
: valsch spelen
: wegstoppen
: aanklagen
: bedrog, zwendel, siechte
: verstand [waar
: soort dobbelspel
: drinken
: armzalig
: ongeluk
:• viieg
: ketting
: sleutel
: uit de voeten
: loopen, op roof uitgaan,
op de baan loopen (voor
meiden)
: sleutel

Oer-Europeesche en Hebreeuwsche

waffel
nosselen
orel
piek, piekelman
piemelen
poedel
poekelen
rekel
sappelen
dekkel
achelen
gasserol
gebroedsel
gnorel
greppel
jandoedel
joekel, tj oekel
askelen
gammel

: mond
: stelen
: christen
: gulden
: huilen
: politieagent
: praten
: voet
: talmen
: politieagent
: bikken, eten
:. pet
: familie
: onbesnedene, christen
: grens
: jenever
: hond
: handelen (koopen, verkoopen)
: ziek

5°. DE WOORDEN OP -IG (-ax), (ook hier zijn weer Hebreeuwsche bij).
gevazel
gondel
heibel
iezel
kachel
•
konkel
•
krummeldieven :
linkmiggel
maholle
massel(tjes)
menobbel
mimmele
mokkel
molleke
nobel

met z'n beizige
branderig

•

•
•
•

valsch spel

dame
drukte, herrie, ruzie
huis (asyl ?)
stomdronken
koffieketel
[dieven
minachtend voor prulgrappenmaker, akelige
vent, deugniet
bedorven, kapot
winst, geluk, voorspoed
monster, bijzonder leelijk
moeder [schepsel
meid, geliefde
meid, geliefde
geschikt, goed, veilig, vertrouwd
met z'n tweeen
beet, belust

derig
grandig
grimmerigen
grommerig
loojig (v. lood)
meelig
meegig
meilig
meiligin
morig
schranderig
wieberig
doddig
grassig
jannig
kantig
kiwig
krottig
loensig

6°. WOORDEN OP -LING, -RING, -ING.
bekattering
duimeling
grypeling
krakeling

landing
lenzelink
lunzelink

LIit

: uitbrander, bekeuring
: duim
: vinger
woord [ze verlunzen
(= verstaan) geen
krakeling]
ruzie
: luistervink
: kijk om je heen, laat je
niet uithooren of beluisteren

Teirlinck en Kluge :

lengeling
dodding

dossing
blosselink
kippen(r)ing
knageling
krakeling
leuzelink
luwing

: worst
: kaas
: kleeding van fra dos?
: visch
: schaar
: rat
: noot
: oor

: mooie gelegenheid

:-:

fuif
: papieren geld

:-:

'lit Köster -Henke:

maling

: iemand in de maling
(= voor de gek) hou-

pinkeling
raggeling
spanling
tingeling
vatling

•: pink
: mislukking, tegenval: oog
[ler
:• gewone winkelschel
: gereedschap
: in de veiling zetten =
voor de gek houden

den

veiling

••

• •

• •

• •

• •

mandering
rompelink
rouwelink
schommeling
schreilink
strikkelink
triedeling
zwengeling
zwirling

: wieg, koffer
: mosterd
• kind
: huisraad
: kind
: kous
: pantoffel
: wambuis
: oog

pierement

• spel

70. WOORDEN OP -EMENT
bikkesment
dossement

: grond, aardoppervlakte,
: voornaam, deftig [weg
: lachen
: jong, klein
: zwaar
: zout
: lui, suf
: koning
: koningin
: bevreesd, vrees
: schraal
: uit de voeten weg
: vuil, siecht
: vet, gemest
: kwaad, koppig
: oud
: schoon
: kaal, arm.
: bedorven

• •

• •

LIit Köster - Henke:

woordvorming.
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Uit Teirlinck:
bekkementeeren
bikkement
dossement

..

..

..

..

..

: maaltijd houden
: eetbare waren, spijzen
: kleeding

..

.

..

kassement
mollement
smoelement

..

..

..

..

..

..

: gevangenhuis
: moord
: bakhuis, smoel

Wil men echter ten slotte onmiskenbaar den bewusten toeleg tot een geheime taal aan het werk zien, dan letze men op de moedwillige verandering
van den Anlaut in het Vlaamsch-Bargoensch : Vijf : kijf, zes : kes, zeven : keven,
acht : kacht, dertien : kertien, zestien : kestien. Zeker, ook dit zal wel analogie
zijn, naar een bij de Joden gebruikelijken klankovergang s : k maar deze analogie is moedwillig doorgedreven. In de dieventaal van het begin der 19de eeuw
werd koffie : korri.lVlaar vooral in de cijfers was, en is het voor de dieven van
belang, dat ze niet verstaan worden. Daarom veranderen de telwoorden dan
ook voortdurend. De dieventaal der 16de en 17de eeuw had: swis 2, trums 3,
quadors 4, sinx 5. Het Zeelsch Bargoensch heeft een 1, deus 2, kijf 5 enz. zie
boven. Het Roeselaarsch : kops 1, bis 2, draaiers 3, verkens 4, knak 5, enz. zie
boven, voor 100: hopki. Het Kempensch Bargoensch heeft voor 100 nol, en
voor 1000 vitse (groote) nol. Het Rijnlandsch Bargoensch heeft een 1, parts 2,
troms 3, nothringskes 4, holfkruutskes 5, spörkes 6, kruutskes 10, kruutskes on
een 11, parts kruutskes 20, hoff oer 50, oer 100, kruutskes oer 1000. In de
Tjöttentaal: 1 eene, 2 beede, 3 droimes, 4 sneemans, 5 mans, 6 half bruwel,
12 bruwel, 100 noel(s), 1000 trant = (groot) noel. In de Nederlandsche dieventaal van thans worden behalve eegit 1, peget 2, meier of mein 100, de narren
der Hebreeuwsche letters als telwoorden gebruikt
1. älef : olf, mokum alf (olf) stad A'(dam).

2. bet beis ; beisig, beizig : tweemaal beizig
:

dollet : 8 ; mokum beis : stad B(erlijn).
3. gimel : kimmel(en) ; kimmel meier 300 ;
kimmel en dollet 7.
4. dälet : dollet, dolt, dallet.
5. he : heit, (hij = vijftien bij Vernee) heit en
dollet : 9 ; een heytje : kwartje.
6. wäu : vau, woof.
7. zäjin : zain, zojen, sojem.
8. het : get, ges, gis.
9. tet : tes.
10. jöd : joet ; joet beis — 12, joet dolt = 14.

20. kaf : gaf, kaf : 11.
30. limed : lammet.
40. men : mem.
50. nün : noen.
60. sämek : sammech.
70. cajin : ngajin, gnajen.
80. pe : pei.
90. side.
100. qöf, koef (gulden = schoof, sjoof) ;
Andere letternamen zijn nog :
Soem-koef = S. K. = Politie.
Koef noen = K. N. = kost niets.
res, reis, mokum Reis : stad R(otterdam).

Wat nu verder DE MOREELE PSYCHOLOGIE der dieventaal betreft,
uit de talrijkesynoniemen zien wij duidelijk de afgetreden banen, waarlangs zich
hun bekrompen zieleleven voortbeweegt. Voorop : alle kostbaarheden en geld,
geld! Dan hun handwerk : het sielen met al de daartoe dienende gereedschappen. Dan de politie met al den aankleve van dien : het gerecht, het cachot, in
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de gevangenis, ontsnappen en gevat worden, door de mand wallen en liegen
Eindelijk het werteren van hun geld in smullen en drinken, vechten en ruzie,
om van erger maar niet to geovagen. Arme dieven, wat is hun het Leven?
edelsteenen : daai, daaitje, koetsef (roosje),
koetsef blinker (brillant).
zilver(en) : kalf, schkesef, klijf, klijfsch,
goud : foks, sohof. [krien, tim-tim.
kopergeld : roode loop.
bankbiljet, papieren geld : dossement,
kassavie, kezavie, 'n velletje, 'n flepje
(bankje), 'n geeltje (v. 25 gulden), halve
rooderug (500 gld.), Filippi (v. 10 gld.)
roode rug (1000 gld.)
geld : bezommen, lood, loodpot, moem,
monnie, moos, moppen, poen, schrabbes,
100 gulden : meier. [mezoomen, splint.
40 gulden : bokkenvreter.
tientje : Filippie, fokse cent, fokse schrabbers, fokse spie, gouden spie, jantje, joetji,
juutje, mattenklopper, geeltje.
2 rijksdaalders : fiets.
3 gulden : kimmelaar.
rijksdaalder : achterwiel, groote knoop,
knaak, rad, riks, riksie.
daalder (f 1,50) : duimpje, lammetje (eigl.:
30 stuiver van het Hebr. lamed).
gulden : pop, pieterman, kleine knoop, piek,
poppie, poppetje, rad, sjoof, soof, voorwiel, zoof, man.
halve gulden : joeter (eigl : 10 stuiver) joet
35 cent : makke met een kanker. [bas.
een 28 : likmehol.
kwartje : heitje (eigl. een vijfje = vijf stuiver), maf j e.
dubbeltje : beizie, hondje, ketippie, knoopje,
koppie, schubbetje, witje.
stuiver : bas, een schobbeltje.
2 1/2 cent stuk : plak, schol, slofje.
duit, cent : pieremezeur, poozer, passer,
posjer, schrabber, schrapper, spaander,
spak, spie.
penning : halveseis.
halfcentje : dekkie, detje, loevertangetje,
loevertangetje, loefie, leeffie, uppie.
bereden politie : knolsmeris, sossem prinserij.
de rechters : gebeft gajes, 't gemot.

hoofdcommissaris : hoofdsmeris.
commissaris van politie : bollebof, bo
venmeester, meneertje.
majoor : dubbele koek.
officier : goudvink.
brigadier : hoek, knikker op het dak,
knobbelsmeris, knopsmeris.
politie agent(en) : adje, bout, koperenbout, dekkel, glimmende gajes, glimmende
gassie, glimmert, glimmerik, grandige(r),
hoed, jato, kallebak, klabak, kip, krauter,
lamp, latkip, link gajes, poedel, poets.
prins; de politie : prinsemarie wees, weets,
'n stille (geheimer) prinsery Rus, Russmeris Russios, siene sjiew sjed, sjeks, sjouter,
de schrandere, soemkoef.
arresteeren, aanhouden : knippen, plakken, hooggaan, schaken.
politie bureau : bazaar, bezaar, hal.
bekennen : doorslaan, doortimmeren, kotsen, omslaan.
leugen : bonk, jennetje, schorem.
liegen : jennen.
gevangenis : bajes, gribus, hoogeschool,
universiteit, Hotel Bellevue, Hotel Bajes,
de houten lepel, lik, paraplu, tofes.
celwagen : bajeswagen, likkar, chocoladewagen.
straf(hebben), zitten : drukkerd, drukken,
gepensioneerde (die voor veel jaar zit),
jaspenen, opgaan (strafkrijgen), opknappen, (zitten), sjeffen.
boeien : braceletten, patermosters.
vermoorden : nifteren, peigermaken, rot slaan, stil maken.
stelen : afgrissen, äskenen, bedissen, gannefen, gappen, fluiten hebben, handelen,
lichten, piepen, zeeweren, slaan, slikken,
jatmousen, jatten, kwinten, (zakkenrollen),
kraken (met inbraak), mareedsemen, marwiegen, meppen, mosselen, raussen, slaan,
sloopen (lood v/d daken v/d huizen).
dief : edelvolk, gannef, gilleskrauter (bij
dag), jatter, mareedsemer, marwieger.
-

-

-
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dieven : gouden ploeg, krummeldieven,
edelvolk, merwiecher, piejijzer, smous.
tippelaar, turftrekker, vinken, dresseur,
vinkerpeezer (zakkenroller) werken met
twee vingers, zeeferaar.
sleutels : kienen, Hollanders, kaskienen,
dopkien (zonder gat), lippies, kinematograaf.
brandkast : brandspinozer, muntmeter,
muziekdoos, speeldoos, tiejip,ijzeren Hein,
moppentrommel. [katerel.
winkellade : ezeltje, flip, kattebak, katterik,
gesnapt : bonjer, geschaakt, verschut, verschud, zuur.
ontsnapt, gered : betoeft, betoegd, gedrost.
vluchten : gasjewijnen, pleite gaan, pleite
sjeften, de spat zetten, zich verkrummelen,
wieberig tippelen, zich of het wieberig
maken.
vechten : dobberen, doppen, knokken,
looien, muimen.
ruzie : bonjer, hommeles, landing, mat mot. schuding,mekatrbing,
ruziemaker : krabbedaaier.
klap, slaag : daai, jetje, kedeevie, kedeevid,
kennep, kennef, kink, kleum, knok, knurf,
makkes, mekajem, mep, muim, peut, smeer,
tampil, timmer, watjekow.
beurs of portemonnaie : averkoot, knaker,
platvink, poeplappie, speentje, vink(je),
bloedvin.

afloeren : afleggen, aflenzen, afroojemen,
baldoveren, verlumen, verlenzen.

pistool : knapper(t), pafferik.
nijptang : bijter.
mes : galf, kalf, kolf, kortjan, kout, nifterik.
nijf, priem (dolkmes).
breekijzer : breektiejijs, krabber, talhout,
wandelstok.
gereedschap voor inbraak : grammonen.
vingers : feemen, veemen, grijpelingen,
pennen.
plezier : dijn, gein, geintjes, pageintjes.
dronkaard, dronken : broocher, buiter,
laveloos, lazerus, ze kregen de melan
(werden dronken), de pruif hebben (dron
zijn), sikker, sjikker, zwabber, buis--ken
balk, buiskinne, buizer.
drinken : bensen, buizen, jajemen, lijpen,
sjaskelen.
smullen : achelen, bikken, botten, pooien,
schranzen, smikkelen.
armoede : dalles, merode.
verrader(n) : rotteraar, verkleffer(n), verknoeier(n), verknijzer(n), verlinker(n), vermamsen, verschieren, versliegeraar.
sleutel : matograaf, motograaf, middendek,
pompertje.
valsche sleutel : (valsche-), standel, tandel,
zeventandje.
verdienen : op spienoze, op de peinooze
gaan (uit stelen gaan), tippelen.

Met opzet weggelaten zijn tallooze teekenende woorden, die met herberg,
kaart-, dobbelspel en zedelijke uitspattingen in verband staan.
Nu zou men denken, dat dit bekrompen taaltje van het uitvaagsel der menschheid, wel volstrekt geen invloed zal uitoefenen op het breede, algemeen beschaafde Nederlandsch, en toch zou men zich dan hierin deerlijk vergissen.
Allerlei woorden hebben ten eerste de dieven- en de soldatentaal gemeen.
Ten tweede staat het Nederlandsch der hoofdstad sterk onder invloed der
Jodentaal, en het is bezwaarlijk te ontkennen, dat hierin waarschij nlij k heel
vaak de boeventaal de bemiddelaar is geweest. De allervoornaamste kring
evenwel, waardoor de boeventaal zich baanbreekt naar het beschaafde
Nederlandsch, is de jongenstaal. Een Nederlandsche jongen is nu eenmaal
nog altijd, zooal geen straatjongen, dan toch een jongen van de straat. Hij
houdt van straattypen, en praat en spot er al even druk mee. Trouwens de
dieven houden er natuurlijk ook van, met argelooze jongens te praten. Daar
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hooren zij sours in drie minuten meer van, dan van alle gewiekste dienstmeisjes en kruiers sauren. Bovendien zijn jongens belust op nieuwe kernige
woorden. Met de dieven wedijveren zij eindelijk, in afkeer voor de politie,
en in belustheid op herrietjes, standjes en lawaai; en we molten den hemel
danken, als de gelijkheid van behoeften zich daartoe bepaalt. Welnu, hieraan
is het nu toe te schrijven, dat een heele reeks jongenswoorden uit de dieventaal zijn overgenomen. Er zullen er nog wel veel meer zijn, maar de mij invallende beloopen reeds het merkwaardige getal van Ca 80 woorden, die klaarblijkelijk uit de dieventaal zijn overgenomen.
knul
keet fokken
goochem
immes
gassie
berzie
tante meier (100) donderkanissen
lobbes
stukkies draaien
'm peezen
'n loer draaien
tof
de hink steken
lijntrekken
peigeren
tokus
op z'n kanis krijgen
smoesje
sjacheren
sjappie
op z'n tabernakel krijgen smeris
maffen
Booze
zuur zijn
bout
fielten
druif
bolleboos
glimworm
in de smiezen hebben
kaffer
bollebof
kip (diender)
'n das
mokkel
mep
klabak
'n strop
monkel
peteut
knolsmeris
'n spie draaien (knikkerspel)
kip (meisje) petat
sjene
spie (geld)
spikse
petatter
sjijn
lood (geld)
heet
patei
sjouter
spankeren
lef
watjekow
kedin
louwloene
heibel
kleumen
kedee
'n louwe boel
herrie
pil
gedee
er tusschen uit pleiten
gijn(tjes)
wiedus

En zullen deze jongens al die woorden vergeten, als ze eenmaal man geworden
zijn? Ik vermoed van neen. Verschillende dezer termen zullen van lieverlede
in het algemeen beschaafde Nederlandsch overgaan. Dat het trouwens vroeger evenzoo gegaan is, zal ik later nog toonen. Daarom mag ik dit hoofdstuk
niet sluiten zonder een aanmaning tot voorzichtigheid aan Köster-Henke, die
aan in politiedienaars den raad geeft, elk i n het oog te houden, die deze
woorden zou gebruiken. Dan mag het politiepersoneel niet slechts versterkt
maar wel verdriedubbeld worden, en dan komen ze nog niet klaar.
Ten slotte meen ik, dat vooral uit het Bargoensch blijkt, hoe gewichtig ook de
niet-gewestelijke groeptalen voor de historische taalstudie worden kunnen.
Mogen dus vele onzer jongeren zich hiertoe aangorden! Maar lasen zij wel
beseffen, dat ze hiertoe heel wat kennis in hun ransel gebruiken kunnen. Hebreeuwsch, Jodenduitsch, Keltisch, Baskisch, Eskimo en Zigeunersch zijn mij
hierbij te stade gekomen; en ik geloof dat, als ik van die zoo uiteenloopende
talen meer geweten had, ik ook evenredig meer raadselen had kunnen oplossen.
Invloed der dieventaal op het Algemeen Nederlandsch.
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e koopman is geen dichter, geen muzikant, geen schilder. Daar is
hij te nuchter voor. Waartoe dienen die verzen? Muziek nou ja,
om eens bij te zitten uitrusten! Schilderijen, om de groote muren
van zijn salon wat te breken; maar verder .... welnee ! Zäken,
ernstige zäken, heeft hij aan in hoofd, dat is heel wat anders! Uit loutere
lieihebberij worden de meesten dan ook geen koopman, al kän de moderne
omzet op de wereldmarkt met zijn speculatie en trucs, den ervaren handelsman
evenzeer boeien, evenveel groot-menschelijk geluk bereiden, als welke lectuur of welke uitspanning ook, zijn meer droomerigen broeder; hij words
tot den handel gedreven door winzucht, door het verlangen om geld te
verdienen. Dat behoeven we nu niet aanstonds met zoo'n leelijk woord
als eigenbaat te brandmerken. Dikwijls Loch steunt die winzucht op mooie en
hoog-menschelijke motieven, als daar zijn de zorg voor zijn huisgezin, de liefde
voor zijn kinderen. Maar de praktijk zelf heeft niets ideaals, is nuchter en
praktisch. Hij wil goede waar leveren, zeker, maar öm er mee te verdienen ;
de dichter onder de kooplui, die zijn eer stelz in puike qualiteiten, maar niet
berekent, hoeveel ze hem zelf kosten, gaat ten gronde. Hij komt concurrenten
Legen, dat zijn gevaarlijke lui. Hij bespiedt dan ook hun Bangen als een listige
vos. Maar ook op zijn koopers moet hij een psychologischen aktueelen kijk
hebben; weten wat ze noodig hebben, raden wat ze het meest verlangen,
berekenen wat hun nuttig zou zijn, en dit voor allen ; maar verder nog voor
ieder in het bijzonder in eigen handelwijze nagaan, weten waarmee hij h em
winnen, maar een ander Juist misschien stooten zou, kennen de oogenblikken
dat A. geld in kas en B. groote rekeningen te betalen heeft, uitkiezen de geschikte
wijze van reclame voor elk artikel, naar den stand en de gewoonten der koopers.
Een veelzijdige belangstelling in menschen dus, hunne koopkracht en hunne
kooplust. Een plooibaarheid om zich naar alle menschen, sours grillen te schikken, in de vreemdst mogelijke ,behoeften te voorzien. Een verziendheid, die
niet slechts rekening houdt met vandaag of morgen, maar nu reeds uitrekent
hoe dit artikel het volgend jaar zal gaan, of de aanvraag vermeerdert of vermindert, of er misschien exportatie mogelijk is, hoe duur dat artikel is in andere
landen ; of er misschien van deze of gene grondstof niet nog heel wat anders
zou te fabriceeren zijn ; of wat tot nu toe vast in den handel kwam, misschien
niet in poeder of vloeibaar meer opgang zou maken, of reeds niet met een
handiger verpakking veel gewonnen zou zijn. Om zulke problemen op te
lossen, heeft men geen hoogere wiskunde, maar een praktischen, realistischen aanleg noodig ; een klaar oordeel en een goed gezond verstand ; maar
bovendien een ontzaglijke ambitie en arbeidslust, om den eenen dag na den
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anderen, al die kleine componentjes van het groote vraagstuk, een voor een
zorgvuldig af te wegen en na te gaan; ja soms groote reizen te ondernemen,
of dure wetenschappelijke consulten aan te vragen, tot uitmaking van een
minimale moeilijkheid, waarop straks toch het heele mooie plan onvermijdelijk zou schipbreuk lijden ; een energie die voor geen zuren arbeid terugschrikt, maar na al die Karde moeilijkheden eindelijk weet uit te rusten in
een blijden moed om te wagen, in het vaste besef, dat hij alles heeft nagegaan,
en z'n plan gelukken most, en al z'n concurrenten er verstsld van zullen staan,
en hij er zeker zööveel mille aan verdienen zal. Iedereen die zich nog herinnert hoe wij het karakter der Israelfeten geanalyseerd hebben, ziet aanstonds
welk een schat van eigenschappen, de Jood voor den handel meebrengt. Zijn
invloed op onzen handel mag dan ook evenmin onderschat worden als de
invloed van zijn Hebreeuwsch en Jodenduitsch op onze handelstaal.
Wij behandelen nu achtereenvolgens gierst den woordenschat, die natuurlijk
zoowel in de gesprekken op kantoor en beurs, als in brieven en op allerlei
handelspapieren voorkomt, en daarna eenige taaleigenaardigheden van den
modernen handelsbrief en de reclame. Tot goed inzicht in beide bleek het hier
onvermijdelijk jets uitvoeriger dan in onze andere hoofdstukken op de ge
schiedenis van vroegere eeuwen in te gaan. Overal zullen wij den nuchteren,
maar praktischen koopmansgeest zien doorstralen en ons kunnen overtuigen
van het groote belang der totnutoe onopgemerkte psychologische gegen
yens, die in de handelstradities bezonken liggen. Misschien meer dan eenige
andere groeptaal staat de handelstaal onder vreemden invloed. Elke handelsman van onzen tijd, wiens zaken een beetje uitgebreid zijn, heeft toch voortdurend te doen met Engelschen, Duitschers en Franschen. Hij spreekt die
talen en correspondeert erin met min of meer gemak. Hij behoort dus niet
slechts tot de Nederlandsche maar ook tot de Fransche, Duitsche en Engelsche handelaarsgroep, zijn taal hoort behalve tot de Nederlandsche, ook
tot de Fransche, Duitsche en Engelsche handelstaal. In deze drie laatste
behoort hij echter niet tot de actieve centrale groep, maar tot de passieve
peripherie. Daar nu de drie genoemde vreemde handelaarsgroepen, veel
grooter en gewichtiger zijn dan de Hollandsche, zal de Hollandsche handelsman dus ook voortdurend allerlei nieuwe woorden van die buitenlandsche
groeptalen moeten overnemen, of hij wil of niet. Alleen wanneer hij zich
isoleert, en dus zijn zaken tot het Binnenland wil beperken, kan hij zich aan
denen invloed onttrekken. Maar de taalzuiveraar, die met een phrase over nationaliteit, dat van onzen handel zou vergen, verdient tot straf een plaatsje in
de klas voor vaderlandsche geschiedenis. Want zoo was het van den beginne
af. Ik volg voor de ontwikkelingsgeschiedenis van onzen handel het degelijk
werk van H. Diferee: De Geschiedenis van den Nederlandschen Handel,
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Adam 1908. Bij de oudste Germanen was de handel Touter passief. De algemeenGermaansche woordenvoor koopen enhandelaar: (Mnl. men9ere) markt,
kosten, tol, cijns en misschien ook pand komen dan ook van het Latijn : caupo,
mango, mercatus, co(n)stare, teloneum, census en pannus. Ook allerlei oude
geld-, gewichts-, emballage- en warennamen als munt, pond, ons, kist, wijn,
azijn, peper, peer, koper, beker, bekken, spiegel, spijs enz. hebben onze voorouders uit het Handelslatijn ontleend. Daartegenover hebben wij echter toch
reeds vroeg de echt-Germaansche woorden : veil, kramer, wisselen, Belden,
geld, woeker (de ongunstige beteekenis van dit woord kwam pas op in den
lateren kerkelijken rente-strijd), schar, schelling, penning, enz. Men meene niet,
dat de handel in de 9de eeuw b.v. hier te lande zöö onbeduidend was. Maar
de Bronnen ontbreken ons, om de handelstaal dier dagen te doorvorschen. De
Noren maakten echter aan dezen Bersten bloei van Neerlands handel een Binde.
Het tweede tijdperk van onzen handel reikt van 950 tot 1300. Tiel en Dordrecht
betwistten elkaar den tol. Utrecht herstelt zich spoedig van de Noorsche
invallen, en handhaaft zich als oud vereenigingspunt der verkeerswegen, voor
den transitohandel naar het Noorden. Dorestad kwijnt weg. Deventer en Stavoren zijn opkomende steden. Maar alles te zamen is het aanvankelijk toch niet
grandioos met onzen vaderlandschen handel gesteld. Langzamerhand zetten
zich evenwel de nieuwe vrije lieden als coop-lieden rond burchten, kasteelen
en kerken neer. De graven, Bisschoppen en abten bevorderden de opkomst
dier kramersgehuchten, die onderling de „gildae mercatoriae" stichten. Deze
gehuchten worden tot steden, vooral aan drukbevaren rivieren, zoo Amsterdam, Rotterdam, Vlaardingen, Vere, Zierikzee. Oude steden Leven op, zoo
Nijmegen, Maastricht en Deventer. In dezen tijd was alle handelscorrespondentie nog in het Latijn. Aan de kanselarijen werden niet slechts groote
staatsverdragen, maar ook allerlei kleine financieele en handelsmededeelingen
opgesteld. Van de kanselarijen leerde nu ook de private handelsman te correspondeeren. Van de Nederlandsche mondelinge handelstaal dier dagen, die
er zeker bestaan heeft, zou men uit onze oudste Mnl. geschritten zeker wel
iets op kunnen waken, maar bij gebrek aan Vorarbeit kan ik hier toch niet
op ingaan. Ik wijs slechts op eenige Oostersche warennamen, hier door de
reizende kooplieden ingevoerd, vooral uit het Perzisch- Arabisch, als : ammer
(amber), borax langs Frankrijk : saffraan, asuur en lazuur, siroop, zuker uit het
Indisch langs Italie en Frankrijk canfora, gengebare (gember), katoen.
Het ade tijdperk gaat van 1300-1507. De Bilden of hanzen sluiten zich tot
Ben grootsch handelslichaam „de Hanze" aaneen. De kantoren der Hanze bezorgden zoowel politiek als handel, 't waren kanselarijen in grooten of kleinen
stijl. LTit dezen oertijd der West-Europeesche handelscorrespondentie hebben
dan ook alle nieuwere talen, hun gemeenschappelijk bezit van Laat-Latijnsche
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woorden ontleend, zooals : quitte, quitteeren (kwijten), rente 1), datum, poorte
(portus), register, per, pro, facit, dedit, Somma, nota, minus, copie, privilegie, resten, item, termijn. Ook de kerkelijke invloed op de Bilden en markten mag hierbij niet uit het oog worden verloren. „By staende truce" werd de
handel gedreven en moest de koopschuld worden betaald. Sinds de helft der
14de eeuw komt nu de moedertaal in handelsbrieven meer op den voorgrond.
Het spreekt echter vanzelf dat deze Nederlandsche en Nederduitsche brieven,
al de juistgenoemde Latijnsche woorden bevatten, daar men die vroeger op de
kantoren, ook aanhoudend al mondeling tusschen de moedertaalwoorden in gebezigd had. Voor vele van deze handelswoorden is het niet uit to maken, of zij uit
Laat-Latijn, dan wel uit het Fransch of het Italiaansch ontleend zijn ; maar als
detailgegevens ontbreken, is het Berste op sociaal-historischen grond altijd het
waarschijnlijkst. Zeer dikwijls ook hebben hier weer twee of drie ontleeningen
samengewerkt. Eenige voorname Fransche handelstermen uit het Middelnederlandsch zijn echter 2), volgens Salverda de Grave : leveren, leverantie,
delivrance, garant, grossier, monster, restant, failleeren, kwijten (?) prijs, rabat,
som, balans, sommeeren, dozijn, koppel (?) masse, pint, partij, affaire, klant, mars,
mersenier, merser, rente (?) disponeeren (?) finantien (?) interest (?) pejement, dukaat, florijn, frank, saluut (?) fooi, allooi, convooi, octrooi, Citroen, meloen,
millioen, vermiljoen. Sommige dezer leenwoorden zijn in den tijd der Hanze
over ons land naar Duitschland gegaan, ze komen namelijk in Middelnederlandsche Bronnen veel eer dan in Neder- of Hoogduitsche voor. Zoo b.v.
arrest, arresteeren, accijns, hanteeren, leveren, profijt, profijtelijk, kantoor,
Compagnie, en sevens de oorspronkelijk Arabische woorden als magazijn,
bazaar, enz. En hoe sterk de Hanzetaal ook in de echt Germaansche woorden onder Nederlandschen invloed staat, zien wij uit het volgende lijstje van
algemeen Duitsche Hanzewoorden
afbreken
godspenninc
nederlage
stapel
aiköpen
hövetgöd
overmaken
teken
pack(en)
afrekenen
hövetstöl (Kapitaal)
wessel
afslän
rekenen
inköpen
wesselbref
betalen
rekenschap
ware
köpschat
betalinge
makeler
rekeninge
wrak
schult
bodemerie
matschoppie
wraken
gesichte (Vista)
schultbök
merke
winköp enz.
1) Ten bewijze dat het woord r en t e aanvankelijk niet uit het Fransch maar uit het Laat-Latijn is ontleend, wijs
ik op de talrijke natuurlijk Latijnsche pauselijke decreten en conciliebesluiten hierover handelend. Dat later het
Fransche volkswoord ook onzen term van klank deed veranderen, is een feit hiernaast en hierna, niet hiertegen.
2) Een vraagteeken achter het woord bedoelt twijfel to opperen of het woord niet aanvankelijk aan het LaatLatijn kan ontleend zijn.
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Omgekeerd werden ten onzent slechts zeer weinig Duitsche handelswoorden
overgenomen ; ik ken alleen tsollen (!)‚ cieraet en hars. Van lieverlede toch begonnen de Nederlandsche koopsteden, de algemeene (Neder)duitsche Hanze
te overvleugelen, tot ze ten slotte door de onderlinge concurrentie, en het
altijd ten onzent weer opwoekerend particularistisch provincialisme geheel
is uiteengespat. In dezen tijd der handelsprocedures of gastdingen, komt nu
ook in de moedertaal, de oude band tusschen rechtstaal en handelstaal weer
sterk op den voorgrond. En in het vervolg zullen wij nog zien, hoe deze beide
groeptalen, elkaar rin -een-groot-segmentrsnij dende cirkels zijn gebleven, tot
op den huidigen dag. Verder vormen, juist als in de litteraire taal, ook in
de handelstaal van deze periode de Zuid-Nederlandsche dialecten, vooral
Brabant en Vlaanderen de centrale actieve en het Hollandsch slechts een
periphere massieve groep. Brugge, Antwerpen en Mechelen gaven den
toon aan. De „Vonnissen van Damme" (de geboorteplaats van Jacob van
Maerlant), vooral het „sciprecht", waren in de 14de eeuw over heel Europa
bekend. Voor de Noord-Nederlandsche handelstaal dier dagen leze men
de „Amsterdamsche ordinancie", afgedrukt door Ter Gouw in zijn Geschiedenis van Amsterdam, Deel II. Het krediet begon in West-Vlaanderen
vooral zijn nuttige werking te doen gevoelen, terwijl zich ook de geld- en
wisselhandel reeds krachtig ontwikkelde ; al in het begin der 14de eeuw
ontmoeten wij er een assurantie-maatschappij. De commissiehandel ontwikkelde zich uit het vrije Brugsche entrepöt, en hier sprak men toen reeds van
de beurs, waar kooplieden uit alle landen van Europa samenkwamen. Van
lieverlede ging echter de bloei van Brugge naar Antwerpen en Amsterdam.
Door den „Magnus Intercursus" van Philips den Schoone met Hendrik VII
van Engeland in 1496 gesloten, kregen deze beide steden een grooten voorsprong op Engeland. Onze vrachtvaart op Engeland was verzekerd, het initiatief aangewakkerd, en zoo zouden wij binnenkort de rijkste economische
staat van West-Europa worden. Wel dreigde de „Malus Intercursus' van 1506
dit alles met ondergang, maar de Nederlanden weigerden dit afgedwongen
stuk te erkennen. Daardoor werd in 1507 het tractaat van 1496 weer van kracht.
En hiermee opent zich een nieuw tijdvak van 1507-1596. In de 16de eeuw
beleeft het Latijn met de Renaissance weer een nieuwen bloei, ook in de handelswereld. t,Iit dien tijd schijnen te stammen : accepteeren, auctie, beneficie,
dateeren, defect, expedieeren, folio, formulier, disponeeren, hypotheek, inventaris, junior en senior achter eigennamen, cautie, collationneeren, confiskeeren,
consul, memoriaal, monopool, negotie, obligatie, offereeren, plus, portie,
qualiteit, quantiteit, quantum, quoten, rata, salaris, salarieeren, en andere.
In dezen tijd begint nu ook de handel op de Italiaansche steden tot bloei te
komen. Reeds in de middeleeuwen was onder invloed van den Italiaanschen
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geldhandel over Frankrijk : „Lombaert, lommerd" geimporteerd. Met Veneti e
had Loch Brugge, reeds in de 14de en Antwerpen in de 15de eeuw een uitgebreiden handel. En wie zich van den Antwerpschen handel op Italie tijdens de
16de eeuw een denkbeeld wil vormen, hij sla Guicciardini na, dat spot eenvoudig met alle beschrijving. Nu komen dan ook de Italiaansche termen in
massa binnengevallen zooals a, accoord, advies, adviseeren, bank, bankier,
bruto, collo, connossement, contrabande, kapitaal, kassa, kassier, netto,
post, procent, risico, saldo, soort, sorteeren, transito-handel, enz. Iets later
vertoonen zich agio, blanco, a costi, disconto, firma, Franco, frankeeren, giro,
endosseeren, porto, rabat, sortiment, transport. Sommige Arabische woorden
ontvangen wij eveneens uit de Italiaansche handelstaal, zoo : bazar, tarief,
tarra, karavaan, misschien ook aval, averij en trafiek. En al deze Italiaansche
woorden gaan uit onze Nederlandsche handelstaal van lieverlede in de Duitsche taal over, anders zou het immers onbegrijpelijk zijn, dat ze daar pas
optreden als de Duitsche handel op Italie bijna geheel ten onder is gegaan.
Want naast onzen Antwerpschen handel op Italie noemt Guicciardini dien met
Duitschland. Maar van een overneming van veel Duitsche woorden bij ons is
geen sprake. Alleen „erts, kwarts en louter' stammen waarschij nlij k uit dezen tijd.
De Duitsche handel raakt aan het kwijnen, en wij zijn de centrale actieve partij.
Meer invloed op onze handelsmarkt heeft echter altijd nog het Fransch, eensdeels omdat onze betrekkingen met Rouaan, Parijs, Tours, Lyon en Montpellier
nog altijd zeer druk waren, anderdeels om de ook toen reeds verdrukkende
inwerking, die het Fransch van Walen, Henegouwen en Picardiers op de Vlaamsche dialecten uitoefende. Bij Salverda worden dan ook de woorden uit de
Fransche handelstaal in de 16de eeuw ten onzent allanger hoe talrijker : artikel,
consorte, contract, correspondentie, protest, provisie, trieeren, specificeeren(?)
baal, balie, lust, pakket, assurantie, assureeren, bankroet, bankroetier, insolvent(?) debiet, krediet, rembourseeren, surplus, surs e ance ; agent, expedieeren,
consigneeren, transport, effectueeren, manufacture, accepteeren, Tourneeren,
prolongatie(?) prolongeeren(?) enz. Lift Spanje ontving Antwerpen de kalebas, de schorseneren, de vanille, cacao en chocolade, marmelade, noga, salade
tabak, sigaren, kurk, indigo, ansjovis, cochenille, platina, met hunne Spaansche namen, sindsdien bijna alle in het algemeen beschaafd Nederlandsch overgegaan. Van de Spanjaarden leerden de Antwerpenaars ook de cargadoors
kennen. Ondertusschen had evenwel voor den Antwerpschen handel reeds de
doodsklok geluid. De inneming door Parma in 1585 is een keerpunt in heel onze
taalgeschiedenis. De Noordelij ke N ederlanden namen bijna al de Protestantsche
en joodsche kooplieden op (het waren er : circa negentien duizend) en werden van
nu af, praktisch reeds zelfstandig en onafhankelijk. Amsterdam nam de Antwerp-sche „coustumen''over. Oldenbarnevelds breede blik zag uit paar de Oostersche
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landen van verre, en na het voordeelige handelstractaat van 1596 tusschen
Hendrik van Navarre, Elizabeth van Engeland en de Staten-Generaal, konden
wij Spanje en Portugal trotseeren. Juist in hetzelfde jaar kwamen de vier eerste
Hollandsche schepen na een reis van 15 maanden op de reede van Bantam aan.
In dienzelfden tijd komen ook de rijke Portugeesche Joden naar Amsterdam, en
brengen er hun uitgebreide handelsrelaties mee op de Italiaansche steden, den
Levant en Perzi ë . En hiermee vangt een nieuwe periode onzer handelsgeschiedenis aan : de Gouden Eeuw van 1596-1704. In dezen tijd komt te Amsterdam het Italiaansche boekhouden in zwang, en zoo nestelen zich voor goed
een heele reeks Italiaansche termen, die vroeger slechts bij uitzondering voorkwamen. Ook het Latijn bleef bij onze renaissance-menschen z'n invloed doen
gevoelen. Ontzaglijk groot was de aanvoer van weelde- en huishoudelijke
artikelen uit Frankrijk. En de Spaansche en Portugeesche invloed begon voor
de joden opnieuw. Uit al die samenwerkende oorzaken komen weer een heele
reeks Romaansche handelstermen onze Hollandsche steden binnen. Allerlei
Latij nsch-Fransche, Fransch-Italiaansche enFransch-Spaansche contaminaties,
toonen duidelijk den dooreenwoelenden invloed, dier verschillende nationale
handelskringen op Amsterdam. Ook gebeurt het dikwijls dat het een of ander
woord aanvankelijk in Italiaanschen klankvorm optreedt, om naderhand voor
het Fransche equivalent te wijken. Dit alles na te gaan, ware echter eene studie voor zich. Wij geven slechts een lijstje : Activa, Passiva, actie, Actionist,
later Actionnair, dividende, later dividenten, rafactie, Loterij, Prijscourant,
adres, adresseeren, agent, artikel, assorteeren, assortiment, billet, courtage,
effecten, effectueeren, emballeeren, emballage, fabriek, fabriceeren, faveur,
fonds, Tourneeren, galanterieen, garantie, garandeeren, hazardeeren, interesseeren, kapitalist, cargo, cargaison, commanditair, kommies, commissionair,
comptant (fra.) en kontant (it.), korrespondent, manufacturen, provenu, prompt,
rembours, rembourseeren, retour, retourneeren, risqueeren, negotium, negocie,
negotiant, commercium, commercieel, error, alterumtantum, monopolium, immo-bilia en mobilia, conform, consumeeren, contingent, liquideeren, praesenteeren,
prolongeeren, regres, order, abandonneeren, arbitrage, associ e , en bloc, charter
partij , en gros, en detail, entrepöt, entreprise, etiquet, exporteeren, exportatie,
importeeren, colporteeren, producten, reeel, refuseeren, solied, surplus, enz.
Uit Skandinavië haalden wij het grenen- en vurenhout, en brachten er de namen
van mee naar huis. Aan de Russen verkochten wij kabeljauw (letterl. stokvisch)
en leerden van hen het juchtleer kennen, beide zijn dan ook Russische leenwoorden. Onze kolonien moesten wij bij na alle op de Portugeezen veroveren,
vandaar dat dan ook zoovele Portugeesche woorden onzer handelstaal aan
koloniale zaken of toestanden herinneren : neger, creool, mesties, mulat, fetisj,
kaste, kwispedoor, muskiet, mandarijn, bajadere, ananas, bamboes, banaan, enz.
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Voor de talrijke woorden, die onze koloniale handelskringen aan 't Maleisch,
Arabisch en andere Oostersche talen ontleenden, zie men : R. Dozy : Oosterlingen, den Haag 1867. P. Veth : Liit Oost en West, Arnhem 1889. F. Prick
van Wely : Viertalig aanvullend Woordenboek voor GrootNeder1and 3,
Weltevreden 1910. In dezen tijd vooral is de zeemanstaal eigenlijk niet meer
van de handelstaal te onderscheiden. En hoe verregaand onze invloed in die
dagen op geheel Europa was, zal later uit onze woordenlijst der zeemanstaal dan ook duidelijk blijken. Al onze handel was zeehandel. De twee taalkringen wallen bijna heelemaal Samen. Toch behoudt elk natuurlijk zijn eigen
centrum. Het centrum der handelstaal vormden de reeders en makelaars aan
den wal. De toonaangevende kringen voor de zeemanstaal waren de kapiteins en de matrozen, zoowel op de oorlogs- als op de handelsvloot. Al de
vreemde narren die voor vaartuigen, koloniale verhoudingen en waren, tijdens
de 17de eeuw deze handelstaal binnendrongen, op te noemen en te behandelen,
zou een boek vorderen voor zich alleen. Maar ook de echte Nederlandsche
woorden, die moesten voorzien in zooveel nieuwe behoeften, vertoonden allerlei nieuwe beteekenissen, afleidingen en samenstellingen, die de toekomstige
geschiedschrijver onzer handelstaal in groote gefallen zal hebben te boeken.
Na dit bloeitijdperk van omen kolonialen handel, spreekt men gewoonlijk van
verval. En dit is ongetwijfeld Juist, als wij alleen onze blikken op den warenhandel en de kolonien vestigen. De 18de eeuw echter is niet alleen verval, maar
het is de eeuw dat wij de groote geldmarkt van Europa zijn. Hier worden bijna
alle groote staatsleeningen, ook van buitenlandsche mogendheden het gemakkelijkst en spoedigst geplaatst, het is de tijd van opkomst voor den Europeeschen
fondsenhandel. En de Nederlandsche, deels Joodsche kapitalen, speien daarbij
een groote rol. In deze eeuw ontwikkelt zich dan ook in Nederland en Engeland, de nieuwe fondsen- en beursterminologie : stijgen, dalen, inschrijven,
concurrentie, koers, perte, circuleeren, speculeeren, speculant, Windhandel,
deficit, dechargeeren, emitteeren, coulant, converteeren, realiseeren, baisse,
hausse, Baissier, haussier, coupon, reclame, contramine, enz. Veel hiervan
is weer Fransch, in overeenstemming met den ontzaglijken invloed dien de
Fransche cultuur in de 18dß eeuw op onze letterkunde en heel onze beschaving en denkgewoonten uitoefent. Verreweg de meeste Fransche woorden in
de lijst hierachter, zijn dan ook reeds overgenomen in de tweede helft der
17de en de Berste helft der 18de eeuw. Nu pas beginnen ook de Engelsche
(deels oorspronkelijk Latijnsche) leenwoorden in onze handelstaal op te komen
banknoot, stock, charter, standaard, patent, Lloyd, cheque (in Franschen
vorm), code, limit, ex, via, affidavit, haussier. Pas in de 19de eeuw komt deze
Engelsche invloed tot z'n volle ontwikkeling : good, first rate, superior, fine,
average, regular, middling, low, single, mixed, supply, store, steamer, cash,
Spanje en Portugal.
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fashion, novelty, run, manager, safe, limited. Uit Amerika komen, corner : Ring,
Trust, humbug, Selfmademan, telegramm, grangers, greenbacks, staddle, enz
enz., gelijk men hierachter in de lijsten kan naslaan. De Engeisch-Amerikaansche handel immers overbluft thans ons heele continent. De Duitsche handelswoorden zijn dan ook ten onzent zeer gering. Ik laat nu de lijsten der leenwoorden volgen, die onze huidige handelstaal kenmerken, d. w. z. met uitsluiting van de leenwoorden die reeds uit onze handelstaal in het algemeen
beschaafd Nederlandsch zijn overgegaan. Deze vindt men in ons laatste hoofdstuk.lVIijne lijsten berusten op J. Weeveringh : Woordenboek voor den Effecten-, Wissel-en Speciehandel, hetAssurantiewezen en het Boekhouden, A'dam
1888. D. Smit : Verklarend Handelswoordenboek, A'dam z. j. en de gewone
handboeken voor de Nederlandsche handelscorrespondentie. Voor saalkundig
doel Meek absoluut waardeloos, wegens verregaande incompleetheid : Het
Nederlandsch Handelsmagazijn of algemeen zamenvattend woordenboekvoor
handel en nijverheid, 2 folios, Amsterdam 1843.
NEDERLANDSCHE HANDELSWOORDEN LIIT HET LATIJN.
A dato : (op wissels) van den dag der ... af. qua nave vis : verzekering op welk schip
Ad depositum : in ambtelijke of gerechte- men wil, ook genoemd : assurantie op schip
..

lijke bewaring geven.
Ad interim : voorloopig.
Ad libitum : naar believen.
Ad ultimum : ten laatste.
Adulteeren : vervalschen van munten.
Ad valorem : naar de wettelijke waarde.
Affidavit (overgenomen uit de Engelsche
rechtspraak) : een beeedigde gerechtelijke
verklaring.
Agenda : aanteekenboek, letterlijk 't Been
nog gedaan moet worden.
Alter ego : een ander ik, plaatsvervanger.
Alterum tantum : nog eens zooveel, het
dubbele.
Anni currentis : van het loopende jaar.
Anni futuri : van het komende jaar.
Anni praesentis : van het loopende jaar.
Anno praeterito : verleden jaar.
Anno : in het jaar .. .
A posteriori : van achteren, uit de ervaring,
A priori : te voren, vooruit, bij voorbaat
Arbiter : scheidsrechter. [bewezen.
Arbitrium : uitspraak van scheidsrechter,
eindoordeel.
Areaal, afgeleid van area : oppervlakte.
Assurantie in quovis : b.v. assurantie in
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of schepen.

Bilateraal : tweezijdig. Een contract : dat
wederzijdsch bindend is.
Bona fi de : te goeder trouw.
Bonis cedeeren, Bonorum cessio : afstand
doen van al zijn bezittingen ter voorkoming
van failissement.

Boniteit : bonitas, goedheid, waarde.
Brevi manu : kortweg, zonder meer.
Caduceus : de staf van Mercurius.
Casu quo, afgekort c. q. : in dit geval, in
geval van . . .
Catalogus : lijst, opsomming.
Cautie : cautio, borgtocht.
Cavillatie : cavillatio, spitsvondigheid.
Circa : ongeveer.
Cireumjaeentien : circumjacentia, omliggende plaatsen.
Citissime : zoo spoedig mogelijk.
Cito : spoedig, snel.
Complementaris : beheerende vennoot bij
y
een commanditaire vennootschap.
Concessionaris : die de concessie verk egen
heeft.
Conditio sine qua non : onvermijd lijke
voorwaarde.
.

Consignatie : consignatio, (in den exporthandel) het in bewaring geven van gelden
of goederen. De afzender spreekt van consignatie, de ontvanger van commissie. In
den boekhandel bestaat alleen commissie.
Consortium : vereeniging van bankiers, die
op zieh nemen een leening van den Staat,
een maatschappij enz. te plaatsen.
Contract : contractus, verdrag.
Credit : het te goed ; credit: hij heeft te
goed .. .
Data : opgaven, gegevens, hoofddenkbeelden.
Dato : op heden ; a dato : van heden of ; na
dato, op dato.
Datum : tijdstip, dagteekening.
Debet : het verschuldigde ; debet : hij is verr
schuldigd.
Defect : defectus, gebrek ; kas-defect : het
geld dat bij 't opmaken der kas daarin minder aanwezig is dan de boeken aangeven.
Defect : defectus, beschadigd, onvolkomen.
Deficit : het te kort ; deficit : er ontbreekt.
Devalvatie : devalvatio, ontmunting
waardevermindering van munten.
Deviatie : deviatio, afwijking.
Diffessie : diffessio, acte, waarbij men een
wissel voor onecht verklaart.
Dividend : dividenda, wat verdeeld moet
worden, winstaandeel. Voor 't eerst in de
0. I. Compagnie gebruikt. Extra-divident :
boven 't eenmaal vastgestelde ; interim-divident : voorloopig divident.
In dorso : op de keerzijde, op de rugzijde.
In duplo : dubbel, in tweevoudig afschrift.
Afkomstig van 't kanselarij-Latijn.
Eiusdem : van denzelfden dag, dezelfde
maand, 't zelfde jaar, naar gelang er onder
verstaan wordt : diei, mensis of anni.
Elevator : hijschtoestel.
Error : dwaling, fout. Salvo errore et omissione (S. E. & 0.) : behoudens fout en vergissing. Error calculi of error in calculo :
rekenfout.
Ex : zonder, na aftrek van ; ex-coupon : zonder coupon ; ex-divident : zonder dividend.
Extra : buitengewoon, bijzonder.
-

Extract : extractum, uittreksel.
Faciliteit : facilitas, gemakkelijkheid.
Fac simile : letterlijk doe gelijkelijk : nauwkeurige nabootsing van een oorspronkelijk
handschrift.
Factoor : factor, lasthebber, gemachtigde.
Factor : omstandigheid, welke invloed op
iets uitoefent.
Factorij : (mlat. ital.) factoria, huis van een
factoor, handelsnederzetting.
Fiat : het zij zoo, toegestaan, goed ; volgbriefje voorzien van 't fiat van dengene, die
de goederen afleveren moet.
Fidei commis : erflating onder voorwaarde,
dat de erfgenaam ze aan een derde zal overdragen. 't Woord is half-Latijnsch, halfFransch.
Fiscus : schatkist, belastingwezen.
Fluctuatie : fluctuatio, gedurige rijzing en
daling.
Fluctueeren : fluctuare, dobberen, op en
neer gaan.
Folio van folium : blad. Boekformaat,waarbij
het vel papier slechts dens is toegeslagen en
dus bladzijden heeft. In 't boekhouden : de
2 tegenover elkander staande gelijkgenummerde bladzijden van een opengeslagen
boek. Folieeren van folio : de bladzijden van
een boek van doorloopende nummers voorzien, waarbij dan de tegenover elkaar staande
bladzijden hetzelfde volgnummer krijgen.
Functie : functio, ambt, bediening, post.
Gratis : zonder betaling, voor niet.
Honorarium : vergoeding, salaris.
Imitatie : imitatio, navolging.
In calculo : in de berekening.
In dorso : aan de keerzijde, op den rug.
Injunetie : injunctio, rechterlijk bevel (b.v.
tot verkoop).
In loco : ter plaatse.
In margine : op den rand b.v. van een boek,
brief.
In mora : achterstallig, in gebreke.
In natura : in natuurlijken toestand.
In originali : in 't oorspronkelijke, in handschrif t.
Interest : eig. er is belang bij : winst, voordeel.
-
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Interim : intusschen.
Inventaris van inventarium : lijst van aanwezig zijnde goederen, bezittingen, schulden enz.
Jurisdictie : jurisdictio, rechtspraak, rechts
-gebied.
Jurisprudentie : jurisprudentia, leer, gehuldigd door rechterlijke uitspraak.
Leges : administratiekosten.
Licentie : licentia, verlof, vergunning.
Liquidatie : liquidatio, vereffening van
zaken.
Liquidator : persoon, die met de liquidatie
belast is.
Loco : ter plaatse, in plaats van.
Loco goed : reeds uit 't schip geloste goederen (in tegenstelling met b.v. zeilende,
stoomende goederen).
Mala fides : kwade trouw.
Mandaat : mandatum, opdracht, volmacht, aanwijzing tot betaling.
Mandataris : lasthebber, gevolmachtigde,
Manifest van manifestus : klaar, openbaar :
door den schipper of den bevrachter opgemaakte lijst van de scheepsgoederen.
Manuscript : manuscriptum, handschrift.
Massa : menigte, groot aantal.
Maximum : het grootste, hoogste.
Memorandum : korte medeeling.
Memorie : memoria, geheugen, gedenk.
-schrift.
Mercurius : beschermer van den handel.
Mora : vertraging, verzuim.
Moratorium : het in tijden van crisis door
de rechterlijke macht toegestane uitstel.
Negotiatie : negotiatio, geldleening.
Negotie : negotium, bezigheid, handel.
Norm : norma, grondslag, regel.
Nota : kleine rekening.
Notulen : notulae, korte aanteekeningen.
Nova : nieuwigheden.
Officium : dienst, ambt.
Pagina : bladzijde.
Passief, Passiva, Passief handel : invoerhandel (door kooplieden aan een vreemd
land bezorgd). Debita-passiva schulden,
passiefschulden.
Pecunia : geld, goed.
-

-

:

154

Latijn in onze handelstaal.

Per : door, wegens.
Plus : bovendien, overschot.
a Posteriori : van achteren beschouwd.
Postscriptum : naschrift.
Pro copia : voor afschrift.
Pro Deo : om Godswil, kosteloos.
Pro forma : voor, in den vorm.
Pro forma factuur : gefingeerde rekening.
Pro libito : naar believen.
Pro loco : voor de plaats van inwoning.
Promotor : bevorderaar ; iemand, die zieh
-

-

belast met de plaatsing van aandeelen in de
vennootschap.
Pro novitate : als nieuwigheid.
Pro rato : naar evenredigheid.
Prospectus : voorloopig plan van uitgave
b.v. van een boek.
Quantum, Quantiteit : quantitas, hoeveelheid.
Quota, quotum : evenredig aandeel.
Rafactie, Refactie : vergoeding of aftrek
voor beschadigde waar.
Rata : evenredig aandeel.
Recepis, Recepisse : voorloopig bewijs van
storting op aandeelen in geldleeningen.
Register : bladwijzer, inhoudsopgave.
Remedie : remedium, door de wet toegestane geringe afwijking van 't officieel
vastgestelde gewicht en gehalte bij 't slaan
van munten.
Rente : renda, renta, (rendita), winst, jaarlijksche opbrengst van een kapitaal.
Repertorium : register.
Salaris : salarium, bezoldiging, loon.
Salva remissione : met voorbehoud van
terugzending.
Salvo errore et omissione : behoudens
fouten en misstellingen.
Som : summa, bedrag, dat betaald moet
[worden.
Specimen : proef, staal.
Stellionaat (rechtsterm) : 't verkoopen of
met hypotheek bezwaren van goederen,
waarvan ik weet dat ze mij niet toebehooren.
Supra : boven ; ut supra : als boven.
Ut retro : als op de keerzijde.
Ut supra : als boven.
Via : langs, over.
Vice versa : over en weer, heen en terug.

NEDERLANDSCHE HANDELSWOORDEN, UIT HET ITALIAANSCH.
A conto : op rekening.
A conto nuovo : op nieuwe rekening.
A conto vecchio : op oude rekening.
A costi : te uwer plaatse ; costi : daar.
A drittura : direct ; fra. : ä droiture.
Agio : opgeld ; (aggio : gemakkelijkheid) sinds
1650 ongeveer steeds lagio (met het lidwoord) ; daarna sedert 1725 alleen agio.
Agio conto : rekening, waarop die geldsoorten geboekt worden, die een veranderlijke
waarde hebben,
Al corso : tot den koers van den dag.
Al marco : bij het stuk of bij het gewicht.
Al pari : gelijk aan de waarde (op 't geldswaardig papier uitgedrukt).
Al peso : bij het gewicht.
Al pezzo : bij het stuk.
A meta : b.v. konto (a) meta : rekening voor
de helft, voor halve rekening.
Animo : kooplust, navraag.
Anno passato : van vorig jaar.
Appunto : zie appoint.
A use : naar gewoonte, naar gebruik.
A vista : op zicht, na zicht.
Banco:veritaliaanschte vorm van onsNederr
landsche woord bank. Ook banko. Marc
banco : oude Hamburgsche rekenmunt.
Blanco : wit, oningevuld.
Blanco aandeelen : aandeelen, die Been bepaald persoon aanwijzen en zonder formaliteit in 't bezit van anderen kunnen overgaan.
Blanco crediet : bevoegdheid om over een
onbepaald bedrag te kunnen beschikken.
Blanco endossement : endossement, waarbij
alleen de naamteekening van den endossant
op den wisselbrief is gesteld.
Blanco rekening : rekening, waarbij de invulling van de som aan den debiteur is overgelaten.
Blanco verkoopen : verkoopen zonder te
bezitten. Dit woord blanco is een kruising
van het it. bianco en het fra. blanc.
Breve vista : kort zicht.
Bruto : ruw d.w.z. goederen met verpakking
samen.
Cambio : wissel.
—

Cassa : 1. geldkast 2. aanwezige geldvoorraad.
Collo mrvd. Colli : baal, kist, vat, pakket
koopwaren.
Connossement : cognoscement. Zie fra. lijst.
Conto : rekening ; a conto : op rekening.
Conto a meta : gezamenlijke rekening ; voor
halve rekening.
Conto corrent : loopende rekening.
Conto (into : gefingeerde rekening.
Conto loro : hun rekening.
Conto mio : mijn rekening.
Conto nostro : onze rekening.
Conto . nuovo : nieuwe rekening.
Conto suo : zijn rekening.
Conto vostro : uw rekening.
Corso : koers ; al corso : tot den koers van,
naar den loopenden prijs van ... .
Costi : daar ; a costi : te uwer plaatse.
Decalo : gewichtsafname door indrogen,
lekken enz.
Del credere : borgstelling, loon dat de commissionnair vraagt voor borgstelling.
Deposito : gelden, welke tijdelijk aan een
bank in bewaring (a deposito) worden gegeven.
Disagio : het bedrag, dat een effect minder
waard is dan de waarde erop uitgedrukt.
Disconto : korting voor contante betaling ;
de interest waarmede het bedrag van een
wissel wordt verminderd, wanneer hij voor
den vervaldag wordt verkocht of in betaling
gegeven. In disconto nemen, geven.
Dito, Ditto, Detto : als voren ; hetzelfde ;
desgelijks. Werd oorspronkelijk gebruikt alleen ter herhaling van een maandnaam.
En dorso : op den rug.
Factuur : fra. facture, ital. fattura, rekening ; nota over koopwaren.
Fiasco : (flescb) mislukking.
Fiasco maken : zijn doel missen.
Firma : handelsnaam, waaronder een zaak
wordt gedreven.
Francatuur : francatura, 't bedrag, dat
vooruit betaald moet worden voor 't vervoer
van pakjes, brieven.
Italiaansch in onze handelstaal.
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Franco : vrij, portvrij, vrachtvrij.
Frankeeren van franco : 't vooruitbetalen
van verschuldigde vracht of Porto.
Gireeren van giro : een wissel schriftelijk
overdragen op een ander.
Giro : overdracht van een wissel.
Impegno : borgstelling, verantwoordelijkheid.
Incasso : geld innen ; kassiersloon voor 't
innen.
Manco : het tekort ; het ontbrekende.
Medio : op de helft, in 't midden der maand.
Meta zie Conto a meta.
Mio conto : mijne rekening.
Netto : zuiver; zonder verpakking.
Netto tarra : werkelijk gewicht der verpakking.
Obligo : verbintenis ; verplichting.
Pari : van gelijke waarde. Ook al pari.
Passato, Anno passato : verleden jaar.
Per : door, wegens. Per cassa, per contant,
per saldo.
Port, Porto : vrachtloon, Briefport.
Porto franco : vrij haven.
Prima : eerste, beste, fijnste. Origineele,
eerste wissel.
Primo : eerste van de maand.
Prima vista : (op een wissel) op zicht betalen.
Quarto : formaat van een papier of van een
boek ; nl. een vel in vieren gevouwen, zoodat
het acht bladzijden telt.
NEDERL. HANDELSWOORDEN LIIT
Bajadere ptg. : Indische danseres en tooneelspeelster.
Carga, Cargo spa. : scheepslading ; opzichr
ter over de lading.
Cargadoor, Cargador spa. : scheepsmakelaar, bevrachter.
Casco spa. : romp van een schip (bij zeeverzekeringen).
Cochenille spa. : scharlakenverf.
Creool ptg. : In Amerika en W.rindie een
kind van Europeesche ouders.
Damno ptg. : aftrek, verlies.
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Recto : op de rechter bladzijde.
Rescontre : afrekening, verrekening.
Restorno : gedeelte van de premie, dat de
assuradeur teruggeeft, ingeval een gesloten
verzekering geheel of ten deele vervalt.
Risico : verantwoording ; gevaar van schade.
Saldo : overschot, restant.
Sconto : disconto.
Secunda : tweede wissel, eensluidend met de
eerste.
Sola : wissel, waarvan slechts een exemplaar
is uitgegeven.
Storno : restorno.
Supercarga : iemand, die 't toezicht heeft op
de lading,
Tarra : verpakking. Verschil tusschen bruto
en netto-gewicht. Netto-tarra, uso-tarra, gereduceerde tarra, gemiddelde tarra. Gereguleerde tarra : wanneer een vaststaand
percentage voor tarra wordt vergoed.
Tertia : derde exemplaar van eenzelfde
wissel.
Transito : doorvoer van goederen uit een
vreemd land, naar een ander land, zonder te
worden opgeslagen of verkocht.
Triplo : drievoudig.
Ultimo : de laatste dag der maand.
Uso : gebruik, gewoonte, betalings-termijn.
Valuta : waarde, wisselkoers, betaalmiddel.
Verso : de linker bladzijde van een boek.
Vista, a vista : op zicht, na zicht.
HET SPAANSCH EN PORTUGEESCH.
Embargo spa. : proclamatie, waarbij aan
alle schepen in een haven Verboden wordt
uit te varen.
Fetisj ptg.: klein voorwerp van afgodische
veneering ; tooverding, talisman.
Kalebas spa. : een komkommervrucht.
Mesties ptg. : kleurling, kind van een blanke
en een Indiaansche.
Mulat ptg. : noon van een blanken vader
en een Amerikaansche negerin.
Supercarga, Supercargo : iemand die het
toezicht heeft over de lading.

NEDERLANDSCHE HANDELSWOORDEN, LIIT HET FRANSCH.
Arbitrageant, Arbitrageur : iemand, die
A : tegen (betaling van).
zich
met arbitrage bezighoudt.
Accommodatie : faciliteiten tot verkrijging
Arendeeren : arrenter, pachten. Afgeleid
van geld op crediet.
A condition : op voorwaarde.

Acquit : voldaan. Ook : per, pour acquit.
Actions de jouissance : actien, die in de

plaats treden van uitgelote of of betaalde
fondsen ; zij behouden hun rechten en deelen
in 't overschot van den jaarlijkschen dienst.
A decouvert : ongedekt. Crediet ä decou.
wert : blanco crediet.
A fonds perdu : wordt gezegd van uitgeleend geld, dat men nooit meer terugziet.
A forfait : in eens, bij den hoop, bij de roes.
Agiotage : actien-windhandel. Kunstgrepen
in den effectenhandel, om den koers van een
of ander effect te doen rijzen of dalen.
Agioteur : beursspeculant.
A jour : 1) tot den huidigen dag. 2) doorzichtig, met kleine openingen.
Ajourneeren : ajourner, verdagen.
A la baisse speculeeren : speculeeren terwijl
men op daling der koersen rekent.
A la hausse speculeeren : speculeeren, terwijl
men op stijging der koersen rekent.
Aleatoire : wisselvallig, onzeker ; aleatoircontract, afgel. van 't Latijnsche woord alea:
dobbelsteen.
Allonge : verlengstuk, aanhangsel van een
wissel.
Annuiteit : fra. annuit e , jaarlijksche of halfjaarlijksche rente om een kapitaal of te lossen.
Apostille : kantteekening.
Appoint : 1) saldo, dat op een rekening te
kort komt, 2) pasmunt, 3) een wissel, die als
een gedeelte van een grootere moet beschouwd worden.
A presentation : (bij wissels) op vertoon,
op zicht.
Arbitrage : de nauwkeurige berekening van
den prijs, tegelijkertijd op verschillende plaatsen, van dezelfde soort van goederen, effecten, wissels enz.

van arendateur : pachter.

Arroseeren : arroser, bij termijnen betalen
of met kleine sommen op of betaling paaien.
: sorteering ; de voorraad goederen in een Winkel.
A tout prix : tot elken prijs.
Au besoin : in geval van nood (noodadres
op wissels).
Au courant : au courant zijn : op de hoogte
zijn.
Au fait : ervaren, deskundig.
Au porteur : aan toonder.
Aval : borgtocht, schriftelijke verbintenis.
Avance : voordeel, winst; zelden : voorschot.
Averij grosse (accent op het tweede lid) :
kosten gemaakt tot behoud van schip en
lading, die door al de belanghebbenden gezamenlijk worden gedragen.
Averij particulier : de schade aan ingeladen
goederen.
Avers : de zijde van den beeldenaar van een
munt.
Avis (a en 't ofra. vis : visum : wat gezien
is) : meening, Bericht, tijding.
Baisse4 : daling der prijzen.
Baissier : speculant ä la baisse.
Baratterie : elke oneerlijke handeling van
den schipper ten nadeele van den reeder.
Barrique : okshoofd.
Biljoen : munt van te gering gehalte.
Bloc : hoop ; stapel. En bloc : bij de hoop.
Bordelaise te Bordeaux benaming voor
okshoofd van 228 L.
Bordereau, Borderel : lijst van waarden, inschrijving.
Cabotage : vaart langs de kust. (Cabo is 't
Spaansche woord voor kaap).
Campagne : tijd benoodigd voor 't verwerken van bepaalde grondstoffen.
Canon : jaarlijksche pacht.
Carte blanche : onbeperkte volmacht.
Chicane : rechtsverdraaing.
-

-
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Chicaneeren : chicaner, zich schuldig maken aan rechtsverdraaingen.
Cognossement 4 zeevrachtbrief ; bewijs van
inlading, door den gezagvoerder geteekend.
Commanditair vennoot : vennoot, die niet
verder aansprakelijk is dan voor 't bedrag
van zijn deelname.
Conservatoir : beschermend, vrijwarend.
Conservatoir beslag : beslag op goederen
van den schuldenaar, vöördat er vonnis is
verkregen.
Consulaire factuur : factuur, die door den
consul van het land van bestemming is gewaarmerkt.
Contre(a)mine : speculatie op daling.
Contre(a)mineur : speculant op daling.
Convooi : gewapend geleide op koopvaardijschepen.
Corbeille : ronde open plaats op de Parijsche
beurs, bestemd voor de officieele effectenmakelaars.
Corge : pak van 20 stuks.
Coulage : lekkage ; verlies van vloeistoffen
gedurende het vervoer tengevolge van lek
kage.
Coulant : tegemoetkomend, gedienstig.
Coulisse : niet-officieele fondsen-markt te
Parijs.
Coupon : 1) afgeknipt strookje, rentebewijs
van effecten. 2) restant stof van een groot
stuk overgebleven.
Coupure : insnijding ; gedeelte ; geldswaardig stuk.
Courtage 4 : loon van den makelaar.
Couvert : briefomslag ; per couvert : door
tusschenkomst van ... ; onder couvert : onder
geheimhouding.
Crediet : credit, vertrouwen ; uitstel van
betaling.
Debiet : debit, afzet, verkoop van goederen.
Debouche 4 : gelegenheid tot afzet van producten.
Decharge : kwijting ontheffing.
Dechargeeren : decharger, ontheffen, ontslaan.
Decompte : korting, vermindering, aftrek.
Deconfiture : tegenspoed, ondergang, staking van betaling.
:
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Decouvert : ongedekt ; verkoopen ä decouvert : verkoopen zonder te bezitten.
Defrayement : vergoeding voor kosten.
Depeche : handelsbrief. Nu vooral : telegram.
Deport : 't verschil tusschen den koers voor
contant en levering op tijd.
Depot : 1) hetgeen gedeponeerd wordt, 2)
[daling.
bewaarplaats.
Deroute : plotselinge, onregelmatige koersDetail : het kleine ; en detail : in 't klein.
Dispache : berekening en verdeeling der
averij-grosse,
Dispacheur : beeedigd deskundige, belast
met de dispache.
Dont : van wien ; premie, welke bij 't verstrijken van den bepaalden termijn, betaald
wordt.
Ecart : het verschil tusschen den overeengekomen koers en den genoteerden op den
dag, waarop de levering der stukken zou
moeten plaats hebben.
Echange : ruil, uitwisseling.
Echantillon : staal, monster, proef.
1chéance : vervaldag, betalingstermijn.
Echellier : effectenspeculant, die van elke
schommeling in den koers partij tracht te
trekken.
Endossant4 : hij die een wissel of een ander
aan toonder gesteld papier, aan iemand anders overgeeft.
Endosseeren 4 : endosser, overdragen, overschrijven van een wissel.
Endossement 4 : de overdracht van wissels
of ander aan toonder gesteld papier.
Endossement in blanco : wanneer alleen de
naam van den endossant vermeld is.
En echelons : trapsgewijze. Renteberekening volgens de staffelmethode.
En especes : in klinkende munt.
En gros : in 't groot, in groote hoeveelheden.
Enquete : onderzoek.
Entrée : toegang ; toegangsprijs.
Entrepöt : bergplaats van koopmansgoederen, die aan inkomende rechten onderhevig
zijn en zoolang van de betaling zijn vrijgesteld, als ze daar zijn opgeslagen.

equipage : bemanning van een schip ; paard

en rijtuig.
8quipement : bemanning ; uitrusting.
Erreur : dwaling, four.
Essai : proef, onderzoek.
Essayeeren : essayer, onderzoeken, toetsen.
Essayeur : beambte die edele metalen onderzoekt.
ktalon : standaard, ijkmaat.
Etalon boiteux : hinkende standaard.
Evaluatie : evaluation, schatting, taxatie.
Exposé : uiteenzetting, verslag.
Failliet, Faillissement : bankroet ; beide
woorden zijn onfransch ofschoon afkomstig
van den franschen stam faillir.
Faiseur : speculant, geldschiefer tegen hooge
rente.
Fait accompli : voldongen feit ; gedane zaak.
Faveur : gunst, voordeel.
fours de faveur : respijt dagen.
Filiaal : filiale, eigenlijk dochterkerk. Nu :
bijzaak, bijinrichting.
Filiere : (in den koffiehandel) het aantal partijen, waaruit een levering mag bestaan. Te
Parijs : 't ingevulde aanzeggings- formulier,
waarbij in termijnzaken de datum van levering wordt bepaald.
Fineeren van fin : louteren van zilver en
goud.
Fixe : vast, bepaald. Prix fixe : vaste prijs.
Force majeur : grooterekracht; overmacht,
nooddwang.
Fonds : 1) geld, vermogen, effecten, staatspapieren. 2) kas waaruit de deelnemers ingeval van ziekte enz. eene uitkeering krijgen.
3) som welke iemand moet schuldig zijn of
in handen hebben alvorens een wissel op
hem mag getrokken worden. 4) van een uitgever : de verzamelde uitgaven door hem in
't licht gegeven.
Fourneeren : fournir, 1) storten van gelden
op aandeelen. 2) bijbetalen op een loterijr
briefje. Doorgefourneerd : geldig voor alle
klassen der loterij. Volgefourneerd : volgestort ; of betaald.
Franchise : vrijdom, vrijstelling. In de transport- en zeeverzekering het percentage tot
-

welke de verzekeraar vrij van vergoeding
voor eventueele schade blijven zal.

Fraude : bedrog, smokkelarij.
Frauduleus : Frauduleux, bedriegelijk.
Gage : loon, jaarwedde.
Garant : 1) borg, 2) degene, die in premier
taken in koffie de premie ontvangt.
Garantie : borgstelling, vrijwaring.
Genre : soort.
Girant : bestuurder, beheerder, aansprakelijke vennoot.
Guichet : loket ; deurtje in een groote deur.
Hausse 4 : stijging der koers van beurswaarden.
Haussier 4 : speculant a la hausse.
Haute finance : de geldmannen, Bankiers.
Imaginair : denkbeeldig. Imaginaire winst:
het in percenten uitgedrukte bedrag, dat men
bij verzekering van to verzenden goederen,
als waarschijnlijke winst op den inkoopsprijs
legt.

Incompetent : onbevoegd, ongerechtigd.
Inferieur : minder, kleiner ; ondergeschikte.
Irregulier : onregelmatig. Irregulier endossement : wanneer de dagteekening of de erkenning van genoten waarde ontbreekt.
Jouissance : genot.
Legal : wettig, regelmatig.
Legaliseeren : legaliser, wettigen, bekrachtigen.
Legitiem : legitime, rechtmatig.
Liquidatie : liquidation, regeling, vereffening van zaken.
Liquidateur : persoon, die met de liquidatie
belass is.
Liquideeren : liquider, afwikkelen, in orde
brengen.
Malaise : slapte, gedruktheid in zaken.
Manifest : gewaarmerkte vrachtlijst.
Manoeuvre : kunstgreep, knoeierij.
Marge : 1) rand, 2) speelruimte tusschen 2
Mélange : mengsel.
[koersen.
Mercantiel : Mercantile, handeldrijvend ;
op den handel betrekking hebbende.
Messagerie : dienst tot vervoer van personen goederen, Messageries maritimes :
grootste Fransche transatlantische stoombootmaatschappij.
onzer huidige handelstaal.
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Minutieus : minutieux, tot in kleinigheden
nauwkeurig.
Missive : brief, ambtsbrief.
Montant : bedrag, beloop eener rekening.
Non valeur : kwade post, van onwaarde.
Niveau : hoogte, rang.
Nouveaute : nieuwigheid.
Optie : option, vrije keus, voorkeur, premieaffaire.
Paniek : panique, plotselinge koersdaling,
krach.
Parquet : gedeelte der beurs te Parijs, voor
officieele makelaars bestemd.
Part : aandeel; gedeelte.
Partageeren : partager, verdeelen ; ieder
zijn aandeel toewijzen.
Pecuniair : geldelijk, in geld bestaande.
Permanent : voortdurend.
Perpetueel : perpetuel, onafgebroken.
Perte : verlies.
Plein pouvoir : algeheele volmacht.
Pointeeren : pointer, 1) aanteekenen 2) vaststellen (van den betaaldag). 3) Bij de vergelijking van koopmansboeken de overeenstemmende posten aanstippen.
Positie : 't belang uitgedrukt in 't aantal aandeelen, dat men ge- of verkocht heeft (per
rescontre).
Poste restante : op brieven ; wordt van het
postkantoor afgehaald.
Precair : onzeker, zorgelijk.
Prejudice : nadeel, schade.
Pretensie : pretention, aanmatiging ; recht;
Prime : premie. [schuldvordering.
Primage : premiegeld van den kapitein in
de vracht.
Prolongatie : overeenkomst, waarbij iemand
aan een ander voor een maand geld leent op
effecten als onderpand, wier waarde minstens
10 o/o hooger is dan het verschuldigde.
Promesse : orderbriefje, orderbiljet.
Prompt 4 : snel. In den handel vrouwelijk.
substantief : ontvangtijd d. w. z. de tijd, die
den kooper wordt toegestaan voor de ontvangst der goederen.
Provenu 4 : opbrengst.
Quarantaine : veertigtal ; ligtijd voor schepen, die uit een besmette haven komen.
-
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Realisatie : realisation, verwezenlijking :
het omzetten in klinkende munt.
Realiseeren 4 realiser, verwezenlijken ; het
omzetten in klinkende munt.
Reassurantie : reassurance, herverzekering.
Recapitulatie : recapitulation, korte herhaling.
Recapituleeren : recapituler, kort herhar
[len.
Re c u : bewijs van ontvangst.
Regie : het beheer van handels-bedrijven.
Rembours : terugbetaling, vergoeding.
Remise : overmaking van geld ; naam voor
een wissel ten opzichte van den endossant en
den geendosseerde.
Remisier : handelaar, die Legen commissieloon den officieelen commissionair in effecten
beursorders verschaff.
Report : prolongatie-premie.
Reporteeren : reporter, overbrengen op
een andere maand.
Represaille : weerwraak.
Request : verzoekschrift.
Respijt : uitstel van betaling.
Resume : overzicht, kort begrip.
Retour : terug.
Retourneeren 4 : het afstaan van een gedeelte van de commissie of provisie, die de
schrijver zelf bij 't tot stand komen der zaak
geniet.
Revenu : inkomen, opbrengst.
Revers : zij de van een munt, waarop't wapen
enz. staat.
Semester : semestre, halfjaar.
Serie : reeks van opeenvolgende nummers.
Serieus : serieux, ernstig.
Solidair : hoofdelijk ; een voor allen en allen
voor een.
Solide : degelijk.
Solvabel : solvable, in staat om te betalen.
Sommeeren : sommer, aanmanen, opei
schen.
Sortiment : goederenvoorraad van dezelfde
soort.
Souche : stok van een register ; dat gedeelte
der bladen, dat blijft zitten, nadat er de
coupons zijn uitgeknipt.
Stationnair : stilstaand, bestendig.

De Fransche woorden onzer huidige handelstaal.

:

Stenographie : engschrift.
Subsidiair : in de plaats tredend van.
Succursale : hulpbank, bijkantoor.
Suppletoire : aanvullend.
[ling.
Surplus8 : overschot.
Surseance 8 : uitstel, opschorting van beta.Surtaxe : te hooge aanslag (in de belasting).
Talon : strook papier onder aan de couponbladen van effecten, die ingeleverd moet
worden om een nieuw blad coupons te
krijgen.
Tantieme 4 : 't zooveelste. Aandeel in de
winst.
Testamentair : den uitersten wil betreffend.
Textiel : textile, dat gesponnen of gewe-

yen kan worden. Textiel-industrie : spin- en
weefindustrie.
Traite : naam van een wissel ten opzichte
van den trekker en den betrokkene.
Usance : gebruik, gewoonte. Handelsger
bruik, dat wettelijke kracht heeft verkregen.
Usurier 4 : woekeraar.
Valeur : waarde.
Vendu : openbare verkoop van onroerende
goederen.
Viseeren : viser, nazien, voor gezien teekenen.
Volontair : volontaire, vrijwilliger, iemand
die op een kantoor werkt zonder salaris, alleen om op de hoogte te komen.

NEDERLANDSCHE HANDELSWOORDEN, UIT HET DUITSCH.
Abrechnungsstellen : Deze instellingen
hebben ten doel bij termijnzaken in goederen den oorspronkelijken verkooper direct
tegenover den laatsten kooper te stellen,
waardoor 't onnoodig van hand tot hand
gaan van aanzeggingen geheel wordt voorkomen.
Fest und offen : tijd-affaire, waarbij de kooper bedingt, dat hij naast het gekochte be-drag aan fondsen, nog datzelfde aantal stuk

ken tegen denzelfden koers zal mogen opvragen.
Krach : groote bankbreuk (1873).
Noch-geschäft : benaming (te Berlijn en
Weenen) voor die tijdaffaires, waarbij de
kooper bedingt, dat hij het recht heeft naast
het gekochte bedrag aan fondsen, nog datzelfde aantal stukken tegen denzelfden koers
[te koopen.
Schwänze : corner, pool.
Warenhaus : groote bazaar.

NEDERLANDSCHE HANDELSWOORDEN, UIT HET ENGELSCH.

Account (the) : de liquidatie, welke te Lon.
den tweemaal per maand plaats vindt en
[gen.
welke vier dagen loopt.
Accountancy : de wetenschap der rekeninAccountant : betrouwbaar rekenkundige.
Account-day : de betaaldag der liquidatie.
Adjuster : bemiddelaar, regelaar.
Allotment : toewijzing van fonds bij inschrijving.
Allottee : persoon aan wien het fonds bij
inschrijving wordt toegewezen.
Assessment : bijbetaling op aandeelen.
Average : middelbare berekening ; schade;
averij. Good average : goede middelsoort.
Averaging : een operatie, welke ten doel
heeft om bij een speculatieven aan- of ver

11

koop tot een gemiddeld lageren of hoogeren
aan- of verkoopsprijs te geraken.
Avoirdupoi(d)s : Engelsch en Amerik. han,delsgewicht, verdeeld in 16 ounces a 16
drams : 7000 troy-grains : 453.592 gram.
Backwardation ; koersvermindering door
gebrek aan stukken.
Barrel : Engelsche inhoudsmaat of gewicht.
Eigenlijk : vat.
Bear : iemand, die op de daling der koersen
speculeert.
Bland-dollar : zilveren dollar, genoemd
naar Bland, die in 1878 deze munt als standpenning deed invoeren.
Board : directie, commissie van bestuur.
Board of Trade : commissie van toezicht
op handel en nijverheid.
Duitsch en Engelsch in onze handelstaal.
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Bonus : premie, extra-dividend. Een verdraaide Latijnsche beursuitdrukking.
Boom : tijdperk van groote activiteit, groote
rijzing.
Broker : makelaar ; koopman uit de tweede
Brokerage : makelaarsloon. [hand.
Bucket shops : instellingen, die het publiek
met hun attenties en reclames overstelpen
om de speculatiezucht aan te wakkeren en
zichzelf daardoor te verrijken.
Bukskin : zacht geel leer.
Bulk : inhoud van het ruim van een schip.
Bull : een haussier, die op de rijzing der
koersen speculeert.
Bushel : maat voor graan. 1 bushel:
36.344 L.
Business : zaak, bedrijf, handel.
Cable transfer : kabel-wissel ; wissel over-geseind langsdeonderzeeschetelegraafkabel.
Calico : soort geweven katoenen stof.
Call : oproeping tot voldoening eener storCall money : vraag naar geld. [ting.
Cash : contant geld. Ook reken- en pasmunt in Indie en China.
Charter : oorkonde ; voorrecht; inhoud of
laadruimte van een schip; huur van een schip.
Charteren : to charter, een schip huren,
bevrachten.
Chertepartij,charter-party:overeenkomst
tusschen bevrachter en vervrachter.
Cif : c. i. f., cost, insurance, freight : met
inbegrip van onkosten, assurantie en vracht.
Claim : aanspraak, eisch. Recht van voorkeur bij nieuw uit te geven leeningen.
Claim-note : debet-nota.
Clearinghouse : afrekeningshuis. Inrichting,
waar de vorderingen, die bankiers en kooplieden in wissels en cheques op elkander
hebben,worden bijeengebracht en vereffend.
Code : woordenboek van overeengekomen
telegrafische woorden en teekens.
Coin : fra. coin, lat. cuneus, geslagen geld,
muntstuk.
Common : gewoon ; common share : gewoon aandeel ; common stock : gewoon
aandeelenkapitaal.
Consols : benaming voor bewijzen van geconsolideerde staatsschuld in Engeland.
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De Engelsche woorden

Contango : de rente, welke bij prolongatie
in rekening gebracht wordt, wanneer de
stukken op den contangs-dag niet worden
in ontvangst genomen.
Contango-dag : dag, waarop het fonds,
waarover het gaat, moet aanvaard of ge
leverd worden.
Corner : hoek ; toestand waarin baisse-speculanten kunnen geraken, wanneer het den
haussiers gelukt hen in 't nauw te drijven,
zoodat zij tegen sterk-opgedreven koers
moeten inkoopen.
Corner : tijdelijke samenvoeging van speculanten, die voorraden opkoopen, van de
markt terughouden en slechts bij kleine hoeveelheden verkoopen, om aldus schijnbare
schaarschte te verwekken en groote prijsstijging te verkrijgen.
Council of foreign bondholders : raad van
buitenlandsche fondsenhouders.
Crossed cheque : cheque met twee evenwijdige lijnen op de voorzijde, waartusschen
de naam van den bankier staat.
Crown : kroon. Engelsche zilveren munt van
vijf shillings : drie gulden.
Curb-market : een vrije effecten-markt te
New-York.
Currency : wettig betaalmiddel, zoowel
specie als papier.
Cyclostyle : toestel om van geschreven
stukken afdrukken te maken.
Deal : een corner door een persoon gedreven.
Dealer : handelaar, koopman.
Debenture : hypotheek ; schuldbekentenis,
waarvan rente en aflossing zijn gewaarborgd
door bepaald daarvoor aangewezen onderDeferred : uitgesteld. [pand.
Delivery : handelen „for delivery"geschiedt
aan de Londensche beurs meestal ten behoeve van verkoopers van fonds, die niet in
de gewone liquidatie kunnen afleveren. Men
verkoopt dan „for delivery" : op een bepaalden datum.
Differences ; verschillen tusschen aan- en
verkoopen van fonds te Londen.
Drawback : teruggaaf van in- en uitvoerrechten.
Dull : flauw, slap.

Eagle : Amerik. gouden munt van 10 dollars.
Exchange : omruilen, wisselen ; als zelfstandig naamwoord : beurs.
Exchequer bills : schatkistbiljetten in Engeland, welke door tusschenkomst van de Eng.
bank worden uitgegeven.
Fair : billijk, oprecht.
Fair trade : wederkeerige bescherming.
Fancy-artikelen : weelde-artikelen.
Fashion : mode.
Fee : loon, salaris.
Fob : f. o. b. : free on board : vrij aan boord;
zonder onkosten op 't schip leveren.
Free trade : vrijhandel.
Freight : vracht.
In full : zonder verdere onkosten of verhooging voor inladen enz.
Gallon : 4.54 Liter.
Gonje : gunny, zakken goed.
Grangers : Amerikaansche sporen, welke
voornamelijk graan vervoeren.
Greenbacks : papieren geld in Amerika,
zoo genoemd naar de kleur aan den achterkant.
Guinje : guinea.
Hammered : gehamerd. Wanneer een lid
van de Londensche effectenbeurs zijn betalingen staakt, wordt daarvan kennis gegeven
door twee beursbedienden, die met een how.
ten hamer drie maal op hun zitplaats kloppen
om de attentie te trekken.
Hogshead : Eng. maat voor vloeistoffen.
Hundredweight : Cwt : 50.8 K.G.
Imperial standard : in Engeland de wette
-lijkenormal-stndr.
Inch : lengtemaat van 2.54 cM.
Indent : order voor goederen van een agent
in 't buitenland met volledige opgave van
bijzonderheden en conditien betreffende
prijs enz.
Index-numbers : methode om de gemidr
delde prijsbeweging van het geld te meten.
Insider : ingewijde, iemand die op de hoogte is.
Instalment : storting, betalings-termijn.
jobber : beursspeculant.
Keel : Engelsche kolenmaat : 21.54 ton.
Legal tender : wettig betaalmiddel.

Liability : verplichting, welke op niet-volgestorte aandeelen rust ; schuld.
Limited : begrensd, bepaald. Toevoeging
bij den naam van die Engelsche vennootschappen, waarbij de aansprakelijkheid op
't aandeelenkapitaal beperkt is.
Lloyd : maatschappij voor zeeverzekering.
Load : last, lading. Inhoudsmaat : 40 Eng.
kub. voet.
Loan : leening.
Lock-out : uitsluiting ; 't collectief gedaan
geven aan werklieden.
Lombard street : naam van de Londensche
effectenbeurs.
Long : Amerikaansche uitdrukking voor
een haussier.
Mail : postverzending naar en van overzeesche gewesten.
Manager : directeur.
Margin : storting voor ontstaan prijs-verschil.
Maturity : vervaldag.
Mortgage : hypotheek.
Mortgage-bonds : pandbrieven.
On call : op aanvraag.
Order : bestelling van waren (vroeger uit
het Fransch ontleend in den wisselhandel).
Patent : octrooi.
Pence : meervoud van penny.
Pool : (in Amerika) zie corner~.
Proxy : volmacht, procuratie.
Put : baisse-optie.
Receipt : ontvangst, bewijs, kwitantie.
Receiver : ontvanger, beheerder.
Receiver certificaten : schuldbrieven door
den beheerder eener maatschappij uitgegeyen om met de opbrengst daarvan de hoogst
noodige uitgaven te ktinnen bestrijden.
Ring : corner. Zie aldaar.
Royalty : aandeel in den verkoopsprijs.
Safe : veilig, zeker, buiten brandgevaar.
Safe-deposit : ijzeren of steenen brandvrije
kluis.
Sale : verkoop.
Scrips : tijdelijke certificaten.
Self-balancing ledgers : sub-grootboeken,
waaruit men door een sluitrekening op zich
zelf een proef balans kan opmaken.
onzer huidige handelstaal.
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Settlement : vereffening, liquidatie.
Settlement days : liquidatie-dagen op de
Londensche beurs.

Share : aandeel.
Short : Amerik. uitdrukking voor Baissier.
Slump : plotselinge daling in koersen.
Stag : naam op de Londensche beurs voor
personen, die bij de uitgifte op een nieuw
fonds inschrijven, om het zoo spoedig mogelijk na toewijzing te verkoopen.
Stock : stam; voorraad, kapitaal, effecten.
Stock Exchange : effectenbeurs.
Stockbroker : makelaar in effecten.
Stockjobber : effectenhandelaar.
Stoploss orders : limites tot sluiting eener
openstaande positie met beperkt verlies.
Stop-order : verkooplegorder, om tot een
bepaalden prijs te verkoopen, ten einde
grooter verlies te voorkomen.
Straddle (New-York): premie-affaire,waarbij de speculant die de premie betaalt, de
voorwaarde stelt, dat hij de fondsen tegen
den koers van den dag, waarop 't contract
gesloten words, ontvangen of leveren mag.
Sysee-silver : Chineesch zuiver zilver.
Tank : waterbak ; ijzeren petroleum-reservoir.

Tape : electrische machine, waarop men alle
prijzen kan lezen gedurende den tijd, dat de
beurs open is.
Ticket-day : dag waarop de tickets of
briefjes tusschen koopers en verkoopers gewisseld worden.
Trade : handel, bedrijf, ambacht.
Trade-mark : handelsmerk.
Trader : koopman ; koopvaardijschip.
Trade-union : vakvereeniging.
Truck : ruiling.
Truck-systeem : systeem waarbij de arbeiders in waren, in plaats van in geld worden uitbetaald.
Trust : ondernemers-vereeniging.
Trustee : beheerder van goederen of vermogen.
Type : vorm, model.
Typen : verkorting van typewrite : met de
schrijfmachine schrijven.
Typewriter : schrijfmachine.
Typist : de persoon die met de schrijfmachine
Unit : eenheid. [schrijft.
Warrant : pakhuisbewijs, pandbewijs. Document, waardoor men zich tegen schade
vrijwaart.
Yard : Eng. lengtemaat : 0,914 M.

MERKWAARDIGE ECHT NEDERLANDSCHE HANDELSWOORDEN

Aam : vrachtmaat van 4 ankers.
Aanhalen : in beslag nemen.
Aanlappen : verkoopen.
Aanleggen : 't noodige verrichten om een
schip te bevrachten naar een bepaalde
haven.
Aanpraten : jemand door mooi praten jets
zoo aannemelijk maken, dat hij het koopt.
Aansmeren : te duur verkoopen.
Aanzeggen : 't berichten aan den kooper,
dat de door dezen op termijn gekochte
goederen in ontvangst moeten worden ge
nomen.
Af brengen : weer vlot maken ; in diep water
brengen.
Afbrokkelen : (van koersen) gaandeweg
lager worden.
Afmijnen : kooper worden door „mijn" te
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Engelsch.

roepen bij een verkoop.
Afpingelen : kleingeestig afdingen.
Afstappersgeld : schadeloosstelling aan de
reizigers bij staking der reis.
Averij : alle schade, die het verzekerde schip
overkomt in den tijd, die tusschen 't begin
en het einde van het zeegevaar verloopt.
Aversie-koop : koop op den roes, en bloc.
Bediening : werk van den cargadoor bij 't
laden of ontladen van schepen, waarvoor
hij jets rekent.
Bekocht zijn : door den verkooper bedrogen
zijn.
Belasten : op jemands rekening brengen.
Benaderen : beslag leggen op goederen,
waarvan bij invoer geen of te weinig belasting betaald is.
Beschikken : in ontvangst nemen.

Bijlbrief : schuldbrief, waarin wordt aangeteekend, hoeveel jaarlijks aan kapitaal en
interest wordt afgedaan.
Bijlegger : schip, dat naar elders bestemd
is, maar dat uit nood gedwongen is een
haven binnen te loopen.
Bodemerij : overeenkomst, waarbij geld
wordt gegeven op onderpand van 't schip
of andere aan zeegevaar blootgestelde belangen, onder voorwaarde, dat bij aankomst
van 't schip de schuldeischer zijn vordering
op de verbonden voorwerpen zal kunnen
verhalen. Gaan deze verloren op de reis,
dan verliest de schuldeischer zijn recht of
althans hij kan het tot geen hooger bedra$
dan de waarde der goederen uitoefenen.
Boordvrij : de kooper verschaft scheepsruimte ter plaatse waar het goed ligt, de
verkooper betaalt weegloon en overboordwerken. Boordvrij : gezond.
Dading : overeenkomst, vergelijk.
Dekken : zekerheid geven voor betaling.
Dekking : zekerheid, onderpand.
Dobberen : niet vast zijn (van koersen).
Doode hand (rechtstaal) : goederen in de
doode hand : welke toebehooren aan instel
lingen, zoodat zij niet door erfrecht kunnen
overgaan op anderen en daardoor ontkomen aan successierecht.
Eensgevend geld : de som, die voor een
bepaald stuk wordt genoteerd.
Fust : zak ; overfust : overzak.
Gedegen : zuiver, onvermengd.
Gestort : los.
Gewijsde (rechtstaal) : een vonnis, dat in
kracht van gewijsde is ingegaan, is een vonnis waarvoor door 't verstrijken van den
bepaalden termijn geen hooger beroep meer
open staat.
Goedgewicht : korting, die groothandelaren
toestaan als tegemoetkoming van den doorslag, die men in den kleinhandel geven moet.
Handlichting (rechtstaal) : door handlichting
kan een minderjarige meerderjarig worden
verklaard.
Harpen : de tarwe, rogge over een harp
(zeef) lasen loopen om ze te zuiveren van
onreinheden.

Inklaren : aangifte doen van de door een
schip aangevoerde lading om de inkomende
rechten te betalen.
Jan : (Amsterdam) benaming voor 't publiek
op de beurs.
Kadraaien : 't af- en aanvaren van en naar
op stroom liggende schepen om met de bemanning handel te drijven.
Kantje : vaatje. Een kantje haring.
Kaplaken : extra-premie, welke de scheepsgezagvoerder ontvangt boven de bedongen
vracht.
Kasceelen : ceelen, die voldoen aan de door
de Amsterdamsche liquidatie-cassa gestelde
eischen voor levering tegen termijn-contract.
Kaveling : bij een verkoop, de goederen die
een koop vormen.
Kort papier : handelpapier, dat binnen weinige dagen na de acceptatie vervalt.
Kortzicht : koers voor wissels, die op korten
termijn vervallen.
Zonder kosten : zonder proces. In geval
van non-betaling mogen geen kosten voor
protest gemaakt worden.
[werklieden.
Kras : voorman, leider van een afdeeling
Kreupele standaard : wanneer in een land,
dat den dubbelen standaard heeft, de aanmunting van standpenningen voor rekening
van particulieren is verboden.
Lading breken : beginnen te lossen.
Langpapier : tegenovergestelde van kortpapier. Zie aldaar.
Langzicht : koers voor wissels die op langen termijn vervallen.
Legger : 1) lijst, register, 2) inhoudsmaat.
Legorder : order geldig tot herroeping toe.
Levendig : de beurs is levendig ; de zaken
gaan vlug van de hand.
Lichter : vaartuig, bestemd tot herging en
vervoer van goederen op korte afstanden.
Lief hebber : haussier. In de lief hebberij
zijn : speculeeren ä la hausse.
Lippen : 't door een makelaar handeldrijven
in die artikelen.
Logboek : scheepsjournaal.
Looden : met een dieplood meten.
Lusteloos : de markt is lusteloos : wanneer
er geen vraag genoeg is.
Echt Nederlandsche handelswoorden.
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Mis : jaarmarkt.

Monster : men onderscheidt :
Typemonster : hetwelk het algemeen karakter van een partij weergeeft en verstrekt
wordt indien het
Koopmonster nog niet kan worden gezonden. Dit is het monster waarop gekocht
wordt.
Uitvalmonster : bet bevestigings-monster,
hetwelk gezonden wordt, zoodra een koop
tot stand is gekomen.
Onderwicht : 't te geringe gewicht van
koopwaar.
Ongedekt : zonder zekerheid van betaling.
Ongelden : onkosten.
Openen : b.v. Lijnzaad opende vast of op
termijn opende vast, doch later op den dag
is een daling ingetreden.
Openbare koopvrouw : die onaf hankelijk
van haar man handel drijft.
Opzolderen : op zolder leggen.
Overslaan : ontvangen, nawegen en weer
opslaan ten behoeve van den nieuwen eigenaar.
Paraaf : verkorte handteekening.
Piksel : minderwaardige boonen, door de
koffiepiksters in de koffie-verlezerijen uit de
partijen, zooals die uit Indie komen, uitgeschoten.
Plok : opgeld, dat bij openbare verkoopingen aan hem wordt betaald, die 't hoogst
inschrijft of biedt.
Pluk : 1) oogst ; 2) plok.
Prijshoudend : b.v. Partijen prijshoudend.
Redderen : de schade afnemen en de goederen in nieuwe zakken overstorten.
Roode getallen : interestgetallen, voorkomende in een rekening-courant betrekking
hebbende op die posten, welke vervallen
na den dag, waarop zij is afgesloten. (Die
getallen worden met rooden inkt geschreyen).
Rouwkoop : geld, dat men geeft, om een
gesloten koop te vernietigen.
Schommelen : op en neergaan van prijzen,
koersen.
Slap : de markt is slap : er is weinig vertier.
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Echt Nederlandsche handelswoorden.

Sluiten : de markt sloot flauw of het slot
was flauw.
Snaai : voordeel, winst.
Snaaien : heimelijk iets tot zich nemen, meer
in rekening brengen dan werkelijk gekocht is.
Snees : twintigtal.
Spillage : datgene wat, gedurende de verzending, verloren gaat.
Stam-actie : oorspronkelijk aandeel.
Stijf : de markt is stijf ; wanneer de goederen
tegen den gevraagden prijs of hooger wor
den verkocht.
Stille uitslag : bijzondere korting bij zekere
koopwaren.(Men hing stilletjes een gewichtje
aan den arm der balans.)
De stoomende hoeveelheid : op stoomschip
onderweg.
ledigen en wegen van
Storten en tarren vaten
enz. om de netto
Storten en wegen tarra te
bepalen.
Strijkgeld, (Trekgeld) : bedrag, dat men
(op sommige plaatsen) bij een verkooping
van huizen enz. als premie voor inzet of
hooging betaald krijgt.
Strooman : iemand, die zijn naam leent voor
een zaak, maar er niet $nanci e el bij betrok
ken is.
Stuwage : plaatsing van de goederen in een
Stuwen : dicht opeenpakken. [schip.
Tarren : de tarra bepalen.
Toebeurs : gesloten beurs; betalen zonder
geld. [traag.
Traag : met weinig kooplust ; de markt is
Trekken : een wissel op iemand afgeven.
Trekker : hij, die een wissel op iemand afgeeft.
Uitgestelde schuld : staatsschuld, die voorloopig geen rente afwerpt.
Per uitgifte : op levering na uitgifte.
Uitklaren : aangifte doen bij den fiscus van
naar 't buitenland vertrekkende schepen en
van de goederen erin.
Uitschieten : schiften ; de mindere soort
eruit halen.
Uitschot : 1) voorschotgeld, 2) minderwaardige soort.
Vast verloop : de markt heeft een vast verloop, is niet slap.

Verhaal : schadevergoeding.
Verkavelen : in perceelen verkoopen.
Verlegen : door liggen bedorven.
Verschot : verscheidenheid van keuze.
Versnijden : vermengen, vervalschen (van

vloeistoffen).

Vervrachten : een schip verhuren om goe-

deren te verzenden.
Volgbriefje : machtiging tot afgifte van

daarin genoemde goederen.
Voorzien : het herstellen van schade aan

emballage, zoodat de goederen in goeden
toestand kunnen worden verzonden.
Vraag : kooplust.
Vrij langs boord : alle kosten zijn voor
rekening van den verkooper tot langszijde
van de stoomboot.

Vrije hand : iemand de vrije hand laten :

vrijheid van handelen geven.
Waarloos : alles wat ingescheept wordt om

onbruikbaar geworden voorwerpen te vervangen (touwen, zeilen enz.).
Walkapitein : iemand, die aan wal toezicht
houdt over de reederij.
Wan(adjectief) : niet geheel gevuld ; wanneer
klaarblijkelijk aan den inhoud van de balen
wat ontbreekt, spreekt men van wanne, en
is 't verschil gering, van slappe balen.
Water : benaming voor die obligatien, welke
worden uitgegeven zonder eenig onderpand.
Wik : hoeveelheid, die in een stadswaag in
een keer op de schaal gewogen wordt.
(de) Zeilende hoeveelheid of voorraad :

op zeilschip onderweg.

Dat er in deze lijst verschillende vertalingen uit vreemde handelstalen ingeslopen zijn, kan ik wel vermoeden, maar niet afdoende bewijzen. Gaan wij
nu van boven naar onder nog eens de verschillende handelskringen na. Eerst
zullen we iets zeggen over de groote beursmannen en de taal der beursberichten. Daarna bespreken wij den handelsbrief en de advertenties, aan
bijna alle klassen gemeen, om ten slotte even Stil te staan bij de marktwelsprekendheid en de straatroepen, de reclame van den proletarischen koopman.
Behalve de verregaande afhankelijkheid onzer handelstermen, toont onze
handelstaal ook in haar woordvorming, zinbouw, woordenkeus en Stijl nog
zoo overtuigend duidelijk, dat de grootere handelskringen van den nieuweren
tijd geheel en al internationaal zijn. Zoo komen, behalve in de jongenstaal, de
studententaal en de rechtstaal vooral in onze handelstaal, allerlei afkortingen
voor in verbijsterende mate. Men zie b.v.slechts blz. 15-23 in het Woordenboekje van D. Smit, en deze lijst is nog verre van compleet. Ik noem
hier alleen 1°. de zoogenaamde initiaalverkortingen. Juist als in Italie, Duitschland en Engeland noemt men allerlei samengestelde uitdrukkingen met hunne
als woordklanken aaneengeregen initialen : cif (sif) : cost, insurance, freight;
fob (fop) : free on board ; Agfa : Aktiengesellschaft für Aniliniabrikation ;
Hakatisten (Hansemann, Kennemann, von Tiedemann); Wotanlampen, gloeilampen met draden van een legeering van Wolfram en Tantal ; Osram-lampen
uit Osmium en Wolfram. Dit verschijnsel komt waarschijnlijk uit de Jodentaal. In de oudste Jodenduitsche geschriften komt dit reeds voortdurend voor.
2°. Hierbij zijn wij echter al overgegaan naar de willekeurige worming van
nieuwe narren. Die Sehfeten tegenwoordig als paddestoelen uit den grond.
Sommige herinneren nog min of meer aan bestaande woorden, andere schijnen
Initiaalverkorting en personificeering.
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er juist een eer in te stellen op niets ter wereld te gelijken. Ze zijn dan ook
absoluut internationaal. De „Ulk" gaf er laatst een vermakelijk lijstje van,
dat wij bij de behandeling der reclame hierachter afdrukken. 3°. Nog vermakelijker voor den buitenstaander zijn de stoute brachylogieen der beurs
berichten. Zulk een personificeering hadden wij hier niet verwacht.
Suiker kalm. Raapolie vliegend f 33. Tin bleef deze week zeer vast gestemd en sluit willig.
Biet opende laag, herstelt zich later, sluit vast. IJzer was loom, lood gemakkelijker. Lijnr
zaad zeer vast en opgewonden. Appelen en pruimen met meer attentie. Hars was sterk
fluctueerend. Koolzaad verkeert voortdurend in vaste stemming. Nationale Staatsfondsen
iets luier. Het aanbod bestond uit cross-breds waarop Engeland in 't bijzonder reflecteerde.
De fraaie Victoriarwol ging tegen volle prijzen in Continentale handen over. Wol van
goede stijl blijft levendig gezocht. Het Continent toonde meer belangstelling in merinos.
Belgie gaf goeden steun aan de scoureds. Suikermarkt flauw. Geraffineerd kalm. Warm
weder. Bewolkte lucht. Palmolie met meer vraag. Indigo zonder afdoeningen. Raapolie
is vast doch stil. Oude oogst flauw. Lijnolie was deze week kalm gestemd. Thee Ceylon
vast met algemeene attentie. Ook rogge kon verbeteren. Supermeel in de tolstad prompt
f 27.50. Partijen Indische gezocht.

Men vindt er ook nog berichten over koffiestemming, locostemming, termijnstemming, enz., en al die stemmingen zijn dan beurtelings levendig of lusteloos,
slap of vast, kalm of stijf, vlug of lui, stil of traag, loom of opgewonden. De
koersen dobberen, schommelen, gaan op en neer, zijn gedrukt, tendeeren omlaag, stijgen plotseling, worden neergeworpen, houden zich of verstijven zelfs,
klimmen en vliegen of brokkelen af. Sic. 4°. Sommige constructies klinken zeer
ouderwetsch naar de rechtstaal been : Noorsche vetharing bedingt KKK 48
ä 49. Vette varkens gelden f 0.54 per K.G. De inversie na en vertoont zich
ook hier : de stemming der markt was flauw, en ging er zoo goed als niets om.
Suiker op grootere schaal aangeboden en werden hiervan zelfs posten afgegeven van 3,36 cents. Zelfs het juweeltje dezelve blinkt hier nog in ongerepten
glans : de spiritusmarkt bleef onveranderd evenals de prijzen, dezelve zijn •
Al deze voorbeeldjes noteerde ik uit de Beurs- en Handelsberichten van
slechts 4 of 5 dagen in een onzer groote bladen.
Het allervoornaamste genre van koopmansstijl wil ik hier nog iets nader
beschouwen : den koopmansbrief of de handelscorrespondentie. Het woord
brief is een Latijnsch leenwoord uit breve ontstaan, en dat is waarlijk geen
toeval. Breve is een verkorting van breve scriptum. d. w. z. kort geschrift.
Welnu. Deze breven waren aanvankelijk alleen oorkonden van de kansela
rijen, zoowel kerkelijke als wereldlijke. Voor pauselijke brieven is deze Latijnsche naam nog heden bij alle Christelijke volken in zwang. Gelijk wij
boven zagen hebben zich nu uit deze Latijnsche oorkonden vooral, dank zij
de Hanze, in de 13de eeuw eerst de Latijnsche, en later in de 14de eeuw de
Nederduitsche en Nederlandsche koopmansbrief ontwikkeld. Nog in de 15de
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eeuw is de omlijsting van den Nederlandschen brief heel en al Latijn. 1°. het
adres: honorabili viro ; 2°. de datum : datum of scriptum; 3°. het jaartal : anno
Domini ; 4°. het onderschrift : vester totus, wester humilis, paratum in omnibus
obsequium enz. enz. En nog thans herinneren allerlei eigenaardigheden onzer
correspondentie aan den Latijnschen kanselarijstijl: ook wij spreken nog van
datum, van geachte en teer geachte beer, ook wij teekenen nog totus tuns of
dienstwillige dienaar, enz. In de 16de en 17de eeuw kwam met het verval van
den adel, en de opkomst der burgers, een heele titulatuur-verschuiving in de
briefwisseling. Vooral de vleiende Joodsche handelaars hebben hier invloed.
Een groot handelsman werd : hoogwelgeboren of hoogedelgeboren of eerentfest ; weledel is bij ons thans zoowat het allerminste wat men op iemands adres
van hem zeggen kan. Maar niet alleen in de titels, ook in de keuze der zinswendingen voor de gewone aanloopjes en sluitzinnen, betrachtte de koopman
nog eeuwenlang tot op den dag van heden, een traditioneele breedsprakigheid, die des te opvallender uitkomt, daar hij overigens in de eigenlijke bestelling of iactuurmededeelingen een verregaande beknoptheid in acht neemt, en
zich allerlei uitlatingen veroorlooft, ja sours een telegramstijl nastreeft, en deze
tweeslachtigheid in den handelsstijl zal voorloopig ook wel niet veranderen.
Daarvoor liggen de psychologische gronden van beide verschijnselen, te diep
en te breed in het wezen van zijn koopmanschap geworteld. Van den eenen
kant toch is een koopman altijd karig op zijn tijd en heeft dus alleen aandacht
voor het voornaamste, zoodat bij hem, maar om heel andere redenen, ook een
snort Creoliseeringsproces merkbaar is. Maar van den anderen kant moet hij
zijne klanten naar de oogen zien, hij mag hen niet afstooten door ongewone
afwijkingen, hij moet beleeid zijn, ook al kost dat eenige plichtplegingen en
kostbaren tijd. Maar Juist die practijk om zoo beleefd en toch zoo kort en
tevens zoo duidelijk mogelijk z'n handelsberichten in te kleeden, heeft den
koopman tot een taalpsychologische ontdekking geleid, die tot op den dag
van heden in alle grammatica's gemist wordt : ik bedoel het onderscheid tusschen het psychologisch onderwerp en het psychologisch gezegde. Om zijn
brief namelijk gemakkelijker lees- en verstaanbaar te maken, schrijft de handelsman niet alles zoo maar achter elkander, maar maakt allerverstandigst van
de ruimteverdeeling op in briefvlak gebruik, om den lezer altijd op dezelfde
plaats dezelfde onderdeelen van in Bericht te Taten terugvinden. Zoo is het
met het hoofd van den brief, den datum, de cijfers, de bestellingen, enz., maar
zoo gaat het bovenal met het psychologisch onderwerp en gezegde. In a%
wachting van ons vierde deel, dat hierover in den breede zal onderrichten,
verwijs ik den lezer naar De Nieuwe Taalgids Deel V, 1911 blz. 273 vlgd. en
Deel VI, 1912 blz. 132 vlgd. Drukken wij daartoe eerst eenige brieven of uit
Bergman-Eymae!: Nederlandsche Handelscorrespondentie.
De stijl der handelsbrieven.
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28. Kooper doet verzendingsopgaaf aan verkooper.
Amsterdam, 14 September 1903.
Den Heer K. M. van Beveren,
Hoorn.
Mijnheer,
Van onzen inkoop, dato 25 Augustus 1.1., hebben wij nog van U te... Psych. subject
ontvangen :
50 balen prima 1903 bruin mosterdzaad.
... Psych. praedicaat
Wij verzoeken L[ hierdoor beleefd deze te willen merken met
... Psych. subject
... Psych. praedicaat

116 0

en vrij langs boord te doen bezorgen aan de Hamburger boot, welke
Woensdag a.s. van hier vertrekken moet.
Bericht van afzending zien wij gaarne tegemoet. Wij zullen zelf zorgen
voor het uitschrijven der connossementen naar Hamburg en der verder
voor de inlading benoodigde papieren.
Hoogachtend,
Korteweg & Co.

35. Bank zendt verkooper remise voor rekening van kooper.
Weenen, 28 Juli 1903.
Den Heeren Kinsbergen & Co.,
Nijmegen.
Mijne Heeren,
In opdracht en voor rekening van den Heer Stanislas Zdansky, te
... Psych. hoofdsubject
dezer stede, zenden wij LI hierbij ;
... Psych. hoofdpraed.
f 1500.30 in een cheque op Amsterdam,
... Psych. bijsubject
tot vereffening van een bedrag van
... Psych. bijpraedicaat
Kr. 2974.34.
Gelieve genoemden Heer voor dit bedrag te crediteeren en ons de
goede ontvangst dezer remise te melden.
Hoogachtend,
Wiener Bank.
Ch e que.
C. Kalb.
D. Deutschmann.
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43. Importeur doet aanbieding van Amerikaansche artikelen.
Amsterdam, 18 September 1903.
Den Heeren W. Nederhorst & Zoon,
Amsterdam.
Wij hebben de eer, U te berichten, dat wij in de gelegenheid zijn,
U aanbiedingen te doen in artikelen van Amerikaansch fabrikaat.
Mocht U een van de volgende kunnen gebruiken, dan zal het ons
aangenaam zijn, U prijsopgave te mogen zenden van : . . . Psych. subject
Machinerieen,
Schrijfmachines,
Gereedschappen,
Naaimachines,
1... Psych. praedicaat
Phonografen,
Rijwielen,
Phonograafbenoodigdheden.
Rijwielonderdeelen,
Tegenwoordig verkoopen wij zeer veel phonografen en kunnen U
daarin de volgende bijzondere aanbieding doen :
. . . Psych. subject
compleet voor f 12.- -1 deugdelijke phonograaf,
12 goed gesorteerde rollen.
J min 10')/0 commissie.
. . . Psych. praedicaat
Gaarne ontvangen wij Uwe aanvragen en zullen zonder twijfel in
staat zijn, ze met voordeelige aanbiedingen te beantwoorden.
In afwachting Uwer geeerde orders,
Hoogachtend,
C. B. Westerling & Co.

77. Exporteur antwoordt handelsagent omtrent fabrikanten- en
artikelenlijst.
Amsterdam, 8 Juli 1903.
Den Heer P. de Wal,
Alhier.
Van de door U gezonden fabrikanten- en artikelenlijst is 't volgende
... Psych. subject
voor ons van belang :
Rijstlepels, joh. Müller, Schalke.
Kant, Weinmann & Cie., Elberfeld.
Psych. praedicaat
oedkoo eP ), Max Fürbringer, Solingen. • •
Messen (speciaalg
Stormlantaarns, Gebr. Koch, Oberleiterbach.
De monsters hiervan gelieve U ons o m g a a n d te doen toekomen.
Het ons gestuurde monster van flanel ontvangt U bijgaand terug ; het
genre is voor onze vrienden niet geschikt.
Hoogachtend,
F. Kleinen en Zoon.
•

van subject en praedicaat.
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95. Buitenlandsch huis verzoekt aan Hollandschen exporteur om
offertes van boter in blikken.
Frankfurt a/M. 18 December 1903.
Den Heer Bernh. Bolleman,
Meppel.
Wij vernemen, dat Uwe merken natuurboter in de Nederlandsche
kolonien zeer gewild zijn, en zouden daarom gaarne Uwe uiterste
^ • • • Psych. subject
prijsopgaven ontvangen voor Export-boter in :
dubbele vaatjes van 5 Kilo
blikken „ 1 Pond
... Psych. praedicaat
„2 „
„

„

„ 3 1/2 »

en „
„ 10 „
Prijzen te stellen fob. van eene Hollandsche haven, netto Cassa, be..
taling tegen overgaaf der documenten per cheque op eene Bank te
Amsterdam of Rotterdam.
Gelieve ons 2 blikken van 1 pond als monster te doen toekomen.
Hoogachtend,
Blach & Werdersheim.

162. Agent gaat accoord met gezonden provisie-rekening.
Rheijdt, 18 Juli 1903.
Den Heeren F. Claessens & Co,
Maastricht.
Boekhouding. Wij kwamen in het bezit van Uwe letteren van eergisteren met Provisie-nota over het eerste halfjaar en hebben deze
nagezien en accoord bevonden.
... Psych. subject
Dientengevolge hebben wij Uwe rekening belass met :
. .. Psych. praedicaat
f 322.45 per 31 Juli.
Hoogachtend,
Hirschfeld 'S Co.

Men ziet het duidelijk in de aangehaalde brieven ; de bewuste synthese in het
koopmanshoofd geldt hier niet ik of tvij en de heele rest van den zin ; maar de
eerste zinhelf t, gewoon doorgeschreven, en de tweede zinhelf t, op een nieuwen
regel, midden in den brief gezet. Het eerste stukje geeftt altij d aan, waar het
over gaat, het tweede wät er nu eigenlijk van is. Wij zien hier ook al aanstonds
dat sours nevenschikkend twee zulke synthesen achter elkaar volgen, maar
dat in andere gevallen, een der beide synthesen over de andere domineert,
zoodat we naast een hoofdsynthese met hoofdsubject en hoofdpraedicaat, een
bijsynthese met bij subj ect en bijpraedicaat aantreffen. In de bovenstaande
brieven stond altijd het psychologisch subject voorop. In andere gevallen
staat het erachter. Veelal echter staat het psychologisch praedicaat tusschen
het begin en het einde van het psychologisch subject ingeklampt.
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33. Verkooper verzoekt kooper het hem toekomend bedrag bij
eene bankinstelling te storten.
Amsterdam, 20 Juli 1903.
Den Heer Arend de Jong,
Zwolle.
Mijnheer,
Wij hebben het genoegen, U hierbij factuur te doen toekomen over
20 balen koffie, welke heden per boot, zonder assurantie, aan Uw adres
• • . Psych. subj. 1 Ste helft.
werden verscheept, en verzoeken U het bedrag daarvan :
• • . Psych. praedieaat
854.35
f
te willen storten in het credit onzer rekening bij de Overijselsche Bank,
a costi.
• • . Psych. subj. 2de helft.
Onder aanbeveling voor Uwe verdere orders,
Hoogachtend,
Gebrs. Siedenburg.
Factuur.
34. Verkooper verzoekt kooper, het hem toekomend bedrag ter
beschikking te houden van eene bankinstelling.
Amsterdam, 25 Juli 1903.
Den Heeren Nieuwerkerk & De Ruyter,
Alhier.
Mijne Heeren,
Hierbij tend ik U mijne rekening over 320 St. buffelhuiden en verzoek
• . . Psych. subj.
U het bedrag daarvan :

f 4023.65
ter beschikking te willen houden van de Twentsche Bank Vereeniging,
welke daarover per quitantie zal disponeeren.
Hoogachtend,
D. Meulevelt.
Rekening.

1 ste helft.

. . Psych. praedicaat
. . Psych. subj. 2de helft.

32. Expediteur verzoekt verkooper levering van goederen ter
verzending aan kooper.
Amsterdam, 3 Juli 1903.
Den Heeren Hemsing & Co,
Amsterdam.
Mijne Heeren,
Volgens Bericht van de Heeren Talsperr & Schmüll te Dresden, heb . . 1 ste
Psych. subject
ik van U te ontvangen :
• 1 Ste Psych.
praed. en
I T S 36 balen Koffie
• tevens 2de psych. subj.
welke ik LI beleefd verzoek te willen bezorgen, goederenloods Staats.
B. S. II. 1) aan de-spor,Kadijknmelg,tadrsnme . . . 2de Psych. praedicaat
heeren Talsperr & Schmüll te Dresden.
..

Hoogachtend,
B. Leeuwenstein.
1) Het verrichten van de noodige douane-formaliteiten, om goederen, welke van het buitenland worden ingevoerd of in entrepöt opgeslagen liggen, in ontvangst te kunnen nemen. — 2) B. S. II = Begleitschein zwei.
van subject en praedicaat.
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Eéne conclusie houden wij hier voor onze latere ontleding vast : de grammatisch-logische zinsontleding, stemt volstrekt niet altijd met de werkelijke synthese, van het natuurlijk psychologisch denken overeen. De Berste kan haar
nut hebben, om aan kinderen den bouw onzer taal duidelijk te maken, de tweede
alleen is belangrijk om den werkelijk bedoelden inhoud te verstaan. Dat toont
ons de praktische Nederlandsche koopman, in het systeem van zijn briefindeelingen Beter, dan alle oude Nederlandsche grammatica's te zamen. Laten wij
er echter oogenblikkelijk bijvoegen, dat dit Been eigenaardigheid is van de
Nederlandsche koopmanstaal alleen, maar evengoed in Fransche, Duitsche,
Engelsche, Spaansche en Italiaansche handelsbrieven voorkomt. Mijn vermoedens over het ontstaan dezer zeer praktische methode gaan daarheen, dat
de Joden, die in het Hebreeuwsch een ontleding kenden veel rationeeler dan
de onze, en die later bij de Arabische grammatici tot de theorievan de begin-notie
en Bind-node uitgroeide, hier gelijk in zooveel andere eigenaardigheden der handelstaal, weer wel de Urhebers zullen geweestzijn. Men zou mij ten slotte kunnen
tegenwerpen, dat er toch wel handelsbrieven te vinden zijn, waarin het zoo in
het midden geschreven stukje niet het psychologisch praedicaat is. Ik geef dat
gaarne toe : overal komen analogische verschuivingen en complicaties voor (zie
het laatste voorbeeld), en het is duidelijk dat hier de functie van psychologisch
praedicaat, dat als inhoud gewoonlijk de opgaaf der waar of der geldsom bevat,
wel Bens uit het oog verloren words, en onbewust de neiging ontstaat om alle
waren- en geldopgaven, zoo op een nieuwen Tegel in het midden te schrijven
maar toch zal de juistheid mijner constateering beaamd worden door allen, die
met eenig verstand van zaken een betrekkelijk groote verzameling echte koopmansbrieven op dit punt onderzoeken, en zie ik zonder eenige ongerustheid
hunne controle tegemoet. Trouwens, dit Idee is niet het eerst bij mij opgekomen,
maar reeds te vinden bij L. Wendelstein : Die Sprache des Kaufmanns und seiner
Korrespondenz Leipzig-Berlin 1912. Menig detail van dit hoofdstuk ontleende
ik verder nog aan A. Schirmer : Wörterbuch der deutschen Kaufmannssprache,
Strassburg 1911. Natuurlijk zijn deze weinige bladzijden over den handelsbrief
slechts een voorloopige schets. Wie de ontwikkeling onzer Nederlandsche
handelscorrespondentie uitvoerig wil nagaan, zal behalve vele oorspronkelijke
brieven ook zeker de brievenboeken niet molten voorbijzien. Daarvan zijn er
ons uit de vorige eeuwen nog verschillende bekend, zoo de vermeerderde
Nederduitsche Secretaris van Mostaert, deVolmaakteSecretaris, deGhemeene
Send-Brieven met Contracten, Obligatien, Quitantien, enz. Amsterdam 1662,
en de Zendbrieven van de la Serre, 't Nieuwe geopende kabinet van Hoogen Nederduitsche Koopmans en andere brieven, Amsterdam 1750.
Ik meen, dat ik hiermee ook in de taal heb aangetoond, wat ik in het begin van
dit hoofdstuk over den handelsman in het algemeen opmerkte : dat hij uitmunt
;
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door een actueele, praktische, realistische, psychologische scherpzinnigheid.
Wat de grammatici met al hun ontleden van duizenden en nog eens duizenden
irreeele en onmogelijke zinnetjes niet konden winden, dat ontdekten de generaties van kooplieden te midden hunner drukke zorgen, in hun zuckt om praktisch kort en duidelijk te zijn voor hunne leveranciers of klanten.
Ook bij een tweede blijk van die psychologische scherpzinnigheid wil ik
nog even stilstaan : ik bedoel den geest van reclame. Ik ga op de uiterlijkheden
nu niet in, en laat de kameelen met hun sigaretten stilletjes voorbijgaan, ik
spreek zelfs niet van het aandacht-trekken door den wetten of omgekeerden
druk in advertenties, maar ik bepaal me tot het aanprijzen der waar in gewone
taal. Allerlei fijn verzonnen psychologische middelen neemt hierbij de moderne
handelsmau te baat. Hij versmaadt het vaak niet, het argelooze publiek te
imponeeren met een bluf van nul komma zes, of met een fiere uiting van zelfbewuste superioriteit ; de verschillende firma's steken elkander met glorie of
slimheid den loef af, en speculeeren op de klein-menschelijke neigingen hunner afnemers : de angstige, de lekkerbekken, de ijdeltuiten enz. Nu eens nemen
ze de lezers beet met den aanloop van een verhaal, of een interessant quasiwetenschappelijk praatje, om dan met een Salto mortale onder te duiken : in de
overplassende voortreffelijkheid hunner eigen koopwaar; dan weer worden
ze door een vlaag van menschlievendheid schijnbaar zoo week, dat ze hun
koopers op den schouder kloppen, en heel in vertrouwen hun goeden raad
geven, dät ze zich toch wachten voor de misleidende praktijken hunner concurrenten. Een nog fijner kunstmiddel zijn de gemakkelijke of verblullende
redenaties, waarmee zij, al raken ze sours kaut noch wal, vele domme menschen
tot diep (!) nadenken brengen : over de voortreffelijkheid van hun product. Ook
de suggestie van tot litanieen uitgedijde repetities en als tooverspreuk fascineerende neologismen hebben dikwijls evenveel succes als de humoristische,
poetische of oratorische bevliegingen, die men er bijwijlen aantreft.
Voorop een enkele opmerking over den grammaticalen vorm van sommige
onzer advertenties. Het opvallendste kenmerk is, dat er bijna geen verbindingswoordjes of hulpwerkwoorden worden gebruikt. Een beteekent : dat öf door
verschil van letter of nieuwen regel een snort scheiding wordt aangegeven.
I. GRAMMATISCHE N0RlNIL00BHEID. 1. Gezonde kost I Echte Deventer Koek
van ....– 2. Longines I Meest betrouwbare Chronometer.-3.Waltham De ware tijd..-4. Amer Picon Aangenaam en verfrisschend versterkingsmiddel. — 5. Rijwielen Goedkoopste Adres ....-- 6. Hercules Smakelijk als geen andere cacao. Monsters op aanvraag
verkrijgbaar. -- 7. Thee E. Brandsma. — 8. Gevraagd I een net Dagmeisje. ,-- 9. Winkeljuffrouw gevraagd. 10. Te Koop een ezelkar. 11. Te huur I een benedenhuis ... -12. Prijs per flacon fl.20. .-- 13. Parapluies van af f 2 en hooger. ,-- 14. E. Baters, Grondsteeg. Te beginnen met a.s. Maandag I Groote Winteropruiming. Belangrijke prijsverlaging in alle afdeelingen. 15. Prins Frederik Biljards De beste Oudste Adres.

--

in brievenstijl en reclame.

1 75

16. N. V. Electrische Boekbinderij, Speciaal ingericht voor kantoorboeken. -17. Kantoor
en Magazijn I Pepergas 9-11, Hoofddepöt 1 Rokin 5..-- 18. Verschenen bij J. Pietersen :
Het land der Droomen door J. Vermeer. - 19. Ruime keuze in de Nieuwste Modellen. I
Uitsluitend Prima kwaliteiten. I Billijke Prijzen. Gemakkelijke Pasvorm. Maat- en Reparatie-Inrichting aan huis. 20. Victor Sapers koffie. I Heerlijke Aroma. I Bijzonder
voordeelig in 't gebruik. - 21. Prima consumptie I Billijke prijzen Gezellige zalen Riant
tuinterras I Prachtpanorama over het landgoed .... 22. Manoeuvre-Chocolaad I Het
beste merk j Fabriek te Breda. - 23. De huid als een hoop vuur. Ontzettende Marter
ling ! Ondragelijke pijn. Dagen dat het geheele lichaam een klomp vuur gelijkt lange
nachten en rustelooze kwellingen daarna oogenblikkelijke verlichting ! I De huid verkwikt en verfrischt I alle branding en jeuk verdwenen ! I Duizenden getuigen dit. .-24. Reusachtig voordeelige prijzen Enorme keuze I Prima goederen.
25. Hermans
in de . Keizerstraat I Byouterieen, lederwaren.
26. Berijdt Bakkers banden. I Zijn
duurzaam snel I vertrouwd. - 27. Plancius' Karnemelkspap. - 28. van Rijn's Mosterd I
Utrecht I de beste. - 29. Wierook I Blommesteyn I Apotheker I Nijmegen I Essences.
^-- 30. Solo Margarine in de fijne keuken. 31. Torpedo-vrijwielremnaaf de beste.. -32. Monsters en prijs op aanvraag. - 33. Succes verzekerd. --- 34. In 't begin welkom, op
den duur onafscheidelijk.
II. BLUR 1. Elk rechtgeaard H. B. S.'er gebruikt Kwatta's Manoeuvre-Chocolaad.- 2. De
tand des tijds heeft geen invloed op bout, steen, metaal enz. als deze met Velvine beschilderd zijn. - 3. Reusachtige prijzen voor export-varkens besteedt K. Derksen. 4. Favoriet
tablet I tien verschillende smaken. 5. Een schat voor Dames en Dochters. I De Praktische Knipkunst, Volledige Handleiding om zonder vakkennis de geheele Garderobe voor
Dames, Meisjes en Jongens, ook Linnengoed, naar elke Mode, voor ieders smaak, op de
eenvoudigste wijze volgens practicale Amerikaansche manier en tot nu toe onbereikt stelsel
te leeren knippen en garneeren. Geen Kostuumschool meer, geen mondeling Onderwijs
meer noodig. Elke Dame, elke Dochter dadelijk volmaakte Coupeuse ; met behulp van
deze handleiding onmiddellijk Tailles, Blouses, Ochtend-, Gezelschap- en Reformjaponnen,
Rokken van verschillenden aard, Mantels, Capes, Meisjes-, Kinder- en Jongensgarderobe,
benevens Linnengoed.-6. Reuzenvoorraad boeken vindt men steeds bij ...-7. Attentie!
Kenners roemen om strijd ...'s worst en fijne vleeschwaren I delicatesse-spek echte harde
boerenmetworst. 8. Onvergelijkelijk schoon Deze uitvinding brengt een geheele omwenteling in de spreekmachines. j Gelijk een spiegel, die getrouw het beeld weerkaatst
geeft dit instrument de gevoelens der artiesten en de muziek in al haar schoonheid weer. I
Geen naaldverwisseling meer. Speelt met onverslijtbaren saffier ! Brengt alle toehoorders
in verrukking en is het toppunt van volmaaktheid. I Alle andere spreekmachines verkwijnen. - 9. De zolders kraken. De muren scheuren. Kolossale enorme opruiming. I Alles
fonkelnieuw. Boeken die handen met goud gekost hebben, nu voor centen. Alles tegen
balans-taxatie.
III. ZELFBEWUSTE SUPERIORITEIT. 1. Zonder knetteren, walmen of flikkeren
brandtVerkade's Waxine-nachtlicht het aangegeven aantal uren. Het is een nacktlicht waarop ge kunt vertrouwen. - 2. Stelio steeds kampioen. I Daar kan de concurrentie niets aan
doen. - 3. Het groote geheim der Stelio-sigaretten is de zuivere melange. --- 4. Het wereld
meesterschap in de horloge-industrie eindelijk veroverd. 5. Populair en spreekwoordelijk
gezegde van de ontelbare Fongers-berijders : het zijn de beste fietsen. - 6, Het is bekend,
dat er voor goud, zilver en diamanten geen beter adres is dan ... --- 7. De Gioconda I Van
Houten's cacao I beide wereldberoemd. ---• 8. Boldoot's Dubbel Blank I het geheim van een
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Grammatische vorm

bekijkt. hoe liever
Hoe critischer
critischer de
de kooper
kooper onze kleedingstukken bekijkt,
heldere keuken. -^--9.9.Hoe
liever
Hever het
het
is. II Wij
concurrentie-artikelenaltijd
altijdwinnen.
winnen.-10.
10. Een
ons is.
Wijzullen
zullen het van concurrentie~artikelen
Eenverstandige
verstandigehuishuis~
-11.
bij u een
go
eden
bij de
de hand te hebben.
— 11.Wii
Wij hebben bij
moeder zorgt
zorgt steeds
steeds dit huismiddel bij
hebben.-11.
hebben.-II.
hebben.-ll.
Wij
een goeden
goeden
Cacao? Ja?
Ja? Dan betaalt U
verliezen.-12. Gebruikt
LI
naam en zullen weI
oppassen dien te verliezen.-I2.
verliezen.-12.
Gebruikt U
U Cacao?
wel oppassen
te veel voorde
voor de kwaliteit die U ontvangt.
kwaliteit is onze
reclame. ---13.Olanda
Cacao
teveelvoorde
teveel
ontvangt. ( IDe
Dekwaliteitis
Dekwaliteitisonzereclame.
onzereclame.
-I3.0landaCacao
-13.0IandaCacao
-13.01andaCacao
vinden. —
n.jne smaak,
smaak, die
merken nooit zult vinden.
Penkala
heeft een
een aroma
aroma en
enfijne
6jne
Bjne
smaak.
die uu bij
bij andere merken
- 14. Penkala
vulpenhouder met 14
is een
een juweel.
juweel. -— 15. Het
14 kar.
kar. gouden
goudenpen
penen
enIridium--punt
Iridium~punt is
Het geschenk
geschenk
ikUedele
Boldoot Eau de Cologne
Uedelekan
kan offreeren
offreeren I
tijden. II BoldootEau
Cologne II Het beste en eelste dat ik
van alle tijden.
geemployeerd wierdt.
wierdt. -— 16. De
Zooals dezelve
dezelve van
van herwaart
herwaart over door
door Uedeles
Uedeles Famille
De
Familie geemployeerd
Vredestein
naam V
Vredestein
redestein op
opuw
uwrijwielband
rijwielband waarborgt
waarborgtduurzaamheid
duurzaamheid en
en elasticiteit.
elasticiteit. —
- 17.
17.Een
Eenrijrij~
wiel met veerende
veerendevoorvork
voorvorkisis in de rijwielindustrie het neusje van den zalm.
zalm. —
-18.
Utrecht~
wiel
veerende voorvork
18. Utrechtsche Levensverzekering~Maatschappij.
Maliehuis.I IVerzekerd
VerzekerdBedrag
Verzekerd
Bedragruim
ruim x34.000.000.
rUimf34.000.000.
[34.000.000.
f34.000.000.
Levensverzekering Maatschappij. IIMaliehuis.
Bedrag

LOEF AFSTEKEN.
AFSTEKEN. 1.
1. Alle
AIle boeken geannonceerd door Bollen.
Bollen,
IV. ELKANDER DEN LOEF
tegen denzelfden prijs
... --prijs verkrijgbaar
verkrijgbaar bij ...
- 2.2. Ringlagers deugen niet
Cohen en anderen zijn tegen
... -3. Ooze
Onze
lamp
geeft
gelijk
stroomverbruik
meernuttig
nuttig licht dan
behalve die van ...-3.Onze
lamp
geeft
bij bij
gelijk
stroomverbruik
5050
°/o% meer
so orten banden voor
voor den
x 5.50
iedere andere metaaldraadlamp.
metaaldraadlamp. - 4.4.ErErzijn
zijnmeer
meersoorten
soorten
den prijs
prijs van [5.50
f5.50
te koop,
koop, doch er zijn
koop.
banden, die aan een groot
groot uithoudingsvermogen
uithoudingsvermogen tevens een
een
zijn weinig banden.
eigen
rij-wiel aangeboden dat
Swifture. —
5. Veel
dat eigen~
groote snelheid
snelheid paren
paren zooals
zooals Swifture.
- 5.
Veelwords
wordt als rij~wiel
lijk verkoop~wiel moest heeten. Een
des woords
woords isis alleen
Ben rij~wjel
rij~wiel in den echten zin des
aIleen ons
alleen
ons.... - -lijkveropwmsthn.Eerij-wld
De Jong's
Jong's Daalders Gloria Cacao.-7.
Cacao. -7. Driessen's
7. Driessen's
DaaldersCacao
DaaldersCacaodebeste.
Kwatta
6. De
Daalders
Cacao dedebeste.
beste. —- 8.8.Kwatta
is de fijnste
6jnste
Bjnste
n.jnste Daalders Cacao. —
- 9. Er
Er isis maar
maar een
beter dan
dan alle
aIle andere:
Daalders Cacao beteeen Daalders
Flick's Cacao de allerbeste. -— 10. Blooker's Daalders Cacao.
Cacao, de Cacao
Cacao van
van het
het heden
hedenen
en
zijn systeem van
van vulpenhouder
vulpenhouderde
de beste
de toekomst. —
- 11.
11. Ik
Ik lach omdat ieder beweert,
beweert,dat
beweert.
dat zijn
zuivert Uw
Uwkeel,
keel,verwijdert
keel.
slijm,
is. Probeer u Klio
KIio eens.
eens. - 12. Hoesters zuivert
verwijdertdedevastzittende
vastzittendeslijm,
slijm.
vemietig de
de ontsteking
ontsteking veroorzakende
veroorzakende ziektekiemen,
ziektekiemen, genees
ziektekiemen.
genees de
deontstoken
ontstokenslijmvliezen
slijmvliezen en
en
vernietig
zal Uw
Uw
U whoest
hoestgenezen
genezenzijn.
zijn.Misschien
Misschienzijn
zijn er middelen.
middelen, welke Uw
U w keel
keel reinigen.
reinigen,
Uw
weldra zal
zijn er middelen,
middelen. welke de ziektekiemen
ziektekiemen dooden,
dooden, misschien
dooden.
misschien zijn
zijn er middelen.
middelen,
misschien
misschlen
miss chien zijn
welke de ontstoken
slijmvliezen genezen,
genezen, doch stellig bestaat er slechts een
genezen.
geneesmiddel,
ontstoken slijmvliezen
een geneesmiddel.
deze eigenschappen
eigenschappen in zich vereenigt.
vereenigt, in enkele dagen Uw
U
w hoest
hoest grondig
grondig en
en blijvend
blijvend
dat al deze
Uw
%al
za1 genezen
genezen en U voor
voorverdere
verderegevolgen
gevolgenzal
zalvrijwaren.
vrijwaren.Dat
Oat
Datonschatbare
onschatbaremiddel
middelisisde
de AbdijsiAbdijsi~
zal
Hetisisonverantwoordelijk
onverantwoordelijkeen
koopenzonder
zonderden
den
- 13. Het
eenautomobiel-lastwagen
automobiel~lastwagente
tekoopen
roop. —
Busing
Biising
hebben.
Büsing gezien te hebben.
V. SPECULEEREN
OP KLEIN~MENSCHELIJKE
ANGST.
NEIGINGEN 1.
1. ANGST.
SPECULEEREN OP
KLEIN --MENSCHELIJKENEIGINGEN
pijnen en ongemakken door
door
1. Deze warten
watten zijn
zekerst werkend middel tegen alle
aIle pijnen
zijn het zekerst
zoozeer
gevreesde
plaag
rhumatiek.
kiespijn.
gevatte koude
koude ontstaan
ontstaanbijzonder
bijzondervoor
voordedezoozeer
rhumatiek,kiespijn,
kiespijn,
gevreesde
plaag
rhumatiek,
tandpijn.
heenen enz.
enz.
eoz. enz.
enz. Bij
Bij het
het heerschende
heerschende
tandpijn, schouderpijn.
schouderpijn, spierenpijnen in nek,
nek, armen of beenen
nek.
zijn door het gebruik
kan men
die booze
booze pijnen
pijnen verlost zijn
men spoedig van die
gebruik mijner
mijner sinds 50
weer kan
jaren veelberoemde
veelberoemde watten. -2. Lijdt
gijgij
aan
rugpijn,
2. Lijdt
aan
rugpijn,hoofdpijn,
rugpijn.
hoofdpijn,duizeligheid,
hoofdpijn.
duizeligheid,prikkelbaarduizeligheid.
prikkelbaar~
heid, slapeloosheid,
heid.
slapeloosheid. vermoeidheid reeds
reeds's
OPt
op. dat de
's•.s morgens bij
bij het opstaan? Dit wijst er op,
nieren
niet meer
meer geregeld
geregeld de
deschadelijke
schadelijke onzuiverheden
onzuiverheden uit het bloed
bleed afscheiden.
afscheiden. De
De gege~
nieren niet
volgen hiervan
volgen
hiervan zijn
zijn verschillend
verschillend naar
naar gelang van het
het gestel
gestelvan
vanden
denlijder,
lijder, want
lijder.
want de
de onzuionzui~
verheden tasten eerst het zwakste punt van het
het gestel
gestel aan.
aan. Bij
Bij eenigen
eenigen tasten zij
zij de spieren
zij pijn
pijn in
in den
den rug,
rug, de
rug.
de zijden,
zijden, de
zijden.
de schouders,
schouders, de
schouders.
de armen of
weefselsaan
aanen
enveroorzaken
veroorzakenzij
en weefsels
heenen,
zwellendedegewrichten
{rheumatiek.
(rheumatiek,jicht,
jicht,ischias,
ischias,zenuwpijnen).
zenuwpijnen}.Bij
beenen, en
(rheumatiek,
beenen.
enzwellen
gewrichtenopop
(rheumatiek.
jicht.
ischias.
zenuwpijnen).
Bij anderen
of blass
blaas en vormen zij
zij graveel.
graveel, aangeaange~
kristalliseeren de onzuiverheden zich in de nieren
nieren of
kristalliseeren
urine, bezinksel
bezinksel in
water, hetwelk
duid door troebele of
duid
of beslagen
beslagen urine,
urine.
in bet
het water,
water.
aan~
betwelk de urinewegen aantast en
leidt tot
tot pijn
pijn in
in den
den onderbuik,
aandrang tot
totloozing,
loozing,
branderigepijn,
en leidt
onderbuik, voortdurende
onderbuik.
voortdurende aandrang
loozing.branderige
pijn,
pijn.
.. —
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verstopping der
der urinewegen
urinewegen en
enlater
latertot
totniersteen.
niersteen. Ook
Ookkan
kan het
hetzich
zich voordoen,
voordoen. dat
dat het
het
verstopping
niet wordt
wordt afgevoerd,
afgevoerd. waardoor
waardoor blazen
blazen onder
onder de
de oogen,
oogen.opzwellingen
opzwellingender
dervoeten,
voeten.
water niet
enkels. polsen,
polsen. beenen
beenen enz.
enz. gevormd
gevormd worden (waterzucht),
(waterzucht). terwijl het ook
ook kan
kan voorkomen,
voorkomen.
enkels,
Die eenlevendgevend eiwit
eiwitongestoord
ongestoordhet
hetlichaam
lichaamkan
kan verlasen
verlaten (albuminerie.).
(albuminerie.). Die
eendat het levendgevend
onmiddel~
voudige. verwaarloosde
verwaarloosderugpijn
rugpijnkan
kandus
dusernstige
ernstigegevolgen
gevolgenmet
metzich
zichbrengen
brengenenenonmiddelvoudige,
derhalvenoodzakelijk
noodzakelijkbij
bij het
hetoptreden
optredender
dereerste
eersteverschijnselen.
verschijnselen.Foster's
Foster's
lijke verzorging
verzorging isis derhalve
Pillen genezen de
de nieren
nieren en
en stellen haar
haar in staat om voortaan
voortaan volkomen
volkomen
Rugpijn Nieren Pillen
aIle schadelijke
schadelijke stoffen
stoffen uit
uit het
het bloed
bloedtetefiltreeren,
Bltreeren.waardoor
waardoorzij
zijhet
hetkwaad
kwaadininzijn
zijnwortels
wortels
alle
aantasten en
en uitroeien.
uitroeien.—
- 3.
3. De
De Tering
Tuing en
en haar Prooi,
Prooi. Zooals
Zooalsde
detijger
tijgerzijn
zijn prooi
prooi besluipt,
besluipt.
aantasten
op een
eenonbewaakt
onbewaaktoogenblik
oogenblikzich
zichdaarop
daaroptetewerpen,
werpen.zoo
zoobeloert
beloertdedetering
teringde
debebe~
om op
lijders aan hardnekkige
hardnekkige verkoudheid,
verkoudheid. borstborst~ of
oflongaandoening,
longaandoening.asthma,
asthma.
klagenswaardige lijders
bronchitis. influenza,
influenza. pleuris,
pleuris. en
en bespringt hen onverwachts.
onverwachts. Bedenkt,
Bedenkt. dat de tering de
bronchitis,
vreeselijkste en
en gevaarlijkste
gevaarlijkste vijand
vijand van
van het
het yolk
yolkis,
is. welke jaarlijks
jaarlijks meer slachtoffers ten
ten
vreeselijkste
grave sleept,
sleept. dan
dan de
de moorddadigste
moorddadigste oorlogen
oorlogenooit
ooitdeden.
deden.Wanhoopt
Wanhooptniet,
niet.gij
gijkunt
kuntgenezen,
genezen.
grave
gij kunt
kunt de
detering
teringvoorkomen,
voorkomen.en
enzelfs
zelfsdeze
dezein
inden
den beginne genezen,
genezen. als gij naar goeden
go eden
gij
onmiddellijk de
de Abdijsiroop.
Abdijsiroop, Klooster Sancta
luistert. als gij niet eigenwijs
eigenwijs zijt,
zijt. als gij onmiddeIlijk
Sancta
raad luistert,
borst-, keellongaandoeningen, influenza,
Paulo. gebruikt,
gebruikt. hetwelke
hetwelke alle
aIle borst~.
keel~ en longaandoeningen.
influenza.asthma,
asthma.brochitis,
brochitis.
Paulo,
pleuris. slijmslijm~ en
en kinkhoest,
kinkhoest. de
de verwaarloosde
verwaarloosdeverkoudheid
verkoudheid en
enden
denhardnekkigsten
hardnekkigsten hoest
hoest
pleuris,
Gij wordt aangevallen door
geneest. - 4.Men
i.Menvalt
valtÜUaan.
aan.Verdedigt
Verdedigt Ü.
U. I Gij
door dien grooten
geneest.
hoest, en voor
licht. gij
gij hoest.
deugniet. die men
men „Verkoudheid"
"Verkoudheid" noemt.
noemt. Acht dien
dien vijand niet te licht,
deugniet,
dat gij
gij het
het beseft,
beseft.zijt
zijtgij
gijaangetast
aangetastdoor
doordedeinfluenza
influenzaenenstaat
staatgijgijbloot
blootAsthmalijder
Asthmalijderofof
Teringlijder te worden. Voorkomen
Voorkomen isis beter
beter dan
dan genezen.
genezen.Neem
N eembij
bijhet
hetminste
minstekuchje,
kuchje. den
den
Uw toevlucht
hebt, Uw
fluimt, zoodra
zoodra gij
gij een verkoudheid
niest. rilt,
rilt. fluimt.
verkoudheid hebt.
toevlucht
geringsten hoest.
hoest, als gij niest,
ZwaarmoedigheidIIHerstel
HerstelIBloedarmoede
tot de beroemde
beroemde Abdijsiroop.
Abdijsiroop. ----5.5.Zwaarmoedigheid
Bloedarmoede jiBleeke
Bleeke
Krabkleuren IIBleekzucht
Bleekzuchtenz.
enz.op.
op.onfeilbare
wijzegenezen
door
.-6.
Jeuk!
Jeuk!
Jeuk!! Krab~
onfeilbare wijze
genezen door
... ...
^--6.
Jeuk
! Jeuk
! Jeuk
wrijven --- wrijven
wrijven en krabben
totdat
u gevoelt
alsofgegebijna
bijnadie
die brandende
krabben-totdat
gijgiju gevoelt
alsof
ben en wrijven
lichaam zoudt kunnen
kunnen halen
totdat
u voorkomtdat
datgijgijdeze
dezeeindelooze
eindelooze
huid van uw lichaam
huid
halen-totdat
hethet
u voorkomt
verdurenkunt
kunt- die
dagen van
van ontzettenden
ontzettenden jeuk
jeuk niet
niet langer verduren
dieverschrikkelijke
verschrikkelijke nachten van
slapelooze
kwellingen. Dan
Dan —
- enkele
enkele droppels
droppels D.
D. D.
D. D.,
D .•het
het beroemde
beroemde speciale
speciale middel
middel tegen
tegen
slapelooze kwellingen.
Dejeuk
jeukisisonmiddellijk
verdwenen!
Eindelijk
verkwik~
Eczema en O!
eene verkwikking !!De
onmiddellijk verdwenen
! Eindelij
k verkwik
0 ! welk eeneverkwikking
king en rust
rust!! D. D.
D. D.
D. isiseen
eeneenvoudig
eenvoudiguitwendig
uitwendigwaschmiddel,
waschmiddel.dat
datde
devurige
vurigehuid
huidzuivert
zuivert
Een erkend
erkend specifiek
speciBek middel voor Eczema,
Eczema.
en geneest,
geneest.zooals
zooalsgeen
geenander
andermiddel
middeldit
dit doen
doen kan.
kan. Een
psoriasis.of
huidziekte. Wonderbaarlijke genezingen door D.
D. D.
D. D.
D. psoriasis,of eenige andere soort huidziekte.
7. Spoorwegramp
Spoorwegramp bij
bij Beilen. I Verzekert u tegen Spoor-,
Spoor~. TramTram~ en
en Bootongelukken.
Bootongelukken.
2.
VOOR DE
DELEKKERBEKKEN.
LEKKERBEKKEN. 1.
1. Lekker
Lekker koken
koken Itelkens
telkens wat
wat anders op tafel zetzet~
2. VOOR
men volkomen
volkomen uit
... ten
is kunst.
kunst. II Die
Die kunst
kunst leert men
uit het nieuwe kookboek
kookboek van ...
ten II dat is
2. Neemt
proefmet
met mijn heerlijke
voor
Neemt proef
heerlijkeappeibollen
appelbollen II en oordeelt zelf
zelf.. .— 3. Ideaalerwten IIvoor
erwtensoep. —
- 4.i.Kerstkransen
KerstkransenI Imet
metnatuurboter
natuurbotergebakken
gebakkenI IFondant-kerstkransjes
Fondant~kerstkransjes I
Chocolade~kerstkransjes
Onze alombekende
alombekende bitterkoekjes
Chocolade-kerstkransjesgevuld
gevuldmet
metcreme.
creme.I Onze
bitterkoekjes I, Weesper~
Weesperaller
PatiencesI 't't Is
moppen
Welling tons II Theebanket
Theebanket I Patiences
Is een
een waar
waar genot.
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natuurlijk alleen wanneer de tanden tusschen de zich openende zackte rozenlippen blank
en welverzorgd uitblinken. Daarom hechten alle verstandige vrouwen het hoogste gewicht aan de zorgvuldige verpleging van hare tanden bij middel van Odol. --- 3. Wie van
minder fraaie corpulentie gaarne bevrijd wenscht te zijn, dus magerder wil worden
drinke in plaats van koffie of andere theesoorten bij den maaltijd I English Breakfasttea I merk : „Slank als een den."
4. GEMAKZUCHT. 1. Het kostelijke gevoel I van volmaakte rust I bij gebruik van een
goede rieten ligstoel, is wel de moeite waard, nauwkeurig het juiste adres voor het vol
maakste model op te sporen. — 2. Gemak en Besparing. I Mokka. C. P. I Direct is een
kop heerlijke koffie gereed met dit prima koffie-extract.
5. VROOLIJKHEID EN PLEIZIER. 1. Bal is 't in den Walvischbuik I Alles danst naar
oudgebruik Z66 vol gratie, kunst en zwier I Walsen Prik en Nelle hier I Dat men wis op
't wereldrond I Zelden buns gelijken vond I Er bestaat geen tweede Boek, zoo onschuldig,
aardig, jolig, geestig, prettig en grappig als Goeverneur's Prikkebeen. Men kan het niet achter elkander uitlezen, slechts bij gedeelten, anders loopt men gevaar zieh een ongeluk te lachen.
6. UP TO DATE. 1. 1. Eenige practische radio-telegraaf-vakschool, annex vormschool
erkende recruteeringsbron van radio-telegrafisten I Rotterdam, Wireless Training College.
2. De jongste circulaire van Z. E. den Minister van Waterstaat roept feitelijk een crisis in
de bekleeding der IJzerconstructies te weeg. De lijnolieverven van ijzer en staal zijn eigenlijk
bij gebrek aan Beter overgenomen uit den tijd der houtconstructies, waar zij wel op bun
plaats waren. Tusschen de vezels toch van het bout vond de lijnolie de noodige zuurstof
om tot linoxyn te verharden, bij ijzer en staal moesten zuurstofafgevende stoffen toegevoegd
worden ; zou bij niet volkomen deugdelijke menging niet nu en dan, indien overmaat aanwezig was, zuurstof aan reeds even aangetast ijzer zijn afgegeven ? Verder vond de lijnolie
tusschen de houtvezels gelegenheid zich vast te zetten ; in de fijne nerfkrasjes van ijzer en
staal is dat voor de dikke olie niet mogelijk. Wat roesten door galvanische werking betreft,
bout kan geen pool vormen in een galvanisch element ; maar ijzer aan den eenen kant, het
loodoxyd uit de verf aan den anderen kant vormt, indien de lijnolie met vochtig weder
opgebracht is of toevalligerwijze vocht opgenomen wordt, een volkomen galvanisch element. Maar toch moet men aan het loodwit nageven dat de uiterst fijne, zackte, ronde
balletjes een ideale verdeelings- en beschermingsstof was voor de chemisch zwakke lijnolie.
Nu echter is het oogenblik gekomen om over te gaan tot de typische ijzerverven, de Tenax
Bitum. Solutions, die onmiddellijk op het ijzer komen, bitumen neerslaand uit de verdampende oplossing, die met het dunne oplossingsmiddel in de fijnste nerfkrasjes indringen en
bestand zijn tegen chemische en electrische inwerking.
VI. BEETNEMERIJ. 1. Indianen I en Boschjesmannen molten in staat zijn staande te
slapen menschen van zaken, zenuwachtige menschen en zieken kunnen alleen den slaap
genieten op een origineele ... matras. --- 2. De groote repetitie I behoeft niet uitgesteld te
worden Mijne Heeren wanneer ge steeds gewend zijt . tabletten bij u te dragen en daar3. De droom van
van eenige gebruikt, indien ge vreest verkouden te zullen worden.
een bakkersjongen I vermakelijk familiespel geven wij cadeau aan de afnemers van de
broodfabriek ...— 4. Gedagvaard Een ieder die gedagvaard is kan zijn verdediging opdragen aan ... ^-- 5. De wijze I koning Salomo is niet meer. Leefde hij echter nog, ongetwijfeld had hij zieh reeds een origineele ... matras aangeschaft. --- 6. Een eigenaardige
vakterm komt onder de veehandelaren voor. Men spreekt daar van „eerlijke dieren" en
bedoelt daarmee, dat deze geen heimelijke gebreken hebben, die zich gierst later openbaren,
-psychologie.
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doch werkelijk beantwoorden aan wat men er, op grond van hun uiterlijk en van des verkoopers beweren, van mag verwachten. l Ook op Rijwielgebied zou men die uitdrukking
kunnen gebruiken, want ook daar kan vaak een welgelakt en sierlijk gelijnd uiterlijk inwendige gebreken verbergen. Onze rijwielen zijn „eerlijke rijwielen", daarvoor staat de naam
U borg. Koopt dus geen rijwielen onder allerlei onmogelijke en ongekende namen. — 7. De
schijnbare armen. Men maakt sedert eenigen tijd melding, dat in verschillende landen
zieken, die bemiddeld zijn, zich voor behoeftig laten doorgaan, teneinde in de hospitalen
geneeskundige hulp en geneesmiddelen te verkrijgen, welke zij noodig hebben. Men kan
dergelijke gewoonten niet genoeg laken, daar zij de werkelijk ongelukkigen de hulp doen
ontzeggen, waarop zij recht hebben, en zulks te meer, daar alle maagziekten, ingewandsen leverziekten, en de ongemakken die daaruit voortvloeien (hetgeen wel het 3/4 der
menschelijke kwalen vertegenwoordigt) genezen kunnen worden met weinig onkosten
en zonder hulp van den geneesheer, en zulks door het gebruik der plantaardige pillen
Cauvin. — 8. Indische nachten. Slapeloosheid is een der plagen, waardoor den Europeaan
in Indie het leven verbitterd wordt. De kwaal is bovendien zoo moeilijk te genezen, dat
de bekende dr. van der Burg in zijn boek over tropenhygiene geen beteren raad wist te
cgeven, dan zoo spoedig mogelijk verlof naar Europa aan te vragen. Slapeloosheid in Indi e
is een gevolg van den uitputtenden invloed van het klimaat en men kan haar slechts overwinnen door lichaam en zenuwen te versterken. Het is derhalve totaal verkeerd zijn toevlucht te nemen tot slaapmiddelen, omdat deze nog meer vermoeien. Sanatogen, het
beproefde versterkingsmiddel, dat de eigenschap heeft kalmeerend op de zenuwen te
werken, spijsvertering en bloedsomloop te verbeteren, zal, indien een tijdlang geregeld
gebruikt, den lijder zijn rustigen en ongestoorden slaap hergeven. Zoo schrijft o. a. de
heer S. Grigorieff te Palembang : „Hierbij deel ik u mede, dat ik sedert geruimen tijd aan
slapeloosheid leed en den raad kreeg om Sanatogen te gebruiken. Na drie flesschen gebruikt te hebben was ik van de slapeloosheid genezen". Men neme dus terstond de proef.

VII. VERTROLIWELIJKE, GOEDE RAAD, uit verregaande zorg en menschlievendheid voor de koopers, met diepe verachting voor alle onedele praktijken. 1. Huismoeders I indien ge uw voordeel zoekt en goede waar op prijs stelt, ge-

bruik dan uitsluitend ( ons welbekend merk „Oud Vrouwtje". — 2. Dames I wilt ge niet
elken dag staan voor de vraag wat zullen we eten ? Schaft u dan het nieuwe kookboek
aan van ... — 3. Moeders geeft uw kinderen dagelijks Rona Cacao te drinken, dat is
gezonder voor hen en voor hunne zenuwen dan welke . andere drank ook ; maar let er
op dat ge van deze krachtige pittige cacao niet veel noodig hebt voor de bereiding,
dan zult ge ondervinden dat ge hun voor uiterst weinig geld het gezondste te drinken
geeft dat maar te bedenken is. -- 4. Ga niet op jacht I zonder het echte Champion geweer met of zonder ejector. 5. J. Knap Bijleveld Biljartfabrikant 1 je soliedste
adres ook voor reparatie en alle benoodigdheden. — 6. Wie zijn voordeel zoekt J koopt
in de Wilhelmina-bazar waar de grootste sorteering en de billijkste prijzen zijn van
speelgoed enz. 7. Half zoo schadelijk half zoo duur I wordt de koffie wanneer LI
echte Kathreiner als toevoeging gebruikt. Daar zit de knoop. — 8. Alvorens LI bedden
of matrassen bestelt, vraagt dan eerst even prijs bij P. Vriend. — 9. Gaat niet naar Indie
zonder practische soliede uitrusting van de firma .... 10. Lief hebbers I van lekkere Geldersche worst, denkt er om, dat de naam ... duidelijk leesbaar is aan het loodje, dat zich
aan de worst bevindt. Eischt dus dit merk en wij garandeeren LI. voor fijne kwaliteit en
smaak.11.—Weigert ( elken namaak van thermogene I zooals gij een valsch geldstuk zoudt
weigeren. — 12. Mevrouw Hebt u al eens kennis gemaakt met Anton Huninck's lever-
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13. Caf&houders Verkoopt in uw eigen belang P. van Water's bieren.
pastei ?
14. Advertentieblad De Pers laat mij u even zeggen, dat opvallende reclame met een goed
slagwoord meer waarde heeft dan kolommen tekst..- , 15. Geen machine-werk geen breede
naad of uitschot I geen bedriegelijke uitverkoop geen gefingeerde geen
prijsverminderingen van minderwaardig goedje geen zoogenaamde opruiming van reuzenpartijen of afkeuringswaardige soortgelijke door aankondigingen en plakkaten misleidende praktijken I het publiek zij dus gewaarschuwd en vliege er niet in..— 16. Het „wegens
vergevorderd seizoen" te koop aanbieden van rijwielen is thans weder aan de orde. Van
de 100 advertentien van dien aard is er misschien een serieus. De kans om een „Koopje"
te behalen staat dus tegen 99 kansen om bedrogen uit te komen. Wacht U dus voor teleurstelling en koopt slechts bij een gevestigd rijwielhandelaar die een reputatie heeft te verliezen. — 17. Bespeelt ge als Nederlander wel een Nederlandsch instrument ? Wat helpt
het U dat ge goed muzikant zelfs artist zijt als ge geen instrument hebt, dat uw wil volgt,
dat uw gevoelens weergeeft, daarbij zuiver van stemming, klankrijk en prachtig van toon
is, en waarop ge de zachtste pianissimo's en de sterkste forto's kunt spelen ? Neem een
instrument der Kessel's Koninklijk Nederlandsche fabriek en ge hebt wat ge moet hebben. .-- 18. Waarom zoudt ge 's morgens duurdere thee drinken dan onze China-thee ä 70
cent per pond. --- 19. Hoe denkt u over gember of comquats voor kerstmis of oudejaar? Ik
kan ze U nog bezorgen. .— 20. Wie een naaimachine noodig heeft en geen Singer koopt,
benadeelt zichzelf. —21. Twee raadgevingen 10. Als ge nog geen rijwiel hebt, koopt er dan
een. Het vermeerdert uw levensgenot 20. Als ge een rijwiel koopt, neemt dan een . . . I
Het vermindert uw uitgave want het is goed. — 22. Vergeet niet dat een bus Orion-carbit
anderhalf hectogram meer bevat dan goedkoopere bussen. — 23. In onzen winkel worden
geen cadeaux gegeven ook worden geen kortingen van vijf of meer procenten toegestaan.
De tijd waarin zulke dwaasheden tot koopen konden verlokken ligt gelukkig ver achter
ons 1 L[ begrijpt toch mevrouw dat cadeaux of kortingen uit lengte of breedte moeten
komen. Daarom geven wij geen cadeaux. ^-^

VIII. GEIVIAKKELIJKE OF VERBLUFFENDE REDENEERINGEN. 1. Elken dag
eet ge brood. I Daarom juist dient ge het beste brood te eten gebakken door .. .
2. Aangezien ik op geen drukken stand woon en daardoor niet veel huur behoef te betalen,
zoo ben ik in staat u te leveren tegen zwaar concurreerenden prijs. .-• 3. Sedert meer dan
40 jaren I sedert 43 jaar wordt onze balkenbrei met groot succes verkocht. 4. De kwaliteit van een Amstel-rijwiel zit niet in den naam. I De naam Amstel waarborgt LI echter
kwaliteit. .-r 5. Iedereen klaagt over den duren tijd I De verkoop van Quaker Oats is nog
nooit zoo groot geweest als thans. Een bewijs hoe voordeelig het is in het gebruik.
6. Voor den leek is het bijzonder moeilijk uit het groote getal der hem aangeboden monden tandreinigingsmiddelen een goede keuze te doen. Het beste bewijs en de grootste
zekerheid voor de uitstekende kwaliteit van een tandpasta is wel de ervaring van H.H.
Artsen en Tandartsen, die sedert lange jaren Pebeco aanbevelen. — 7. De sport vordert
kalme zenuwen en een gezond hart. 'lit de caffeinvrije koffie is de voor hart en zenuwen
schadelijke caffeine (welk vergif ook in thee aanwezig is) verwijderd, en derhalve is zij de
geliefkoosde drank van alle sportbeoefenaars. — 8. Koffie en Corpulentie Oorzaak en
Werking I De Caffeine benadeelt de stofwisseling ; de gezetheid is een gevolg van onvolledige stofwisseling. Derhalve beveelt de dokter aan corpulenten de caffeinvrije koffie
aan. ^-- 9. Een geurige smakelijke sigaar is een genot. Dit genot wordt tenzeerste verhoogd, als u eene werkelijk geurige sigaar voor uw geld krijgt I Het Sigarenmagazijn . . .
kan uwe wenschen bevredigen.-10. Waarom kijken vandaag 125.000 oogen in dit blad??
(

^

^
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Omdat het komt in 12.500 gezinnen, elk gemiddeld bestaande uit 5 personen, die ieder 2
oogen hebben 12.500 X 5 X 2 = 125.000.. 11. Alle zieken ! ! die lijdende zijn, en nergens
hulp voor hun kwaal konden vinden garandeer ik volkomen genezing door een oud recept
van kruiden en planten saamgesteld. Vele dankbetuigingen ter inzage. Voor alle ziekten
zijn kruiden gewassen ! ! Indien men ze maar weer. — 12. Men hoort dikwijls zeggen door
hen die lijden : „Ik moet wel met mijne pijnen leven, de geneesmiddelen helpen mij niet."
Dat is een slechte redeneering. Men moet niet uit een bijzonder geval een algemeene gevolgtrekking afleiden en zeggen dat men ongeneeslijk is omdat een, twee of drie middelen
niet bij machte zijn geweest u te genezen. De Pink Pillen hebben heel dikwijls lieden genezen die zich als ongeneeslijk beschouwden. Verliest den moed niet indien gij vruchtelooze
pogingen hebt gedaan.
IX. SUGGESTIEF WERKENDE HERHALINGEN. 1. Oud's de fijnste kinawijn.
Oud's is zuivere natuurwijn getrokken op geurige kruiden en de beste kinabast. Oud's is
een glas wijn, voor den morgen als voor den avond. Oud's is juist jets voor hen die geen
bitters, cognac of jenever willen gebruiken. I Oud's is succes voor elk restaurant en caf e .
Oud's wordt in keurige verpakking in den handel gebracht door de eenige fabrikanten.
Wed. G. Oud Pz. & Co. Purmerend. — 2. Van Beek & Schellekens Levertraan geeft sterke
kinderen. I Van Beek & Schellekens Levertraan geeft een gezonde kleur. Van Beek &
Schellekens Levertraan geeft flinken eetlust. Van Beek & Schellekens Levertraan is uitstekend voor klierachtige menschen. I Van Beek & Schellekens Levertraan is gegarandeerd
zuiver. Van Beek & Schellekens Levertraan kost slechts 35 cent per flacon. Van Beek &
Schellekens Levertraan is overal verkrijgbaar. — 3. De toerist rookt Stelio. De kunstenaar rookt Stelio. De rentenier rookt Stelio. J De student rookt Stelio. I De geldman
rookt Stelio. I Doe uw voordeel en neem uw proef. 4. Bioglobin vormt bloed. I Bioglobin wekt den eetlust op. Bioglobinversterkt U. 5. Gij hebt haar noodig. Wanneer ge
—

behept zijt met een hardnekkigen hoest, kietelen in de keel, of een hoest, die jaarlijks geregeld terugkomt, dan hebt gij de Abdijsiroop noodig, want de Abdijsiroop zal LI genezen.
Wanneer Uw slaap verstoord wordt door dien drogen onafgebroken hoest, of wanneer ge
LI 's morgens onlekker gevoelt, door die geregelde aanvallen van hardnekkigen hoest, welke
van een ingewortelde longkwaal getuigen, dan hebt gij de Abdijsiroop noodig, om Uw borst
en longen met de rijke en genezing aanbrengende geuren der Abdijsiroop te vullen. De
Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, maakt den hardnekkigsten hoest losser, gemakkelijk
en pijnloos, en brengt in weinige dagen genezing. Wanneer gij een koude gevat hebt, of
zwaar in het hoofd zijt, wanneer Uw neus en oogen loopen, dan hebt gij de Abdijsiroop
noodig, om de microben der verkoudheid te kunnen vernietigen, en om de besmetting te
kunnen verbannen. Wanneer ge met asthma behept zijt, dan hebt gij de Abdijsiroop
noodig. Smijt Uw stramonium, asthmasigaretten, Uw morphine of codeine weg. Deze vergiften verlichten weliswaar Uw kwaal, maar geven geen blijvende genezing, terwiji zij Uw
lichaam vergiftigen. Alleen de Abdijsiroop kan en moet LI genezen. De Abdijsiroop, Klooster
Sancta Paulo, doet de longen beter werken en doet de slijm, die op Uw borst vastzit, smelten als sneeuw voor de zon. Wanneer Uw kinderen zwak van borst zijn en blootgesteld
aan kink- of slijmhoest, groep of hijgingen, dan hebben zij de Abdijsiroop noodig, en de
Abdijsiroop zal hun longenzwakte genezen. De Abdijsiroop wordt door de kinderen gaarne
ingenomen, omdat zij aangenaam smaakt. De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, vervangt
met goed gevolg de levertraan en schaadt nimmer. — 6. De Sport is het best geredigeerde
Sportblad in Nederland is het best uitgevoerde Sportblad in Nederland I is het best ge
illustreerde Sportblad in Nederland I is het meest gelezen Sportblad in Nederland I heeft
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-

X. NEOLOGISMEN.
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7. Philips
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veelzijdige piano.
- 8.
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naamErdal
Erdalwant
want
Erdal
behoudt
millioenenschoenen
schoenenen
engeeft
geefteen
eenprachtigen
prachtigen
Erdal
behoudt
millioenen
spiegelglans II Erdal
kolenbespaarder
kolenbespaarderRhena
RhenaI I
spiegelglans
Erdal!! zwart
zwartI geel
I geelI bruin.
I bruin.—- 10.
10.Rhena
RhenaI De
I De
verkrijgbaar
......- 11.
11.Atol.
Atol.Het
I Het
meest
verspreide tandpasta
- 12. GlanGlan~
verkrijgbaarbijbij
meest
verspreide
Landpasta der
der wereld.
wereld. —
ziol. IHet
Het beste metaalpoets..---13.
metaalpoets. -13. De
De Esco
Esco Automatische potloodslijper is 't beste instru~
ziol.
instrument
zijn soort.
soort. —
- 14.
14.Planta.
Planta.I IDe
Defijnste
fijnstePlantenboter.
Plantenboter.I IOveral
Overalverkrijgbaar.
verkrijgbaar. ment in zijn
I 85 cent
cent per
per kilo.
kilo.
15.
line 185
15. Coco
Cocoline
—

I

—

Hoe
die neologistische namen
namen voor
in aantal worwor~
Hoe die
voor koopwaren steeds grooter in
den toont ons
ons het
het reeds
reeds aangestipte
aangestipteversje,
versje, verschenen
verschenenin
in "Ulk"
„Ulk" en afgedrukt
in het "Zeitschrift
Deutschen Sprachvereins
Sprachvereins 1910,
„Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen
1910, N°.5
N°. 5
Dalli,
Dalli. Solo.
W uk. Usona,
Usona.
Solo, Wuk,
Cobu, Sahna,
Tet, Urbin,
Cobu.
Sahna. Tet.
Urbin.
Automors,
Automors. Palmin,
Palmin. Palmona,
Palmona.
Kaladont. Kaol,
Kaol. Kosmin,
Kosmin.
Kaladont,
Kios, Barbolin,
Kios.
Barbolin. San
ella.
Sandia,
Rizinol. Laxin. Odol. Riznol,LaxOd
Puro, Agfa.
Agfa, Ray,
Puro.
Ray. Kombella,
Kombella.

Hag,
Hapag, Mal-Kah,
Hag. Hapag.
Mal~Kah. Javol.
Minimax. Manoli,
Manoli. Milka,
Milka.
Minimax,
Rino. Protex,
Protex. Pixavon,
Pixavon.
Rino,
Glättolin, Vitello.
Vitello, Gilka.
Glattolin.
Gilka.
Kaloderma,
Syt, Birkon,
Kaloderma. Syt.
Birkon.
Bedag. Dermophil,
Dermophil. Chasalla,
Chasalla.
Bedag,
Bovril,
Byrolin,
Byrolin. Benzol,
Benzol. Bovril.

Pli, Pneumatador,
Plio
Pneumatador. Penkala,
Penkala.
Oxo.
Koh~i~noor.
Persil.
i -noor, Persil,
Oxo, KohSi~Si. Ni~o~ne.
Aurora.
Si-Si,
Ni -o-ne, Aurora,
Velotrap.
Purgen. Dextrin,
Dextrin.·
Velotrap, Purgen,
Mondamin, Sinalco.
Mohra.
Mondamin.
Sinalco, Mohra,
Lüttitin und -— Meschuggin.
Liittitin

Ook bij
bij ons
ons nemen
nemen die
die neologismen
neologismen toe. Van
Vande
deverschillende
verschillendenamen,
namen, waarwaar~
Ook
onder
alleen reeds
reeds de
demargarine
margarine in
in ons
ons land
land verkocht wordt, zou men een
onder alleen
gelooven? Ziehier
Ziehier :
exotisch minnedicht
minnedicht kunnen
kunnenmaken.
maken.Wil
Wil uu het niet gelooven?
der
derreclame.
reclame. 183
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Albada.
Ida. Dalo,
Dalo.
Albada, Ida,
Natura. Lidca.
Ekko;;
Natura,
Lidca, Ekko
Reforma. Iris,
Iris. Persil,
Persil.
Reforma,
Bon~bon. Vetto
Vetto!!
Minerva. Bon-bon,
Minerva,
Astor, Ada,
Astor.
Ada. Amimo,
Amimo.
Truto. Coco
Coco;;
Grimo.
Grimo, Truto,

Plantos.
Lotos. Bakkerol
Bakkerol
Plantos, Lotos,
T oko !
Purol. Vero.
Purol,
Vero, Toko!
Pak~mee.
Garbo.
Eertia. Pak-mee,
Garbo, Eertia,
Ballan.
Planta. Extra
Extra;;
Ballan, Planta,
Piek--fijn,
Pionier, Piek~fijn.
Palmin. Pionier.
Palmin,
Mentor.
Labor. Ultra
Ultra!!
Mentor, Labor,

Medo, Mercur,
Medo.
Mercur. Oma.
Oma,
Minos, Monopole,
Minos.
Monopole.
Favorite, Almond,
Favorite.
Almond.
Fix, Brokaat,
Fix.
Brokaat. Santosa!
Santosa!
Osso.
V olto. Hadasah,
Hadasah.
Osso, Volto,
Auto.
Solo. Cocesa.
Cocesa.
Auto, Solo,

rijwiel en
en
XI. HUMORISTISCH EN ORATORISCH. 1. Wie uitkijkt
uitkijkt naar
naar een nieuw rijwiel
kenners kiezen,
kiezen. niet
nietopkijkt
opkijkttegen
tegeneen
eenbehoorlijken
behoorlijkenprijs,
prijs.kieze
kiezeeen
eenSimplex,
Simplex.
afkijkt
of
kijkt wat
wat de kenners
--2.
2. Mag ik bij
men nooit
nooitomkijken
omkijkenheeft.
heeft.—
het rijwiel waarbij men
bij U
U komen ? Ik ben
ben een origineel
origineel
mij nog
nogniet
niet?
Mijn wettig
wettiggedeponeerde
gedeponeerdenaam
naamisisR.R.K.,
K..mijn
mijnberoep
beroep
personaadje. Kent U mij
personaadje.
? Mijn
staal, mijn huid van nikkel
het edelste staal.
nikkel en
sigarenaansteker
Klasse. Mijn lichaam
lichaam is van het
sigarenaansteker 11e Klasse,
Een ieder
ieder die
diekennis
kennismet
metmij
mij maakt
maakt roemt
roemt mijne
mijne betrouwbaarheid
betrouwbaarheid en
en
mijn bloed benzine. Een
mijn
soliditeit.
Ik tel
tel vele
velevrienden,
vrienden.ininiederen
iederen stand,
stand. door
doorgeheel
geheelhet
hetland
landen
enver
verdaar
daarbuiten.
buiten.
soliditeit. Ik
ben een
een goedkoope
goedkoopedienaar,
dienaar. eten
etendoe
doeikikniet
nieten
endrinken
drinkenslechts
slechtseens
eensininde
de acht Jagen
dagen
Ik ben
dan alleen
alleen nog
nogmaar
maareenige
eenigedruppels
druppelsbenzine,
benzine. andere dranken
olie. spiritus
spiritus of
of
en dan
dranken zooals olie,
mijn lichaam niet verdragen,
verdragen. zij
zij maken
makenmij
mij voor
voorden
dentijd
tijdoud
ouden
enverhaasten
verhaasten
terpentijn kan mijn
in verhouding
verhouding tot
totmijne
mijne capaciteiten
capaciteiten zeer
zeer gering en verlang ik
mijn einde. Mijn
Mijn salaris
salaris isis in
mijn
eenmaal eene
eene verhouding
vergoeding van
van ff1,50
1.50 doch hiervoor
hiervoor sta ik dan
dan ook dag en
en
slechts
slechts voor eenmaal
collega' s staken of het werk neerleggen,
neerleggen. ik sta pal
pal en
en
nacht klaar en mochten soms mijne collega's
ben U
U mijn
mijn leven
leven lang van dienst. Daar er zeer velen zijn,
zijn. die zich
zich voor
voor mij
mij uitgeven
uitgeven en
en
ben
schamen zelfs
zelfs mijn
mijn naam te gebruiken,
gebruiken. voer
voer ik
iksteeds
steedseen
eenrood
roodgarantiezegel
garantiezegel met
met
zich niet schamen
mij.
terwijl buitendien
buitendien mijn
mijn borst
borst nog
nogversierd
versierdis ismet
met
onderscheidingsteeken(R.
(R.K.K.
mij, terwijl
hethet
onderscheidingsteeken
Premier). hetwelk
waarborgt de
de echte R. K. de probaatste sigarenaansteker in Uw
Uwbezit
bezit
Premier),
hetwelk U waarborgt
krijgen. In de meeste
meeste Sigarenmagazijnen
Sigarenmagazijnen ben ik
ik steeds
steeds aanwezig
aanwezig en
en op
op eerste
eerste aanvrage
aanvrage
te krijgen.
direct bereid
bereid bij
bij U
U in
in dienst te
te treden.
treden. Mag ik
rouwenkiesrecht. I Zelfs
Zelfs
ik komen?
komen ?----3.3.VVrouwenkiesrecht.
direct
vrouwenkiesrecht geven toe,
toe. dat
dat iedere
iedere vrouw
vrouw recht heeft
de grootste tegenstanders
tegenstanders van vrouwenkiesrecht
kiezen. I IDaarom
Daaromzal
zalsteeds
steedsde
dekeuze
keuzeop
op
eene soliede
soliede en
envertrouwde
vertrouwdewaschmachine
waschmachinetetekiezen.
zich eene
sneeuwwit wasschende
wasschendeen
en goedloopende
goedloopendewaschmachine
waschmachine vallen
vallen uit
uit de
de van
van ouds
ouds bekende
bekende
een sneeuwwit
--4.4.District
DistrictSittard.
Sittard.I IDe
Dejuiste
juistecandidaat
candidaatininMentor
Mentorof
ofPremie.
Premie. II Kiest
magazijnen
magazijnen van
van ...
....-daarom
uw gebruik
gebruik een
een dezer
dezer candidaten,
candidaten. dan
dan begrijpt
begrijpt ge
ge uw
uw belang.
belartg. I De Mentor
daarom voor uw
of Premie
Premie brengt
brengt welvaart
welvaart in
in uw
uw gezin.
gezin. —
--5.5.Ondertrouwd
Ondertrouwd:: Helena
HelenaZuinig
Zuinigen
enWilliam
William
uwe attentie
attentie en
en er U op
op wijzen
wijzen vooral
vooral zuinig
zuinig
Goedkoop. die
die U
U bij
bij dezen
denen dank zeggen voor uwe
Goedkoop,
voor bals en partijen,
zijn door
door geconserveerde
geconserveerde groenten.
groenten. —
-- 6.
6. Ik
Ikzeg
zeghet
het je I voor
partijen. voor
voor
te zijn
Sint Nicolaas
Nicolaas en
en Kerstfeest
Kerstfeest isis een
een paar handschoenen
handschoenen van
firma ...
van de oudste Tyroler firma
... een
Gaat maar
maar eens
eenskijken
kijkennaar
naarde
deetalage,
etalage.de
debillijke
billijkeprijzen,
prijzen. de
dealtijd
altijd even
even
welkom cadeau.
cadeau. Gaat
patroon en personeel
person eel : zorgen
zorgen ervoor
ervoor dat
datuw
uwgeld
geld
vriendelijke
vriendelijke en
en beleefde bediening van patroon
over en weer goed besteed
besteed is. Zegt
Zegt het
het voort
voort!! De firma
firma levert ook de
de beroemde
beroemde Eau
Eau de
"van Keulen" zegt Pieterman
Pieterman de knecht
knecht vlug erbij
erbij voor 3 gulden
gulden een
een kistje
kistje van
van
Cologne „van
6 flesschen.
flesschen. —
-- 7. Heb je
je me ooit zoo wat
wat beleefd
beleefd ende gezien?
van
gezien ? Een zware concurrent van
Hulskamp's oude Klare
Klare!! Verbandkistjes van Het
HetRoode
RoodeKruis
Kruis!! Bosjes
Bosjeshout
hout!! Zelfs
Zelfsbeursbeurs~
Meer
torens zonder scheur zijn geestige zaken verkrijgbaar in
in de sigarenmagazijnen
sigarenmagazijnen van
van ...
... Meer
mag ik er niet
niet van
vanverklikken.
verklikken.
Gaat
kijkt
zietIkoopt
Gaat
I kijkt
I ziet
koopt en oordeelt
oordeelt Ivoor
voor ff 1,25,
1.25. voor
ff 1.50.
is men
men klaar.
klaar. Voor
Voorruimere
ruimere beurzen
beurzen prachtige
prachtige assortimentskisten
assortimentskisten en
en niet
niet
1,50, voor ff 3 is
duur!
Nicolaasavondprompt
promptbezorgd,
bezorgd.want
wantaccuratesse
accuratesseisishet
hetdevies
deviesder
der
duur ! Alles wordt op Nicolaasavond
firma.
Koopt daarom
daarom bij ....
--9.9.Gelijk
Gelijkde
desterren
sterren staan
staan ....
overlegt, legt over. Koopt
.... —
firma. -— 8. Wie overlegt.legt
waren schitterend boven
boven alles.
alles. -...
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XII. RECLAME-RIJMPJES
RECLAME-RIJMPJES

:-:

1.
mooiste koeien
koeien Brazen
grazen
1. Waar Hollands mooiste
Unie-kazen.
Daar maakt men de puike Unie-kazen.
2. Het gebruik van Unie-waren
Unie -waren
Doet uu ongemerkt
ongemerkt sparen.
Doet
kaas, koffie
koffie en thee
thee
Unie-boter, kaas,
3. Unie-boter,
de heele
heele wereld
wereld mee.
mee.
Daar dweept de
dure tijden
tijden moet men
men op
op alles wat
4. In
In dure
sparen
spar
en ::
Denk aan de tien percent
percent op alle Unier
Uniewaren.
S. Voor
Voor iedere
iedere tien
tien gulden
gulden er een weerom
5.
voordeel. denk daarom.
Geeft heel wat voordeel,
6. Unie-plantenboter wordt gewonnen uit
het vet
vet der
der kokospalmen,
kokospalmen,
Wilt
met het
het nemen
nemen van
van een
een proef
proef niet
niet
Wilt met
langer talmen.
Unie-melange van
van vijftig
vijftig en
en vijf
vijf
7. Unie-melange
Overtreft alles I! Dat
Dat isis buiten
buitenkijf.
kijf.
Unie-koffie isis lekker,
lekker, pittig en geurig,
geurig,
8. Unie-koffie
Maakt bedroefden en
en zwakken
zwakken weer
weer
vroolijk en fleurig.
fleurig.
gulden hebt aan cassa-bons
9.Zoodra
U tien
tienguldenhebtaancassa-bons
9.Zoodra U
Krijgt U er een weer terug
terug van
van ons,
ons,
Krijgt
10.
De Unie-maatschappij
Unie-maatschappij geeft
geefttien
tien percent
percent
10. De
Daar is een ieder mee
mee content.
content.

11.
verhoogd door
door
11. 't Huwelijksgeluk wordt verhoogd
smakelijk eten:
Dus bij bereiding geen Unie-artikelen
Unie-artikelen
vergeten.
12.
verdrijven,
12. Ais
Als je zorgen wilt verdrijven,
Ais
Als je 'n langen brief moet schrijven,
Ais
moet maken,
maken,
Als je 'n verren loop moet
Ais
Als je volk
yolk het werk gaat staken,
Steek een
een Kaay's
Kaay's sigaar
sigaar dan
dan op
op!I
Ais
Als je 'n erfenis gaat deelen,
Ais
spelen,
Als je 'n kaartje
kaartje wilt gaan spelen,
Ais
Als je met de vrouw gaat wand'len,
Ais
af moet
moet hand'len.
hand'len.
Als je zaken of
Steek een Kaay's
Kaay's sigaar
sigaar dan
dan op!
op I
'ij Morgens, 'savorids,
straat
's avorids, thuis, op straat
Kaay'tjes kunnen nimmer kwaad
kwaad !I
13.
In spoor
spoor::
13.
Een conducteur
conducteur::
"Niet
mijneheeren,
„Niet rooken, mijneheeren,
"In
coupee
„In deze coup
"Stap
wat
„Stap uit maar,
maar, toe vlug wat
"Ga
wat mee."
mee."
„Ga verder wat
Een medereiziger
medereiziger::
"Och,
laat ze
ze maar
maar zitten
zitten
„Och, laat
"Ze
„Ze rooken geen bocht
"Ze
hebben sigaren
sigaren
„Ze hebben
"Bij
„Bij Kaay gekocht."

Al deze
sauren
AI
deze middelen
middelen sam
en vindt men vaak vereenigd
vereenigd in
in de
de aanplakbiljetten
aanplakbiljetten van
van
onze varieteiten-theaters.
varieteiten~theaters. Ook
Ook de
deprogramma's
programma's van
van goochelaars
goochelaars en
enfeestfeest~
arrangeurs
buitensporigste exuberantie.
exuberantie. Ais
arrangeurs vertoonen
vertoonen hierin soms
sours de buitensporigste
Als staaltje
voIgt hier een model van het snort.
soort. Wij laten
kleuren.letter~
volgt
Taten de verschillende
versdrillende kleuren,
lettertypen.
nieuweregels,
regels.kaders
kadersen
endwarsdruk
dwarsdruk grootendeels
grootendeelsvervallen
vervallenmaar
maar geven
geven
typen, nieuwe
den tekst letterlijk
Ietterlijk weer.
weer.
GR
O OT
OTE
RO
Ooitz66iets
Ooit zoo iets
Fan ta sti sc h e
gezien?
Fantastische
ELITE-KUNST~VOORSTELLING
ELIT
E- KUNST--VOORSTELLING

Sensational!
Sensational !

te geven
gevendoor
doorden
denEmperor
Emperor of
ofall
allImpresImpres~
to
sario
Professor HENRICO BRAVARIO
BRAVARIO
sario Professor
de BRUXELLIS,
BRUXELLIS, gemedailleerd
gemedailleerd en
en gebregebre~
veteerd
Universal-Artistmet
metzijn
zijn InternatioInternatio~
veteerd Universal-Artist
Eerste-Rang Pracht
naal Eerste-Rang
Pracht-Variete-Ensemble
--Variete-Ensemble
„ENORM"
"E
NOR M"
.-.
.-.
Veritable
succesgaranti
garanti!!
Veritable succes

Refined
Refined!

:-:
:-:
:-: .:

Riesen Erfolg
Erfolg!!

Beschaafd
PROGRAM
MA. e~~c~d:::!
PROGRAMMA.
fn I

1. Eerste optreden van
van den
den Directeur
Directeur Prof.
Prof.

HENRICO
BRAVARIO de
deBRUXELLIS
HENRICO BRAVARIO
BRUXELLIS
met
zijn FeestFeest-Arrangeur
.met zijn
Arrangeur MAC-NIC,
MAC--NIC, —
sprakeloos-mechanieke rechterrechter
diens beide sprakeloos-mechanieke
handen AKIMOTO en YO-SAN • .--handeAKIMOTenY-SAN,
alsmede den extreem-Muziek-kalen
extreem-Muziek-kalen KlavierKlavier
Virtuoos Professor SONNENHERZ.-VirtuosPrfeso
PLAN DE CAMPAGNE door MAC-NIC
MAC.-NIC
onderwijl: Sensationeele G E D A A
ANT
EN T EVERWISSELING
V E R W I S S E L I N Gvan
van den
den UniversalUniversalArtist. Onbegrijpelijke
Onbegrijpelijke transformatorische
transformatorische
behendigheids-sceneI! onmiddellijk
behendigheids-scene
onmiddellijk gevolgd
gevolgd
door de
de REUZENSPRONGuitdehoogste
REUZENSPRONG uit de hoogste
Sfeer der Symboliek in het Rijk
Rijk der WerkeWerke---

.
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lijkheid onder
i 0 van n i
lijkheid
onderassistentie
assistentievan:
van:GGiovanni
Steenhouwer en
PietroMetselaar.
Metselaar.
Steenhouwer
en Pietro
Hethypnotischluchtraadsel!!
Het
hypnotisch luchtraadsel ! !BRAVARIO
BRAVARIO
aanloop!! BRA
VARIO verheft
verheft
neemt geen aanloop
BRAVARIO
VARIO vliegt
vliegt niet
niet !J BRABRAzich niet J! BRA
zich
BRAVARIO
VARIO valt
valtniet
niet!I !J IJ BRAVARIO
VARIO
BRAVARIO springt
niet!! BRA
VARIOdoet
doeteen
eenreuzen-sprong
reuzen-sprong! J
niet
BRAVARIO
Goedopgelet
opgelet!
je 'm
•m niet
niet!1 1!1! 1J1!1!
Goed
! ! !!! anders zie je
VIJF GEBROEDERS
GEBROEDERS
Optreden der
der VIJF
2. Optreden
SYMLA.contemporain
contemporain humoristisch QuinSYMLA,
creatie::
tet. met
met hun
huns sup
tet,
u p eerr i e u rree laatste creatie

Bioskoop
Bioskoop! !-Geen
GeenPlaten
Platen!! r- Geen
Geen Pinne
Pinnetj
es !-- Geen
Geen Lantaarn
LantaarnJ!-Geen
tjes!
GeenInstrument!
Instrument J
Nec
!
Nec plus
plusultra
ultra !I Porte
Portejusqu'aux
jusqu'auxCimes
Cimesdu
duTriomphe
Triomphe!

schwer.
Tadel ist
Der
DerTadel
istleicht,
leicht. und
und die Kunst ist schwer.
In allem die Mittelstrasse
Mittelstrasse
IN DER KUNST
NICHTIN
NUR NICHT
electrische verlichting
verlichting!I-- Eigen tooneel
tooneelen
endecor
decor!I
Eigen electrische

LUIVIIERE!
LICHT! LUMIERE!
LUMIERE! MEER
MEERLICHTJ
LUMIERE!
en alleen
alleen door
door de
de ASTRALE
AST RA LE
enkel en
Alles enkel
KRACHTEN DER INVENTEURS
INVENTEURS! J! J!I
:-:
? Is
:-:
Is z06
zöö iets mogelijk?

HUISHOUDELIJKE CRISIS.
CRISIS. ASRA! Het
DE HUISHOUDELIJKE
vlammende raadsel ! HASSIVIDU
Hetvlammenderaadsel!
HASSIVEDU!!
HULDE! II!
HULDE!
HULDE! II!
HULDE
HULDE
HULDE
! !!

a. Inleidende
: 1.I.???
? ? ?, rInleidendeverklaring.
verklaring.b.b.Films
Films:
(lach -succes), - 3. Toffe
Toffe Kerel
2.
2, Fin de
de Siècle
Siecle (lach-succes).
Kerel
(sympathiek), -- 4.
4. High Art! - 5.
(sympathiek).
5. High
HighLife
Life
Sfeeren !- 6.
6. Proza
Proza ...
...ofofIn
Inhet
het
GREAT „RI?
.. RI? KI? RI?"
RI?" of of In hooger Sfeeren!
3. THE GREAT
door
tranendal,
7.
Levensdrama
in
tranendal.
7.
Levensdrama
in
een
door.. ZIJN DROOMEN
ALTIJDBEDROG?"
BEDROG?"
„ZIJN
DROOMEN ALTIJD
bedrijf (treurig),
(treurig). ,-- 8.
8. Kalter Auf:-:
EXCENTRIC-COMEDIAN·ACT.
:-: loopend bedrijf
EXCENTRIC-COMEDIAN-ACT.
Hetvlammende
vlammendeKruithuis,
Kruithuis. schnitt, - 9.9.Het
wass man
man macht sondern
sondern schnitt.
Uberhaupt nicht wa
???
Mannentrots!! --11.
11.???
:-:
Wi e man
man es
es macht darauf
darauf kommt
kommt es an!
an I 10. Mannentrots
Wi
s. v. p. op de
Kiinstler! ATTENTIE!
Let s.v.p.
de natuurgenatuurgeATTENTI E ! Let
Das Repertoir macht den Künstler!
trouwheid onzer
onzer astrale
astraleprojecties.
projecties,- de
de psypsyDeze hoogst-eigenaardige
theatrale nou
nou- trouwheid
hoogst-eigenaardige theatrale
der warme
(zielkundige) juistheid derwarme
chologische (zielkundige)
veaute met
met zijn fantastische.
fantastische, aan het onge- chologische
de differentiale preciseemise-en-scene.
de en koele
koele kleuren.
kleuren,- de
-en-scene, die
die de
looflijke grenzende mise
! --- Een
der verschillende
verschillenderompstanden
rompstanden!
Een
toeschouwers
derd droomen
toeschouwers in
in het
het Ian
landd der
r o o m en ring der
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eens wat er in zat? ... Niks, totaal niks ! Ik vroeg weer aan den man : „Zeg, meneer, wat
doer u van uw ambacht." Hij zei: „Ik ben gemeenteraadslid" ...— Dames en heeren, u
zult wel denken : „Wat heb je te koop!" ,--- „O, pardon, ik sta hier niet op mijn stoel om
geld te verdienen ... Ik sta hier slechts voor de gezondheid ... Ik heb hier bij mij een watch,
een horloge ... Het horloge is gemaakt van 't zelfde goud, dat ze bij Veenhuizen hebben
gevonden; er zit namelijk ook een luchie an! , .. Wat kost zoo'n horloge? ... Bij mijn
collega Perry en Co. — Overal waar Co achterstaat zit kapitaal van mij in of 't Beugt
niet — koopt men ze voor six florins ... Dan krijg je het remontoir in een leeren etui met
Souvenir de Paris er op ... LI weet, alles wat uit Parijs komt is fijn spul ... In Parijs zeggen
de kinderen tegen hun vader „pere", of „pape" ... Hier in Holland zeggen ze tegen 'r
ouwe heeren : nathouden ... Enfin, pappen en nathouden is ongeveer 't zelfde ... — Zoo'n
horloge, geacht publiek, loopt geen vier en twintig uur ... Neen, dan zou 'k u moeten
bedriegen ... 't Loopt ook geen twaalf uur ... 't Loopt zes uur ... 'n Prachtstuk, niet waar .. .
J e draait op : One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve ... En
't ding loopt zes uur ... Koopman wat kost zoo'n ding : Zes gulden? Nog geen vijf, nog
geen vier, geen drie, geen twee ... rrrrhup ! . .. nog geen daaaalder ! — Nog geen gulden,
nog geen twee kwartjes ... 't Ding kost een kwartje, een maffie, vingt-cinq cents ! Koopman, geef mij er een ... 0, pardon ! Wie zoo'n watch koopt, krijgt er een rijksdaalder
bij ... Niet in geld natuurlijk, dan zouen de menschen elkaar de beenen kapot schoppen .. .
LI krijgt er namelijk den ketting bij ... Als 't niet goed loopt, of niet naar je zin is, dan
kom je maar bij me thuis. Ik woon Rue des Bataviers, numero deux cents, zesde etage. je
roept maar aan de trap : „Flippie ..." En je hebt kans, da'je van alle trappen wordt ger
smeten ..." — Dames en heeren, wie moet 'r nou zoo'n horloge ... Als je 'm naar den
berg der barmhartigheid, oftewel de lommerd brengt, heb je alle kans dat ze je een blaues
oog slaan .... Toe, nou ! Wie moet zoo'n ding ... Denk 'r aan, ze hebben me zelf een
kwartje per stuk gekost ... wel te verstaan de twaalf ... Mooi zoo, 't gaat goed ... ik heb
er nog maar 'n paar over ... Nu, niemand niet meer ... Ik dank het hooggeachte publiek,
dat zoo welwillend was om me aan te hooren ... Over 'n half uur zal ik 'n groote politieke
s e ance houden ... Hoe eerder je nu weg bent, hoe liever ik het heb ... Bonjour !"
Attentie !
Bong ... bong... bong ... ng ... b ... b ... o ... n ... g
.. ng ... ng ... ng
ng — Al deze artikelen, die je hier voor je ziet liggen, zullen we vandaag eens gaan
Elken Maandag, weet je, heb ik nieuwe voorraad. Vandaag heb ik te koop
weggeven.
een hoop ouwe bloempotten van Juifrouw Naatje. Ze had niks geen succes met haar
blommen. Want de kwade reuk, die van het Damrak kwam, uit hotel „Die Nieuwe Beurs",
was er nooit meer weg te krijgen. Die reuk was nooit uit de nieuwe beurs te voorschijn
gekomen, maar d'r zijn nu spleten in en die laten alles door. Zelfs heel dikke bankiers
kunnen ook door die spleten heen. Geen wonder, ze zijn ten eerste gespleten, voordat ze
er door heengaan en dan, ze zijn van te voren „uitgekleed". — Alles wat ze aan die spleten
doen geeft niks. Binnen vallen telkens steenen naar beneden. Menig beursbezoeker „krijgt
zoo een seven op zijn hoofd". --- Ik snap niks van die gok-manie. Iedereen wil gokken.
Daar heb je b. v. Cheffie, die heeft vroeger een prachtigen haardos gehad. Nou is hij die
kwijt. Waardoor ? Dat zal ik je vertellen. De kerel was altijd doodarm, dat kwam, zie je,
doordat-ie dag en nacht aan „spiritusme" deed. Op een goeie dag komt hij bij me : „Baos,
ik bin zoo arm als een rot
ik bin geen cent meer rijk ik heb mijn vrouw ook al naar
de lommerd gebracht en ik wil d'r graag weer uit hebben".
„Och, kerel, Chef", zei ik,
„waarom ? Potdosie, jongen, laat haar verjaren in de lommerd, dan ben je haar kwijt jij,
Cheffie, je kunt altijd nog wel een vrouw met centen krijgen, want met je gezicht alleen
.. .
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kun je al negotie doen".
„Nee, baos," „mijn vrouw is de ergste nog niet, maar ik heb
mijn bank ook al moeten verpanden." „0, dat 's niks", zei ik „die pandbriefjes in
je bank, die verkoop je maar — op pandbrieven van banken wordt tegenwoordig zoo
nauw niet meer gekeken". --- „Nau baos, maok nou geen gekheid, help me aan een oud
duppie. Zieru-daar is nu een loterij gekomme, waar geen enkele niet in is, en ieder lot kost
een dubbeltje centen. Misschien ben ik gelukkig, met uw centen". „Ik weet wat Beters,
Cheffie," zei ik. „Je hebt zoo'n prachtigen haardos
verkoop 'm, je hebt er nou toch
maar last van met die inkwartiering
iedere barbier zal je graag een dubbeltje ervoor
geven." — Daar had Cheffie ooren naar. ^-- Hij verkocht zijn haar voor een dubbeltje,
omdat--ie gokken wou hij kocht een lot, en wat denken jullie, dat die won ? ... een haarkam ! — Goeie hemel, wat was die gooser woedend. Ik heb 'm nog nooit zoo zien kammen,
toen--ie 't wel noodig had, als nu, dat-ie 't niet meer noodig heeft. Afijn — zie jullie,
dat kon ik niet goed aanzien. 'k Kreeg medelijden met 'm, gaf 'm nog een duppie voor
een nieuw lootje en toen heeft ie een pruik gewonnen. Nu kan.-ie tenminste die kam probeeren op 't „blijvend gedeelte" van zijn pruik. 's Morgens heeft-ie wel een uur noodig,
om een mooie scheiding te maken. Jongen, jongen wat kan Cheffie mooie scheidingen met
die kam maken. Hij heeft er al een scheiding van tafel en bed mee gemaakt tusschen zich
en zijn vrouw, omdat ie dat goeie mensch met die kam zoo of kamde, dat de politie er bij
kwam.
Toen ik de uitwerking van die kam zag, heb ik hem van Cheffie voor een
beissie, — dat beteekent in 't Jiddische wat 'n duppie in 't Christelijke beteekent
overgenomen en aan de Fransche kamer verkocht en die heeft er een scheiding van kerk en
staat mee gemaakt. — Vervolgens heb ik een hoop schutterij-rommel te koop. We hebben
nou geen schutters meer. In plaats daarvan is de landweer gekomen. Dat zijn mannen, die
op hun schouders L. W. hebben staan ; dat beteekent : „Lui-wammes". Als je die lui zier
exerceeren, krijg je een flauw idee, waarom of eigenlijk de tachtigjarige oorlog zoo lang
geduurd heeft..-- Ik voor mij heb den minister van Oorlog aangeraden, liever een leger
van dienstmeiden te vormen, want die marcheeren veel vlugger tegenwoordig en kunnen
makkelijker overwinningen behalen, tenminste als 't knappe dienstmeisjes zijn. — Cheffie
is vroeger ook in dienst geweest. Ze konden hem niet langer houen, omdat hij te duur in
de menage was. Potdorie, wat kon die kerel eten. Toen hebben ze hem in de marine gestopt — daar bracht-ie 't tot vieze-admiraal. Vervolgens, uit dienst ontslagen zijnde, kwam
hij aan het ministerie van Waterstaat ; en nou heb ik hem genomen als chef voor de afdeeling zeep en kammen. Hij heeft kans gezien de klanten zoo erg op te kammen, dat ik
hem tot compagnon heb gemaakt, zonder aandeel in de winst. — Dan heb ik nog iets
geheel nieuw te koop, Brillen voor blinde en bijziende darmen. Een partij ontslagen gemeenteambtenaren, afgekeurde kelderwoningen, aandeelen in de vretersconferentie, tweehonderd valsche kwartjes, een inktwerper. Voorts een partij ongeregelde Belgische
kroonjuweelen, afval van de Cullinan, een paar Papendrechtsche veldwachters, kostelooze
aandeelen in het centraal-krankzinnigengesticht, een oud-beursterrein voor den minst biedende te koop, het geraamte van den Parkschouwburg, een hoop lommerdbriefjes van
wijlen Rembrandt, een nieuwe vichmarkt, een partij mond- en klauwzeer, een paar tobbes
met droge Zuiderzee, een gebarsten verdrag van Berlijn, een incourante Algeciras -aste,
een paar inbrekers, merk „Trio", diverse inbraakapparaten, merk „Grand Bazar de la
Bourse", vierhonderd geleegde muntgasmeters en twee millioen afgebrande halve stuivers,
een paar niet meer rollende auto's, merk „Trompenburg", twee schepen met geboycotte
Oostenrijksche pepermunt, een partij gebruikte en ongebruikte Spaansche luiers, een partij
onbruikbare atlassen van de Balkanstaten, een pak oude Amsterdamsche politie-verordeningen, achthonderd afgekeurde Damplannen, een serie uitgefloten Olympische Hollanders,
van Kokadorus.
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Koki de menschen van stroppen afhielp, en uit Washington had Columbus een kolossale
partij zeep meegebracht, die ze daar toch niet gebruikten, omdat ze zich in Amerika alleen
met zeepsop en met „soap" waschten..--. Nu dan, ik heb zijn zeep gekocht, merk „vuilpoets". Deze zeep is langs chemischen weg bereid en bestaat uit 12 °/o paardenvitriool,
2 °/o stankgas, 8 0/0 kattenwaterstofgas en 80 0/0 weet-ik--veel-atomen..– , Het staat u vrij,
deze zeep komisch te laten onderzoeken aan het laboratorium „de Belt". Ik heb attesten
bij me van de grootste smeerpoetsen der wereld, die de grootste „afnemers" zijn. — Je
krijgt er natuurlijk een gebruiksaanwijzing bij. D'r wordt tegenwoordig veel zeep verkocht.
Maar voordat u die zeep gebruikt, moet men eerst een vat groene zeep in huis nemen, en
dan nog borstels en puimsteen.. Heeft men deze behandeling laten voorafgaan, dan is
men genoodzaakt, een stuk van deze zeep uit het papier te pakken en direct weer in te
pakken, en zich met eau de cologne en carbol te besproeien. — Geen wonder, dat die lui
d'r bij schrijven, dat hun zeep zuinig in 't gebruik is. Ja, ik zou gevallen kunnen noemen,
dat zulke zeep van vader op zoon is overgegaan. — Neen, mijn zeep, is heel jets anders.
Je raakt er zoo aan verslaafd, dat je ze bij een gros tegelijk komt koopen. — Ik geef bij
jeder stuk cadeau : Een boender, een dweil, twee schoonmaaksters, een stadsreiniging, een
sproeiwagen en een bureau van publieke werken. — Ik verkoop ze bij drie stuks tegelijk,
en bij mij krijg je natuurlijk ook geen doos. — Die andere lui verkoopen ze in mooie doozen.
Deze drie stuks zeep kosten vijf gulden — wie mot ze hebben? — Niemand? vijf gulden,
wel allemachtig, 't is voor niks, weet je 't wel, niemand? U, mijnheer? asjeblieft ik dacht
ook al. Neen, mijnheer, u behoeft mij geen vijf gulden te betalen, ik zal er een paar centen
van of doen. — Drie stuks zeep voor vijftien cent. Wie mot ze hebben? — Ja h e , nou wouen
jullie wel allemaal bij Koki om zeep gaan. Kijk die kerel zich eens doordringen voor een
stukkie zeep. Nee, nou geef ik ze nog goedkooper, drie stuks zeep met gebruiksaanwijzing
en garantie voor een duppie. Asjeblieft! huup — u ook — u ook drie, meheer? U hebt wel
dertig stukken noodig — u zes? Gaat u een winkeltje opzetten of houdt u commensaals ?
Hier drie, daar zes, daar drie, anpakken, boenders ! Cheffie, ga de centen halen ! .---, Betalen --• wie mot nog betalen? — Drie stuks zeep voor een duppie — ze kosten mij ook
een dubbeltje (de 2 kisten!) U, van een kwartje terug? Een oogenblik, u wacht wel, u
loopt toch niet weg. Ja, je hebt van die stommerds. Verleden week moest jemand van een
rijksdaalder terug hebben, die voor een dubbeltje gekocht had. — Dat heeft dien mijnheer
te lang geduurd, Coen is-ie maar weggegaan..-- Wie mot nog zeep? H e , dat treft — it
gaat regenen. Nou kun je met boenen beginnen. — Nou, is d'r geen smeerpoes meer hier,
niemand zeep meer? — Als je lang wacht, geef ik ze gratis voor een stuiver, inplaats van
een dubbeltje. Zoo, nog voor 10 personen. Wie nog, daar, daar anpakke, huup, huup,
onder het gooien komt d'r al zeepsop van. Denk er om, ik mot nog wat overhouden voor
it Rijksmuseum. Sommige schilderijen moeten afgenomen worden, omdat daar dingen op
geschilderd zijn, die erg smerig en vies zijn. ,-- Daar heb je b.v. een schilderij met een Adam
en Eva d'r op, die zien er niet toonbaar uit, geen wonder, ze hebben zich in geen vijfduizend jaar gewasschen. Het is toch schande! ^-- Wie mot nog zeep, nog voor twee personen, u nog drie, u ook nog? Zie zoo, nou heb ik nog voor twaalf personen, en dan is
it uit. — Wat vraagt uwes? .--- Of ik twee-persoonsstukken zeep heb? Moeten ze bij u
thuis met z'n tweeen tegelijk geboend worden? 0, ik snap 't al. U hebt tweelingen, die als
een druppel water op elkaar lijken, ja-ja-ja, en als je een met mijn zeep gewasschen hebt,
weet je niet meer wie 't is, want hij is nog net zoo smerig gebleven, ja-ja, nou dan is 't
maar 't beste, dat u heelemaal geen zeep bij me neemt. Geef ze maar aan den bleeker
mee! — Wie nog zeep? U mijnheer? Ik dacht het al, waar blijft u? Ik heb u den heelen
tijd al angekeken, u hebt 't noodig hoor! Asjeblieft, hoeveel? 24 stuks. Ja, die zeep is goed.
van Kokadorus.
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Ruikt u aan de zeep, meneer? Ja, ja, ruik maar. Wat? ruikt die zeep niet goed? Och,
meneer, u kunt per-se niet ruiken. LI ruikt links. — Niemand meer voor zeep, niemand?
Allo, Cheffie, mijn tweede artikel. .-- Maar blijven jullie asjeblieft staan. Ik heb dezelfde
menschen noodig, die zeep bij me gekocht hebben. r-- Kammen, Cheffie! Kammen ! ! !
.---

Dus zullen we dan maar tot den verkoop van een ander artikel overgaan, omdat met m'n
het artikel, waarmede
loup Bram Kuiper toch niet te ontdekken is. Migraine- stiften
ik mijn naam als dokter voorgoed heb gevestigd, waardoor ik hofarts ben geworden aan de
meeste hoven van Europa en Nova Zembla ---- lijfarts van den sultan in Turkije en aanverwante zieken. Migraine- stiften dienen tegen hoofdpijn •-- nou weten jullie, dat hoofdpijn een verdraaid beroerde geschiedenis is. — Als de hoofdpijn te erg wordt, heb je de kans,
dat je over den kop gaat. Het eenige middel hiertegen, dat dan ook in laatste instantie
wordt toegepast, is gewoonlijk een overzeesche rustkuur — in de badplaats Amerika. —
Maar je begrijpt, dat kan natuurlijk iedereen niet doen, dat kost te veel geld. Om nu iedereen op goedkoope manier van zijn kopzorg af te helpen — ben ik hier met mijn migrainestiften. — Je hebt, als je zoo voor je heen ziet, een heele boel dokters op het Amstelveld --maar dat zijn kwakzalvers. Daar ginds b.v. staat iemand met een middeltje tegen doof Neid.
Ik moet allemaal dooven om me heen hebben !" roept-ie altijd. — Wat een stommert, nou
praat-ie iederen Maandag voor dooven ! --- Hij heeft kunst-ooren te koop maar niemand,
die zich zoo een paar ooren laat aannaaien. Die maakt-ie zelf van dooie ezels. Wie is nou
zoo stom, om langs de straat te gaan loopen met een paar ezelsooren aan zijn hoofd? Zien
jullie daar, naast dien kerel staat iemand met een middeltje tegen schele oogen. Nou, je
weet, dat het oog van den mensch het meest teere lid aan zijn lichaam is. Het oog heeft dan
ook het meest te lijden. Op school, als kind, wordt je al ingeprent, dat je goed in 't oog moet
houden ieder, die met je omgaat ; neem me niet kwalijk — daar lijdt het oog wat onder ! —
Als je wat onder bent, heb je een meisje op je oog, met wie je trouwen wil. (Als je eenmaal
getrouwd bent, ben je dan ook vaak maar al te blij, dat je haar uit het oog verliest, omdat je
't al heel gauw als je getrouwd bent, op je oogen krijgt, in de vorm van stoffers en boenders). —
Waar je gaat en staat, moet je een oogie in 't zeil houden. Dat doet ook zeer. — Loop je bij
den weg, dan heb je kans, dat je huisbaas je pardoes in je oogen loopt, en dan moet 't ereis zoo
een dikke wezen, zooals mijn huisbaas is. — Maar als-ie mij in 't oog krijgt, is-ie ook bon af.
Ik ben hem een doorn in zijn oog. Ik laat 'm iederen Maandag zijn oogen uit z'n hoofd kijken,
als -ie voor een dichte deur komt. -- Dan laat-ie zijn oogen naar alle kanten gaan, dan slaat-ie
zijn oogen naar een-hoog, of hij slaat ze naar beneden, hij rolt er mee, hij spert ze wagenwijd
open. Ze schieten vuur, ze gaan bliksemen, af en toe knipt hij ze en eindelijk gaat-ie weg,
als-ie zich blind gekeken heeft. Ik gelöof, dat de goeie man blij is als -ie ereis een oogie
komt dicht te doen. En ik ook. Als je met kwade buren woont, hebben je oogen ook kolossaal
veel te lijden. Want dan werp je dikwijls een oog in zijn kamer, je ontmoet vaak met je oog
zijn blik, wat leelijk kan aankomen, en als je dan geen herrie wil hebben, moet je maar in
's hemelsnaam je oogen in je zak stoppen. — Met niets is de mensch zoo gul als met zijn
oogen. Overal, waar hij loopt, geeft hij oogies. — Er zijn ook menschen, wier oogen grooter zijn dan hun maag, omdat ze alles met hun oogen verslinden en je wel met hun oogen
kunnen opeten. Er is ook oneindig veel noodig om je oogen goed den kost te geven. Vaak
heb je ook menschen, die er op uit zijn, om in andermans oogen splinters te zoeken, en ze
hebben geen erg, dat van al die splinters bij mekaar in hun oog een heele balk komt. — Je
hebt ook menschen, die alleen met hun oogen hun brood kunnen verdienen ; die menschen
noemt men oogendienaren. Die soort menschen worden vooral in de voorname standen gebruikt, omdat die nooit zoo gauw hun dienst opzeggen — want hoe langer ze in dienst
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Eet nieuwe Rammenas,
Die komt by een borreltje goed te pas.
Mietje moet je melk, deed een dikke Boer
roepen
Een Jood met een bak vol koekjes om te
snoepen,
Voor de lekkere bek, maar niet uit gebrek,
Met allerlei waren zoo liepen de Joden,
De een siecht gekleed ; den andere na de
moden,
Zy schreeuwden in het rond,
Bruine Karsen tien centen het pond.

'K heb Suikermispelen een half kop om een
stuiver
Myn Lampe-glazen zyn helder en zuiver,
Wer kaaft een wolle Vyl 1), myn hoofd
wierd myn eyl 2)
'K heb Zeldrie hoofden dat zynen bommen,
Mooije Tafel-borden en Koffy-kommen,
Wie koopt er een bosje sprot,
Hy schreeuwde byna zyn keel kapot.

'K heb vier om een dubbeltje Nootemuskaten,
Foely en Pypkaneel boven maten,
'K maak laarsen schoon voor een klein
loon,
Ook roode en zwarte hillegommer bessen.
Eijeren en Augurkjes by volle vlesschen,
Wie ook Matten van doen,
Sinaas Appelen en Mooije Lamoen.

Op Marken zag ik lekkere koekjes Bakken,
Daar de Jonge hongerleiders graag na
snakken,
J a een gezonde maag, die lust alles graag,
Gebakken Brazems, Bokking en ook Voorn.
De vrouw had een Stapel, zoo hoog als een
Toorn,
En een meid als een mop,
Riep haase boontjes een cent het kop.
Haase Eerdippeltjes riep er een uit een
kelder;
Ze zagen zoo smaaklyk en waren zoo helder;
Doch myn apeteit ; heeft dankje gezeid,

Van Marken kwam ik op Vlooijenburg
loopen,
Daar kon men ook alles in menigte koopen,
't Was alles daar klaar,
Heete Aardakers proef ze maar.
Het is niet alleen in de buurt van de Joden,
Daar u alles zoo goed koop, werd aangebooden,
Neen ook door de Stad, die loopen ze plat;
Met alle negotie van kanten en doeken,
Of wat men begeert men hoeft niet te zoeken,
Men vindt het terstond,
Hier is smaak voor een elk zyn mond.
Jonge Seldrie Savooije kool en Sala met
Bieten,
Wie laat er ook Tinne Lepels vergieten,
Een scooter het pond Kaas, roept mottige
Klaas ;
'K heb Boenders en Vuilnis-blikken voor zes
en een halve
Daar dreef er een, brommende nugteren
Kalven,
Vier en een half een pond Worst,
Proef ze maar er is niet mee gemorst.
Ook riep een vent wie heeft wat te kuipen,
De Jongens die riepen gy moet zo niet
zuipen,
Zeeuwse Mosselen vars, maar wat keek die
vrouw bars
Als armen lang Ses Komkommers om een
stuiver,
Kammen en Brillen de glazen zyn zuiver ;
Maar dat vond ik raar,
Een vrouw krooi dat stonk, en riep varse
waar.
Vier centen de vyf kop Zeeuwsche uijen,
De Jood die bezweek haast onder het kruijen,
Vier stuivers een pond Spek maar 't smaakt
zomtyds gek
Ook jonge Doppers en wyker Peulen,
Een cent een Molen daar de kinderen mee
speulen,
'K heb Texelsche Kaas,
'T houd nimmer op met dat geraas.

1) jdd. Wie koopt wollen feilen of hgd. wohlfeil (?) — 2) eyl : ijl.

194

Amsterdamsche straatroepen

Daar roept weer een vrouwtje Garneelen
als beerse 1)
Maar wee die zoo'n vrouw heeft zy wil altoos
heerschen
Ook Pan-eel en Breed--eel 2), Met een forse
keel,
En Schol en Schelvisch en varse wyker
Longen,
Messen en Scharen slypen, schreeuwde een
[jongen,
Daar riep een vrouw,
Drie centen een Boender koop jufvrouw.
Koop koop Paraplu, riep een man na de mode,
Wie het er ook Seemleeren lappen van
nooden,
Nieuwe Zoutevisch die lekker is ;
Drie centen een el alderbeste Nysen.
Nieuwe Mirik waarvan men geen kragt hoeft
te pryzen
Nieuwe Almanak,
Balynen voor Pypen tot elks gemak.
Ook hoorde ik een Rymer met Zwavelstokken,
Bot, Bot, Bot, Bot, en de honden die trokken,
De wagen vast voort, die de Koopman
hoort,
Koop Lien om een dubbeltje vyne 3) kastranden,
Poeijers voor zinkens voor hoofdpyn en
voor tanden,
Oliekoeken hiet, met warme melk zoo als
gy ziet.
Ook Pypendoppen voor heeren en boeren,
Hals kettingen voor Horlogies en Kralen
Snoeren,
Scharren dik en vet, riep een meisje zeer net,
Korsette veters en Engelsche spelden,
Hoornse Wortelen die 't Joodje slegt telde,
Want drie ging voor vyf.
Elk is een dief in zyn bedryf.
Persieken, Abrikosen en haagsche Kanteloepen,
Dat is een kostje die de ryke lui snoepen,
Best blinkende smeer, en wat wil je meer,

Daar kwam een wagen met schoone Beller
Heuren,
De Jood schreeuwde dat zyn broek begon
te scheure,
Vier groote om een cent,
Borstklontjes en sterke Peperement.
'K heb Engelsche Bokkings zy zyn vet en
lekker
Daar liep een mof met Koekkoek en wekker,
'K heb reepe 4) als hoofden ze zyn goed
gestoofd,
Ook nieuwe Neuten gy kunt ze vry kraken,
Ingeleegen Zuurkool die lekker moet
smaaken,
Wie ook Bloemkool,
'K vind overal kooplui waar ik ook dool.
Wie koopt nog een Tiende maandag zal hy
trekken
De Lotery die is voor wyzen en voor gekken,
Hiete peeren hiet, roept scheele Angeniet,
Vier stuivers een pond Aarbeijen of Bramboozen,
Mooije Tulpen, Nageltakken of Maandroosen,
Oude kleeren koop, leeft op een goede
hoop.
'K heb Maagies daar kan je de wyn uit
drinken,
Ook balletjes om Koper en Tin te doen
blinken,
Koop Mandtjes koop ikheb er zoo'n hoop;
J ufvrouw moet je ook Potten of Pannen,
Koop Strooije Hoeden voor vrouwen of
[mannen,
Vyf centen een Schaar,
Laat ze niet vallen ze breeken maar.
Wie wil er Zaandammer mostert koopen,
Een dubbeltje een boek by heele hoopen,
Een cent een maatje Ryp, by oude Lyp;
Koop Beeldtjes koop, ik zal ze u toonen,
Een stuiver een hondert brieje boonen,
Een dubbeltje een Spons,
Wie die niet gebruikt dat noem ik een slons.

1) Noord-Hollandsch voor baarzen. — 2) Noord-Hollandsch voor pan -aal en braad-aal. — 3) vijn voor fijn.
4) Noord-Hollandsch voor rapen.
in het begin der 19de eeuw.
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Ze leven nog tien Panheeringen om een
stuiver
De lydsche Kroppen zynen helder en zuiver,
Wie draait oblie, roept oude mie:

Myn dunkt ik heb al veel hooren roepen,
Men zou wel belust raken om te snoepen,
Maar koopt eerst van mijn,
Dan hebt gy de Kooplui groot en klein.

Volgens den heelen opzet van dit boek, moest ik echter om den grondslag te
leggen voor een contemporaine taalgeschiedenis, vooral materiaal verzamelen
uit den tegenwoordigen tijd. Dank zij de hulp van vele goede vrienden, kan ik
nu hier den lezer een heele collectie aanbieden. Aanvankelijk was mijn plan,
ze in te deelen naar de dialecten. Maar bij nadere beschouwing bleek, dat wij
hier maar al te dikwijls met rondreizende straatventers te doen hebben ; daartusschen hoort men echter ook weer echt lokale uitroepen, en deze zijn natuur
lijk volop in dialect. Daar dit echter, den nu langzamerhand spoorwijzen lezer,
van zelf aanstonds duidelijk is, meende ik, om een geheel onvervalschten indruk
te geven, deze eenvoudig door elkander te moeten opnemen, juist gelijk ze op
straat, soms in volle verwarring doorelkander schateren, en alleen de plaatsen
waar ze thans gehoord worden, tot indeelings-princiep te moeten kiezen. Om
dezelfde reden zag ik of van eene psychologische groepeering naar den inhoud.
Deze komt toch vrijwel met dien der advertenties overeen, en alle laten zich gemakkelijk tot een der daar genoemde categorieen herleiden. Alleen is de psychologie hier, overeenkomstig de lagere beschaving en de mindere eloquentiegaven der straatverkoopers, niet zoo fijn geschakeerd. In het belang der muziekbeoefenaars, en ter makkelijker vergelijking met de kinderliedjes en de latere
muzikale notaties van de zinsmelodie zet ik hier de straatroepen, waarvan mij
een muzikale noteering ten dienste staat, te zamen voorop. J. W. Enschede
schreef in 1906: De straatroepen hebben niet slechts waarde voor de yolks-kunde, maar eveneens voor de historie en de praktijk der muziekwetenschap,
omdat tonale begrippen bijwijlen nog blijken onder het yolk hardnekkig voort
te leven. Zoo kon men op den 9 Juli 1905 op den Blauwburgwal te Amsterdam hooren roepen — de woorden waren onverstaanbaar :
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met niet-verhoogden zevenden Loon (c voor cis). Een paar dagen later klonk
in dezelfde buurt
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bes - se

Waarde der muzikale noteering.

as

k(r)ie r ke.

Hier volgen nu eenige muzikale straatcomposities uit de laatste jaren.
1'

Amsterdam.
A

•E"A____:1--

•
Wie heeft er

AP-

nog lee - ge fles-schen en lee - ge krui - ken te

2.

koop.

A'dam, 3.

A'dam.

M
1

J

Keul -- sche pot ten om

in

leg - gen.

te

'n Cent e

moot.

4.

A'dam.

•

•

odWie

koo-oopt

Keul - sche

•

pot r ten om ien

te leg

gen.

^

•
Een

cent - je

je

wat

I
wirmai

d'r

cent - je wat je d'r
6.

A'dam.

van boeren.

Een
A'dam.

2.

^^

^

^J
uit haalt.

uit r haalt,

cent r je

wat

1
je d'r

uit-haalt.

7.

A'dam.

/

1

r.
.V :

I
-rBö

9.

^
- ^-

.

-•-•

bo r bot.

Zee - aal,

Goud -- vis r sche.
A'dam.

10.

zee

aal.

van een food.

/

^h :

'1

1
13111-

Stoe r li r i r te mat r tü.

Vod de,

vod r de (enz.)

Vod dö
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12.

kersen.

Adam.

13.

A'dam.

4J
Een stoo -ter maar een pond, ze bin - ne bruin en mooi. (of )

^

--

ze bin -- ne

^

--

bruin en mooi een stooter maar een pond, bruin en mooi een stooter maar een pond.
14.

A'dam.

De laas r te mooi r e Mei r ker - sen twa -- lei cen - ten een pond, kom nou !
15.

A'dam.

van vrouwen en kinderen.

Kost drie cent

Mr.

r r..:
Mir

bos ra .- r dijs.
var-sche ra r dijs.

17.

A'dam.

Mr

_

MEW 11•11111

r^

16.

-0

Kost drie

^

cent bos ra

dijs.

A'dam. 18 ' peren.

A'dam.

:1

/
^►
►

1

-IP

,

h.
►V V

'n Bos drie cent, ver-sche ra-dijs.
19.

Drie om een cent neem weg, vier !

tegen St. Nicolaas.

A'dam.

i

Al - le .- maal voor Klaa - sie,

Al - le - maal voor Klaa - sie.
A'dam.

20. circa 1900.

Zang

Spreektoon. Zang -

r

r

r

Mir
^I^

►V^

^

Leest bur-gers de Am - ster-dam-sche lan -- ta r re. Nou kit -- je
21.

van een jood.

• •

/

le r ze (etc.)
A'dam.

'

De laat r ste van het jaar mooi r e
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gur .- re - kie (= augurken).

22.

■

!

bloemen.
^

--

A'dam.

^

23. schilderijen.

-

-I-•

•

-

■

•

••

Wie koopt 't laat ste paar voor een koo pie.

Gra ^- ni - um - de - ro r ze.
24.

0.±

A'dam.

A'dam.

haring.

Vier om - me dub r bel r tje uit r te ton,

Hol - land - sche nieu - we.

25.

A'dam.

/
Mir

►

,

I h.

t

•

Ver

sche

vijf

nieu r we,

um - me

dob r beth - je.

26.

A'dam.

1

^

I

^

Een

bak groo

gar .- na r len,

te

drie

cen - ten maar.

27.

A'dam.

_-

Voor drie cent

hei

je

nen bos

sie

ge -- rook te

sprot!

28.

A'dam.

^
i

Or

Voor drie

cent

een pak - je
30.
A'dam.

heb je

29.

I•

I- i•

V',11111MIF :

^

Wamme lek r k're pee re

■I hV^

hiet.

ge - rook - te

sprot.
A'dam.

^

Wat het dat food r je n'en rom --mel !

31.

A'dam.
MN
1

)---'

'n Bak

g är .- na - len

'n stui ver maar, le .- ven de ga r na - len.
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32.

A'dam.

32a.

A'dam.

^

Gla ze -- spon - sen, een

dub - bel r tje 'n spons.

]Dub r bel r tje
33.

_

•

de buun - der, 'n dub - bel r tje

-•'n gla ze- spons.

^

^

r^.

A'dam.

•

•

\V

kom r kom mers voor

'n

^

'Vijf mooi r e

•

^—

dub -- bel .- tje, 't bin -- nen

de

laat

34.

ste.
A'dam.

^

_•

•

^—^—

^

—

Al - le maal Zeeuwsche mos r se - lö,

hier hei je de Zeeuwsche mos -sel.

31.

A'dam.

p
Twee voor twaalf, voor twaalf centen heb je d'r twee ; juf-frouw neem voor 'n
36.

dub r bel r tje en twee cent - jes mee.

A'dam.

't Bin - nen

de laat r ste van

37.

't jaar, lek k're au --gur.-kies.

A'dam.

't Bin nen de laat ste van

38.

lek k're
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au -- gur -kies.
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't jaar,
A'dam.

Mooi e

maa -gies,

sap - per r de maa -gies.

.

39.

A'dam. 40.

A'dam.

• ^

•

0--- 0
'n drrrie r sen.

Scha .- re - sliep,

Hou ning soe r te

proeu

40a.

A'dam.

•

• •
Snij - boo

^-^-

en sper - sie - boo - ne,

ne

de vijf kop.

veer-tien cen te

40b.

A'dam.

•
Zes

cen

.t'A%
Twa r lef
41.

•
en

'n mans r kop

te

•
tel,

•

4P
een hal .- le - ve cent voor

en

•
scho

de

vrouw.
A'dam., enz.

Rondtrekkend socialist.

I ^..^
\V I^

leest

Koopt en
1

^

^

1

od---od-het ca - nal - je - lied,

een

ma - ni r fest

voor het

§,

Ne -- der - land -- sche yolk naar aan - lei r ding van de aan r staan - de
parlando.
i)1/
^-^—

na - ti
42.

o - na - le

gotten en pannen.
^

- -1

00

hul - de - blijk

be

4s1T—
yede - la - rij.
Rotterdam.

Rotterdam. 43_

`1

Pan - nie - koop.
P

Groo r to

groo
r to
9

oP r rech - te
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zeeuw~sche

mos ~ se

~

Groo~ te,

len.

groo~

op ~ rech ~ te

te,

zeeuw~sche

43h,

,!If! J' J~ "'~ gA-s Ai¥i
mos ~ se ~ len.

Zee

~ land~sche

mos ~ se

~

Rotterdam.

*'I I ru;J

'1

len,

44.

Groo

~

~

teo

Bot

~

~

me

s=

s

bot.

Mooi

45a.

bloe

te

Rotterdam.

r
bom~men,

~

Groo

e

~

Rotterdam.

e.

Op

~

rech

~

45h.

te

~

En

gel

S J]

~

sche sprot, drie

r"""

cent.

Rotterdam.

~§ ) ~=f==dttfJl
Wie heeft
45c.

er

oud

R

d

ij

~

zer

lor

46.

Arnh

~

ren

en

bee

~

nen

te

koop?

47.

Amhem.

iii' r r ii, slF£-1I
;iI, r ) r J S S r II
~

N ieuws ~ blcid!
48.

A

Schel

~

Ie

~

h

visch.

Ha

~

ring.

49.

Nieu

~

we

ha

~

ring.

Bergen-op-Zoom, Hontenisse en Venio.

Koopt

en

leest

de

A

~

yond

~

50.

ster.

Nijmegen.

parlando.

}4r~t,JII
Ker ~ sen
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as prui ~ me voor tien sen

Straatroepen te Rotterdam.

~

tu . .. mooi ~ e

ker ~ sen juf

~

frouw

Iedereen ziet aanstonds dat het Nijmeegsche valletje, in Deel I blz. 351 vlgd.
voor de kinderliedj es geconstateerd, hier weer aanstonds aan den dag komt.
De volgende, uit muzikaal oogpunt vaak zeer merkwaardige thema's, kunnen
misschien tot een oorzakelijke verklaring bijdragen.
51.

Nijmegen. 52.

Nijmegen.

>- pp

1
-;•

•
Mos .- se -

Ha

zeeuw - sche mos -- se - lii.

ill,

53.

ring.

Nijmegen. 54.

Nijmegen.

'1

i

•

Sprot sprot sprot, der tien voor drie cent.
55.

Nijmegen.

56.

Nijmegen.

_J

IBI

Bot bot levendige bot.

Nieuwen haoraorring.

4J J

(j----J

Sprot, sprot, zee--zalm as sprot, der - tien voor drie cent.
„
„ Eng .- ei - sche „
„
„
„
„
lek .- ke - re
„
„
„
„
„
„
„

„

„

57.

Nijmegen.
/

EV
^'

^

1J

API

Aol aol dik -r ken aol vet - - ten aol di - i - ik .- ken
58.

(41
aol.
Nijmegen.

J

le - ven nog, acht

Ze
59.

i

J J____J
om

'n dub - bel - tje. (versche bokking). ,.
Nijmegen. 60.

.1,,

---

E

-

hu 1)

mos

-

se .- mos - se - le.

Nijmegen.

.I.
Ker .- sen

.1---41-

./
.--.-

as prui -- me voor

1) Verbastering voor Zeeuwsche.
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tien cen te, e dub - bel tjen e pond, Lien cen - ten e pond, mooi - e
61.

Nijmegen.

r•

•^

• • •

kis lek-kre kis vet - te kis. (kaas).

Kis

Mei-ker-sen voor tien cente.

•

62.

Nijmegen.

^—^

Haal uit

die mooi r e

lan

ge losse turven, veertien om een dubbeltje

•
zeven om een stui - hui r ver
63.

Overal. 64 '

/1.
Scha - re

sliep

•••••■••

lan

die mooi r e

ge los - se.
Utrecht.

Bij feestelijkheden.

•

•

Ort

Nieu - we

weg - wij zers.

65.

Utrecht.

Mooi r e

zes

a - re - bei - en

cen - ten

een glas

66.

vol.
Utrecht.

Si - nus ap pe le mooi r e waar zes om een dub -belt .- sjie maar.
67.

66a.

Schel r levisch schel -- levisch bot bo r ot.

2 04

Muzikale straatventers

Geertruidenberg.

Ker r se-man-ne rijp

en rond

68.

tien cen - te

Geertruidenberg.

ut pond.

Zee-land-sche mos-se - le

fij .- ne mos-se - le.

69.

Leiden.
A

______.
4:—.1: —::—:-7,

-----: --.%---- ----.

e4---4:

je we - ge 't is maar een aar -- dig-heid, kost maar een cent.

Stap op en laat
70.

Haarlem.

71.

Groningen.

A

Ha - ring gar

na r la.

Twee lam .- pe -- glaa - sies voor vijf cent.

72.

Dussen.

.,______.
Voor

od
oi
o°
Lien cent een

pak

73.

p4

od
je

Hontenisse. 74' garnalen.

f

J

J_____::

ed

schol ! schol !

ge r rook .- te

Ibid. 75'

Hontenisse.
•

J- ^

1

Fi - lip -- pien -- sche mos -- se - la !

Gjer - nout ! (of) Gjer - nout !

76.

Hulst.

•

_,_
Twee

cen

to

ten twee cen - ten twee cen -- ten zoek maar uit
77.

al -- le .- maal

fij - ne

Eindhoven.

buit.

Sprot

al - le - wie moet

78.

sprot

der - tien voor drie cent.

Eindhoven.

Nieu .- we

ha - ring.

en hunne composities.
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79 '

Oosterhout.

Eindhoven. 80'

81.

Oosterhout.

i•

J
.Aardr ap r pel.

Koop aard -- ap r pel koop

Nieu - we ha ring.
82.

Oosterhout.

•

Nieu

nieu - we ha ring

we ha ring zou te - visch
83.

84.

4.11
V^

zou te .- visch.

Oosterhout.

nieu-wharing

Ha - ring

ha - ring.

zou r te r visch nieu - we

Oosterhout.

85.

Oosterhout.

loops alle
tusschentonen
door.

•

■

J

Nieu -- we ha - ring.

Sche -

e - re r sliep.

86.

Tilburg.

i
Koop knol -ra -- dijs koop knol ra dijs groo - te bos en klei r ne prijs.
Tilburg.

87.
/
II UM,
/. M .
1 !.. '

88.

r-r

'

^

Z.

Nieuw'n a ring.

i

I^ I

Nieuw'n a - ring

zee - pa -- ling.

levedege

Den Haag.

Den Haag. 92.

Iv
Ap
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Den Haag.

Den Haag. 90.

91.

^

Spro-o-ot sprot sprot sprot sprot spro-o-ot.

Sprot sprot der-tien veur drie cent.
89.

Schiedam.

pelsjijne twee cen r te maar.

Muzikale straatventers en hunne composities.

Mooi ap per le r sjij.ne.

93.

Den Haag.

Den Haag. 94'
•

^

L.

►VI

Lor

=I A

.

=I V V

I ^I

re - ne been r de r re.

95.

Lor - re - ne been-de -- re.
Den Haag.

Den Haag.

97.

Den Haag.

/

I

^

^ I

I^

IllCm
I Mr

Kleer .- koöp oue kleer koöp

Oue kleer r koöp

Schaor-sliep.

98.

Venlo.

i
Sprot

als

sprot zee - zalm

sprot, der r tien voor drie

cent.

99.

Venlo.

• 41U

J J

Hol -- land - sche waar, zoe r te

^

waar, koop ze maar en

• — bak ze maar ; al .- le -- maal zoe -- te

tien voor 'n dub - bel .- tje.

100.

Venlo.

/

■r

••

► .^ .

Hollandsche bukkingen

koop

Enschede. 102.

/

/

../

Eir

1

1
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Aard — pe
103.

len

en
Maastricht.

Appele en peere gooie-koop.

1

ze maar, koop ze maar, koop ze maar !

101.

I

1
1

•

►W,

groen -- r ten.
104.

/.

■ !..

Oudenbosch.
1
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Zand .- r koop.
Maastricht.

Vie cent 'n kwaart kilo keer se.
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105.

Maastricht.

• •
bij vluu bet kins

Vie cent un ons vie ge,

te

ze krie r ge,

doe

ve stront.

IMP

Ze smel r te

dich

in dunne mond

wie

106.

Rosendaal.

-1

• •
• •`.
Hier is Jaapje van alle jaar en ik heb er nog maar een paar, Maar ze-ven

V
P
r r.4^ t P

• • •

— • --' 7

•—^

•

cent een pond, ze zijn zoo rijp zoo rond, ze smel - ten in je mond.

Ten slotte voeg ik hier nog enkele Brusselsche noteeringen aan toe van
A. de Cock, overgenomen uit Volkskunde, Deel 19 Blz. 185-188.
„Eenige straatroepen, door mij in de Schaarbeeksche volkswijken zoo getrouw
mogelijk opgeteekend en genoteerd, wil ik hier thans meedeelen. Het talrijke
gild der voddenkoopers komt het eerst aan de beurt ; den eigenaardigsten
roep hoorde ik uit den mond eener bejaarde vrouw :
Bij een aantal andere klonk het eenvoudiger
Vod -den en bee --- nen ?
I

^^ :

111

Hed -- de geen

vod - den of bien ?

•

Hee geen vod - den of been ?

•

ook we
Hee vod den
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of Bien ?

Geen vod den

lig gen ?

of nog anders
Hee Been

ij - zer

vod - den

of bee - ne?

Te Jette, in de Statiestraat, hoorde ik evenwel door een voddenvrouw den
zonderlingsten straatroep — door de vreemdheid zijner klankenreeks
uitschreeuwen, die ooit mijn oor getroffen heeft; onmogelijk echter dien te
noteeren het wijf begon het op een onbereikbare hoogte uit te gillen — zoo
vreemd dat alle menschen stilhielden en de kinderen luidkeels lachten om clan
met een soon chromatische gamme te dalen en een octaaf lager kort of to breken.
De mooiste roep klonk uit den mond van een jonge met een goede stem
bedeelde mosselverkoopster uit de Schietschijfstraat van St. Joos-tenOode:
^

Bij andere leurders
Mos - se - len

al .- der -schoon -ste mos - se - len.

of leursters van dat gild luidde het eenvoudiger :
Mos - se -- len.
^

of allereenvoudigst

•

►

(.1.

n

.

MIF
►

.

Mos - se —-- len.

Mos - se - len.

Niet onaardig is de straatdeun van den garnaalverkooper uit de Olivierstraat:
e"

^

-^

^

1

1

1

1

'' ^--

e"

-

Geer - naat ker - re

ko len

ker .- re ker r re ker - re

ko r len.

Een andere, op den Leuvenschen steenweg, kwam daar nagenoeg mede
overeen :
Geer naat

en

ker r re

ko

len

ker - re ko - len.

Te Berchem-Antwerpen hoorde ik
Krab — ben

14

Beer r - naat.
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De sprotventer van Schaarbeek schijnt den garnaalman afgeluisterd te hebben,
n

A

■►

want hij zingt dezelfde melodie

^.^

I

ers

■r^^^

V^

Sprot sprot

sprot sprot

Ook de haring- en palingverkoopers zingen elkanders muziek ; de Berste roept:
n
en de tweede :
• :1-4
Hol -land-sche ha ring

ha-ring.

Ver -sche pa-ling.

zoodat beiden de laatste lettergreep verkeerd beklemtonen. In de Beenhouwerstraat te Brussel
zong een leurster
Der - tien ver sche no ten veu

vijf cens.

en een groentevrouw uit de Clayslaan Bilde, in den aspersietijd, met schrille stem
Doch, dezelfde leurster sloeg niet
zelden een anderen toon aan
As - perg' cinrquant'--cinq la bott'.
•

•

04-4--

Les point' d'as perg' cin quant' ä

soi .- xant' cen -- tim'

01

le

ki r lo.

De straatroepen der Brusselsche gazetventers bieden geen belang aan ; ik
^

■►

1

....r

noteerde enkel op Treurenberg : \VI

__
IN,

^

.: ^

I1 en aan 't N oord--station :

Le Soir Le

•

i

Minder interessant nog is de straatroep der
1I stoelvlechters,
die hun woorden steeds op

Le Soir pour de -- main.

denzelfden toon opdreunen : „Stoelen te biezen !" of : „Herbiezen !" ook wel :
„In stru ! " ( stroo), en te Antwerpen (Draakplaats) hoorde ik : „Stoele binnin !"
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Amsterdam ; 1. Schellevisch ! .--- 2. Kabliauw ! --- 3. Plumoos ! - 4. Bot, bot, bot !
5. Bossies hout Schellevisch, kabeljouw, tonge l-7. Auskleer, kleerkoop, auskoop !
11. Ram8. Trappe, trappo ! ^-- 9. Oeh ! Pannekoo ! .-- 10. Levende paling ! Dikke paling !
menas, mooi rammenas ! ^-- 12. Haal Zeeuwsche moss'le, ze benn' zoo fijn ! .-- 13. Twaalf
cente d'el !-Oblie! Keb dribbel^drabbel ook ! ^--14. Deksels voor dekschale !--1. 5. Vijf cent
te kop ! ^-- 16. Nou ken je stove ! --- 17. Stoele te matte ! - 18. Kom nou juffrou, kom nou !
19. Goudvissche, veertien cente een paar ! - 20. Waschborde te make ! - 21. Leege flessche,
23. Een bak groote garnalen voor
leege kruike!
22. Keulsche potten om in te legge !
een stuiver maar ! 0 wat 'n brokke! ^- 24. Jacobi - panne ! Allemaal Jacobi ! Vuurvaste
Jacobi ! .-- 25. Vuurvaste potten en panne ! .--r 26. 't Zijn de laaste van et jaar ! De Jood het
augurkie ! - 27. Heete karstenge ! Ze brande nog ! --- 28. Zeeuwsche mossele ! Een bak met
Zeeuwsche mosselevoor drie cente maar ! ^-- 29. Mooie meikerse ! Een stooter maar een pond !
Ze binne bruin en mooi ! 30. Vier om een dubbeltje uit de ton ! Hollandsche nieuwe !
31. Al wie koopt en kraakt me nieuwe lekkere neut ! -- 32. Briketskole! Vijfentwintig voor
elf cente ! --- 33. Hoededoze ! Ik heb ze voor zestien cente ! Zestien cente ! Zestien cente !
34. Acht cente de twee kop ! Mooie uien ! .- 35. El breedel (aal ! braadaal !) !--36. Wie koopt
mooie potte met graniums en roze ! --- 37. Schelvisch, opensnijen maar ! 38. Trek brieven
uit de kroon ! Een oortje en een trekbrief! Een cent een kroon ! .-- 39. Drie cente een bossie
gerookte sprot ! ^-- 40. Bos drie cent varsche radijs ! ^- 41. 't Kost drie cent bos radijs !
42. Engelsche bokking ! drie om een dubbeltje ! Harde ! Vier voor twaalf !
43. Vodde!
vodde en bienö ! Kleerkoop ! -- 44. Schelvischlevertjes ! Spiering ! .-- 45. Wortels en koolrapen ! No g een paar mooie bloemkool! .-- 46. Leg eris an ! Leg eris an ! Heete melk en
kouwe koek ! .-- 47. Scharesliep ! ^--, 48. Nakijk ! De Honderdduizend! Nakijk! .--. 49. Een
kwartje een perreplu! - 50. Dertig cent een kanteloep ! Twee dubbeltjes een kanteloep !
Allemaal rijp ! - 52. Varenplantjes ! zeven centen ! Uitzoeken maar !.-, 53. Een dubbeltje 'n
54. 0 wat 'n groote bak garnalen ! 'n Stuiver maar ! 0 wat 'n groote !
glazenspons !
55. Voor drie cent hij je een pakkie gerookte sprot! ---5 6 . Mooie magies ! Sapperde magies !
57. Een kwartje de vijf kop dirrekies-peeroh ! ^-- 58. Vijf kop dirrekies-peere 'n kwartje
maar ! 59. Lange, lange, lange, law-6! Zeven lange turven voor een dubbeltje ! .-- 60. Zes
cente een manskop en schotel ! Twaalf en halve cent voor de vrouw ! 61. Zoetemelksche
kaos ! Acht centjes een half pond ! .-r 62. Mooie Haagsche bessen voor acht cente !
63. Dubbeltje de buunder ! Dubbeltje 'n glazenspons ! - 64. Mooi aarbei ! Zes cente een
volle mand ! Korn nou ! - 65. Spiering ! Spiering als bokking zoo groot ! .-- 66. 'n Cent een
harde, 'n cent een harde ! .--- 67. Nou ken je pruime, pruime, vier om een cent ! 68. Mooie
pruime, vier om een cent, neem er maar weg vijf. -- 69. Koop nou magie, saperde magie !.-70. Snijboonen en spersieboonen, veertien cente de vijf kop. Mooie andijvie ! - 71. Hier
hebt u een arme metselaar, die zijn ruggegraat gebroken heeft! Nu moet ie leven van God
en de goeie menschen. 0 welk een hard gelag ! Altijd gewerkt van z'n elfde tot zijn tweeen-dertigste jaar ! ^- 72. 'n Loopend uurwerk voor een dubbeltje ! - 73. 'n Sjent e prik ! Harde
eieren ! Warme en kouwe biet ! .-• 74. Menschen, wil je me marmotje es sien, 't is soo'n
aordig beesie ! Doe ik 't niet, dan slaot ie me dood, dan slaot ie me met z'n linkerpoot !
75. Drie voor twee cent, lekkere dirk ! Mooi vijgepeer ! - 76. Frambozen ! frambozen !
Tien cente een pot frambozen ! - 77. Hoki-poki ! - 78. Alles kost een dubbeltje ! .--• 79. Een
stooter maar een pond! Ze zijn gezond ! Eet je buikie maar rond ! .-- 80. Twaalf om 'n dubbeltje ! de fijne wijnpruim ! -81. Nieuwe haar (haring) ! Nieuwe haar.-82. Karoetje ! owaai !
owaai ! karoetje ! - 83. Twee cente een schellevisch-levertje ! Wat binne ze blank en mooi!
- 84. E sjent e bjok kokosneut! - 85. Heete melk en kouwe koek en een bevroren vaatdoek! .-, 86. Mooie potten met aardbei ! Aalsmeerder potten met aardbei ! .-- 87. Wie het
---
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er nog leege bloempotte ? 88. Mooie sinasappele ! twee cent, ses umme dub ! - 89. Wat

'n mooie droaven ! Sestien cente 'n pond droaven ! 90. Drie cente 'n pond proamen !
91. IJskoud bier heeft de koopman voor vijf centjes ! - 92. Zestien cente mooie druiven ! Kijk
de kwaliteit aan ! 93. Amerikaansche veters ! vier om 'n dup ! 94. Oranje nationaal!
95. Nou kä-je je kamertje versieren ! Twee centen 'n ruiker ! - 96. Lekkere warreme
peeriet (peren hier, beet) ! 97. Dirkiespeeren ! Lekker binne de dirrekie ! - 98. Honingzoete pruimen ! De heele dag kun je pruimen ! - 99. Drie om een cent pruim ! Drie om een
cent pruim ! Neem maar weg drie om een cent pruim ! 100. Mello (melk)! 101. Alle
pette voor e kwartje ! 102. Mooie kasdruiven ! Kijk die kwaliteit maar ! - 103. Droog en
mooi binnen die Haagsche bessen!
Sneek : 1. Hiete melk ! Hiete melk ! Hiete melk ! Suikerslakken ! Suikerslakken ! Fijne kekiensjes (suikerballetje), heeren ! 2. Vodden en bonken (beenen) ! --- 3. Puike nieuwe
haring ! Haring a Zalm ! Echte mooie nieuwe ! Puike nieuwe haring ! Haring a Zalm !
Groningen : 1. Aan het Hooge Droa ligt een scheepie met levendige bakschol ! bakschol !
2. Handel, handel !
3. Drie lampeglasies veur vijf cent ! - 4. Eerdappels en groente !
knollen en bieten ! Rooie en witte kool bij Kees van School !
5. Meheer ! 'n mooi besie
zien ! Meheer 'n mooi besie, 't is toch zoo'n aardig besie meheer !
6. Mossels. Levendige
mossels ! - 7. Bakschol ! levendige bakschol ! - 8. Hajoe ! ... Schellevijoe (schelvisch) !
Zwolle : 1. Koop ! Koop ! vieftien cent 't pond echte blauwe proemen en fiene veine klodders (witte pruimen) ! Ze smelten in oe mond ! - 2. Touwe Lien cent een elle, goeje waor !
3. Nouw menschen ! Kum en koop mien appelsiene ! Pas eplukt ! Vief om een duppe ! Allo !
Allo ! 't leste van de markt ! Ze leien hier toch maor te gaopen !
4. Schaoresliep ! Ik blief
hier staon. Nou vief cent 'n mes en 'n kleintie twie cent goedkeuper ! 't Is geen geld !
5. Paoling ! Echte fiene Kamper-paoling ! Pas ereukt !
Groenloo : 1. Wil je is lekker eten, je moet bij Gerrit wezen ! Haring ! haring, dat is zoo'n
lekker ding ! Haring ! dat is zoo'n lekker ding ! Drie voor een dubbeltje ! Drie voor een
dubbeltje maar ! Haring als zalm ! Zeebanket ! Zeebanket ! Haring als zalm ! - 2. Hoepla!
Amerika ! Kansvermaken ! Lief hebberij ! Gooien maar ! Smijten maar ! Driemaal voor een
stuiver !
Zutphen : 1. De koopman die koopt van alles ! - 2. Kokosnooten, 'n cent de brok !
3. Wie heeft er nog wat op te ruimen ? - 4. Vollenhoofsche bokkem ! Voor veertig centen
heb je er twaalf ! - 5. Amerikaansche ballen ! - 6. Twee centen een ons dalen (dadels) !
7.Harde ! Harde ! 8. Haring en zalm ! Hollandsche nieuwe ! - 9. Panharing ! Ze leven
nog, ze springen nog ! --- 10. Stap op en laat je wegen !
11. 0 wat verkoopt die Janus
vandaag een dikke ijswafels !
Utrecht : 1. Nou kä- je -nen slaatje maken. Van die mooie heipale ! Mooie komkommers zes
om een dubbeltje ! --- 2. Vodde-nen biene ! - 3. Schoare-sliep ! - 4. Bukkem als sallum !
Katwijk : 1. Vol 1361‹.! (volle bokking !)
Den Haag : 1. Alle hour is geen timmermanshout ! Alle dalen (dadels) binnen geen dalen !
Dit zijn pas dalen ! .-- 2. 'k Heb mooie appelesiene, vier om 'n dubbeltje ! Fene määgeperen,
'n cent 't stuk ! Ze smelten in je mond ! - 3. Aaaaliekriek e ! 4. Kleerkoop ! - 5. Nieuwe
häerieng ! Schelleviesch ! - 6. Aaaarebaye !
Rotterdam : 1. 'n Sjent een born ! 'n Sjent een prikkie ! 'n Sjent een nieuwe ! - 2. Lorre
en biene ! - 3. Oprechte Engelsche sprot, drie cent ! --r 4. Haring as zalm ! - 5. Wie
heeft er oud ijzer, lorren en beenen te koop ? -- 6. Overmaasch brood, krentebrood ! Dertien cente de el ! Versche eieren, drie cente de dertien ! - 7. Garnäle, eet garnaal ! .-8. Radies ! Vorsche radies ! - 9. Zeelandsche moessele, groote, kom nou, groote !
10. Hout, glas, kristal ! Fijn porcelein. Een kost zes cent, de twee kosten een dubbeltje ! ---

-
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11. Bezems, borstels, schuiers, stofdoeken, poesdoeken, vullisbakken en vullisblikken te
12. Hier bij Jan van Amsterdam, beste bevroren zalm ! - 13. Altemaal Brusselkoop !
14, Zeelandsche moeselen ! Vijftien cent de emmer
sche kant ! Een dubbeltje per el !
't Zijn groote ! - 15. Polkebrokke ! Vier voor een cent ! Hier mot je wezen !
16. Ael-menäk ! Aelmenäk ! Voorspelt je niets als goeds ! Aelmenäk ! .-- 17. Een cent ! een cent !
Een cent ! Een cent een duikelaar ! Komt menschen, houdt je cente klaar ! En koopt 'n
papieren duikelaar ! Een cent, een cent, een cent een duikelaar ! - 18. Noga ! noga ! Hier
mot je wezen ! Franschen, Duitschen, Spaanschen, kom hier ! Hier v i n je alle kleuren vanje
vlag ! Noga ! .-- 19. Zeven stuivers ! Zeven stuivers ! Bekroond met goud op de Brusselsche
tentoonstelling ! Mannetje loopt uit hemzelf ! Zeven stuivers ! Zeven stuivers maar ! In de
winkel kosten ze een daalder en hier zeven stuivers maar ! ^--- 20. Arbeiders ! koopt en leest
het Socialistisch dagblad het Vollek ! orgaan van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij
onder redactie van H. Spiekman ! Prijs een cent ! Koopt en leest ! .-- 21. Koopt en leest !
Het lied op de ijsbaan ! Om te brullen van het lachen ! menschen I komt, koopt en leest !
22. Leest ! De vrouw moet vrouw blijven ! .-- 23. Knoopies ! knoopies ! twee voor een
stuiver ! Koop ze ! koop ze ! Twee voor een stuiver ! --- 24. Eau de Cologne voor de zakdoek ! Odeur voor je haar ! Aangekocht voor het faljiete maison de .. . te Parijs ! Nu tegen
spotprijs ! Ruik ze maar ! En dat alles voor een kwartje de flesch !
25. Koopt en leest !
De dood der Zandstraat ! Prijs een cent ! ^-- 26. Komt ! Komt ! Groot en klein ! Heden.middag matinee ! Prachtprogramma ! Kinderen beneden zestien jaar maggen niet binnen!
Schiedam : 1. Oud iezerrr lorrre en bienöh ! - 2. Groene, groene haaai sall0000 ! (haring
als zalm). - 3. Spro-o-ot, sprot, sprot, sprot, sprot, spro-o-ot ! .-r 4. Zachte peren ! Ze
bennen boterzacht ! Zes centen maar een pond !
5. Meikersen, twaalf centen een pond !
Als suiker in je mond ! -- 6. Reuzenbananen ! Vijf cent per stuk ! Reuzenbananen !
7. Hoededoozen voor een beetje ! Hoededoozen in soorten ! - 8. Een centje, een centje
een duikelaar ! Komt menschen hou je centen klaar ! Voor een papieren duikelaar ! Een
centje, een centje een duikelaar. - 9. Alles kost een kwartje ! Behalve de Jood zijn hartje !
Alles kost maar zeven cent ! Behalve de Jood zijn overhemd ! --Vlaardingen : 1. Eegaorno ! (garnalen !)
2. Mooie bokkum ! Nou k&,je bakken ! Nou
k&je bakken ! Nou kerje braaien ! Vier om een dubbeltje ! - 3. Versche garnale ! - 4. Pan haring twintig om 'n dubbeltje ! - 5. Een baol op ! Een baol op ! - 6. Een kegel ! Een
kegel ! .-- 7. Mooie bloemkool! - 8. Arebeie tien cent 't pond! - 9. Versche schol aan de
bank ! Half acht afslag !
Terneuzen: 1. Drie, vier vijf sinaasappele voor een dubbeltje!
2. Gernaat ! juffrouw!
3. Gernalen ! juffrouw ! - 4. Zouterik ! Lamsooren of zeekraal ! Vijftien cent den emmer. .-5. Haring als zalm!
Gastel: 1. Daar gaat ie alweer ! Daar draait ie alweer ! Daar staat ie alwaar ! Jongens,
jöngens wat een bonkerd van een koek !
Breda: 1. Nieuwe haring ! Nieuwe haring ! Zeebanket ! Zeebanket ! Hollandsche nieuwe !
2. Drie voor een dubbeltje ! Sinaasappelen ! Mooie rooie ! Drie voor een dubbeltje !
3. Versche bokkum ! Bokkum als zalm!
Tilburg: 1. Mooie druiven ! zoete druiven ! blauwe druiven ! Een kwartje een pond ! .--•
2. Kreukels! Kreukels ! Versche kreukels ! .-- 3. Rijp en rond! Ze smelten in je mond ! -4. Gernale ! Mossele en kneukeltjes ! Bij Janus mot je zijn ! - 5. Hier pak weg ! 't Kan niet
op vandaag ! Vijf citroene voor een dubbeltje ! Waar blijve de keukepiete ? Is me waar
verleden week niet bevalle? Vooruit, moedertje, neem mee ! Je krijgt nooit zoo'n kansje
terug ! - 6. Koop knolradijs ! koop knolradijs ! groote bos en kleine prijs ! - 7. Hardaaiers
(harde eiers) ! Hardaaiers ! --• 8. Garrinoal ! 9. Eredap ! eredap ! .-• 10. Krabbe! Krabbe! ----^

^
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11. Mosrmos--mos-mos-mosselen ! - 12. Sprot, sprot, Salmioet-sprot ! Zes cente sprot!
Engelsche sprot !
Eindhoven : 1. Een kwartje de kop ! Met een torentje er op !
2. Twaalf centen per pond ! Ze smelten in je mond !
Gestel : 1. Krabben en kreukelen ! 2. Garnale ! Nieuwe haring ! 3. Pruime ! - 4. Appelesme ! 5. Nah ! nah ! Fijne
lampekousjes beste ! Lampekousjes, twee voor een kwartje ! - 6. Eieren ! - 7. Kaes ! kaes !
beste kaes ! boter ! 8. Appelen en peere, pruime en pirketonze (perziken) ! 9. Zalm ! Wie
moet sprot ? Dertien voor drie cents ! 10. Kierze ! Rijp en rond ! Tien centen een pond !
VORSCH KARNEMELK KOMT GOED VAN PAS !
IK WOU DAT HET ALTIJD VASTENDAG WAS !
EN HIER KOM IK WEER AAN !
MET VORSCH KARNEMELK AL OVER DE BAAN !
VORSCH KARNEMELK ! (dan heel zachtjes :) EN WATER !
Den Bosch : 1. Ik heb de fijnste slokkers ! Een cent maar ! Een cent maar ! 't Is wezenlijk
fljne waar ! --- 2. Ze kosse maar acht cente, acht cente kosse ze maar ! Van die goeie rijpe
waar ! Acht cente zijn ze maar ! Ze zijn zoo rijp en zoo gezond ! Ze zijn als suiker in den
mond ! Acht cente kosse ze maar ! - 3. Vijf lekkere peren voor een cent en een korporaal
present ! 4. En ik mot mee gaan venten ! Want de Boer komt om zijn centen ! Eet je buikkie
dik en rond ! Twalef cente maar het pond !
Kerkdriel : 1. Volle haarng ! - 2. Nieuwe haarng, Hollandsche nieuwe ! - 3. Ruileeeee !
4. Appelesiene ! - 5. Allever, allever ! - 6. Nu kun je Bakke en braaije !
Nijmegen: 1. Bo, bot ! Levende bot ! .-- 2. Spiering, twee buskes veur Lien cente ! --- 3. Mooie
Zeeuwsche mossele ! Drie cente maar de schop ! - 4. Twee suikerperen voor een cent !
5. Leege flesschen ! likpotten ! Alles is van mijn gading !
6. Mooie lange losse turven !
7. Rooie witte en savooie ! - 8. Mooie goudviskes ! 0 wat 'n mooie ! 9. Alles mot weg !
Hier mot je zijn ! Hier mot je wezen ! Uitzoeken maar ! Twee luizekammen voor vijf centjes !
0 wat 'n negotie ! 0 wat 'n benauwdheid ! --- 10. Mooie groote uitjes ! 0 wat een mooie
zooi ! Tien cent het pondje !
11. Elf is geen twaalf en twaalf is gern elf ! - 12. Echte
noga ! vijf cente de blok ! --- 13. Koop bij Naton Herz ! patente lucifers ! Een cent een
doos ! - 14. Vooruit maar ! vooruit maar ! Potte en panne zoek uit maar ! - 15. Ik heb
mooie lange losse ! Zeven voor 'n stuiver ! Veertien voor een dubbeltje ! --.16. Bruinkolenbriketten !
17. Hier mot je weze ! Hier mot je zijn ! vijf om een dubbeltje ! Ze zijn toch
zoo fijn ! - 18. Mooie fljne gerookte paling ! .-- 19. Mooie lekkere gerookte paling !
20. Uitzoeken maar ! Uitzoeken maar ! Je bent hier in de vijfcents bazaar !
21. Ik heb
mooie blanke stokvisch ! - 22. Parijsche wafelen van Oome Jan ! Versch gebakken in zijn
koekepan ! - 23. Zeg menschen, blijf is even staan ! Steek je sigaar is aan ! Een cent een
doos ! - 24. Ik heb mooie koolen, witte en rooie !
25. 'k Heb mooie schelvisch !
26. Mooie sprutedoppen !
27. Aal, aal, dikken aal! vetten aal ! aal, aal, aal, aal !
28. Een dubbeltje die mooie rooie! een dubbeltje die mooie savooie ! - 29. Zij zijn zoo
rijp, zoo fijn en zoo gezond ! Als klare suker in miene mond !
30. Oprechte Engelsche
sprot! Dertien voor drie cent !
31. Ik heb mooie uien ! tien centen het pond ! 32. Hout,
glas, kristal, fijn porcelein ! Een kost zes cent, twee kost tien cent ! - 33. Honingzoete
druiven, kwartje het pond ! - 34. Mooie Lentsche meloene ! Mooie meloene voor een
kwartje ! Een kwartje die meloene ! - 35. Mooie citroene ! Vier om een dubbeltje !
36. Ik heb mooie aardappele voor achttien cente ! Mooie rooie en witte !
37, Twee
lekkere zoete suikerpere ! twee voor eeri cent ! --- 38. Hollanze nieuwe ! Drie en vier om
'n dubbeltje! - 39. Ao-ao-aol, nieuwen aol ! nieuwen aol ! nieuwen ao-ao-aol ! 40. Haring
as salm! Hollanze nieuwe ! - 41. Mosselen zoet ! - 42. Lompelinge! - 43. Sliep ! sliep!
[]

(]

-

-

---
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scharesliep ! - 44. Mooie bloemkool! - 45. Karnemelluk ! Drie cente de kan ! Taptemelluk vier cente de kan ! - 46. Roomijswafel met vanielje ! cent e pakje cent e glass !
47. Mooie appelesiene ! vier om 'n dubbeltje! - 48. Twee faine sukerpere voor nen cent !
49. Ik heb alle soorten kool ! Rooie kool, savooie kool, blomkool !
Venloo : 1. Bot, bot, bo-o-ot, bot, bot, bot ! --r 2. Zeeuwsche mossele ! - 3. Schoe-e-ne,
dieke appelesiene, dree veur vief cent ! 4. Alles kost een dubbeltje en alles kost een dubbeltje ! 5. Hollandsche nieuwe, Hollandsche zoete ! ---• 6. L000mpe ! 7. Garna-a-a-a-le !
8. Stoele te matten ! - 9. Schare-sliep !
Maastricht : 1. Mossele wie spek ! - 2. Knienevel (konijnenvel) ! - 3. Sprot ! Sprot !
Goeie Engelsche sprot ! Dertien voor drie cent ! 4. Veur zes cent e viedel (26) proemen !
Allo veur zes cent e viedel proemen gooie koop ! - 5. Gooiekoop (goede koop) e bussel
poor(prei) veur twie centen ! - 6. Haringe, twie veur een dubbeltje ! - 7. Hiering es sallem ! ^-- 8. Knijnsfel ! Haozevel ! Waild! 9. Knijns ... haozevel ! - 10. Schoen proemen
12. Appeleseene aon drei cent !
en priesters ! - 11. Lomele aid iezer en aw sjön !
14. Lekkere priesters (pruimen) tien cent e viedel !
13. Appele en pere gooie koop !
15. Sajet, sajet ! in alle kleuren ! Sajet ! Sajet in alle kleuren ! - 16. Hollandsche nieuwe !
18. Gerookte paling ! 't Is fijne waar I Vijf centen kost 't bosje maar !
17. Nieuwe haring !
.--

-

--^

---

Hiermee is, meen ik, bewezen dat de advertenties slechts een nieuwere, ietwat
deftiger zijlinie vormen van den stam der straatroepen, die zelf ook nog overal
welig blijken voort te leven. Een ander zijlinietje vormen de opschriften, die
evenwel thans alleen meer op het platte land, hun eigenaardig karakter bewaard hebben, en dan ook bij de boerentaal zullen worden besproken. Voo
vroeger dagen zie men J. van Lennep en J. ter Gouw : Het Boek der Opschriften, Amsterdam 1869. Onze moderne reclame-opschriften zijn voor hun taal
volkomen met de advertenties samengesmolten. Alleen dreigt hier, met het oog
op het internationale reizigerspubliek, de illustratie den tekst te verdringen. Juist
gelijk nu de advertenties zich in ietwat beschaafder richting van de straatroepen
hebben afgescheiden, zoo heeft zich naast en uit de marktwelsprekendheid, de
nieuwe overredingskunst van den handelsreiziger ontwikkeld. Gaarne had ik
ook dit tegenwoordig rijk opbloeiend genre van handelstaal, in geur en kleuren voor mijn lezers te pronk gezet, maar ik ben er niet in geslaagd geschikt
materiaal bij een te krijgen. In vele punten echter komt de taal van den Nederlandschen handelsreiziger met die van zijn Duitschen collega overeen. En daarvoor verwijs ik naar Moritz Loeb, Seine Majestät der Reisende, Stuttgart z. j.
en Felix Schloemp, Der tolle Koffer, München 1910. Ik hoop echter dat deze
gedwongen leemte in mijn boek, spoedig door een reeks interessante studien zal
worden aangevuld. Want bij na geen enkele taalgroep is voor het verzamelen
van materiaal in zoo gunstige conditie als die der handelsreizigers. Hunne kunst
is immers meestal zeer bewust. En ze vertellen zoo graag van hun triomfen.
Maar bovendien is deze taal van onberekenbaar grooten invloed op de heden
daagsche ontwikkelingsgeschiedenis onzer algemeen beschaafde taal. Dagelijks bereizen duizenden handelsreizigers stad en land. Zij spreken elkaar voort
advertenties.
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VIERDE HOOFDSTUK.

❑ ❑ ❑ ❑

DE RECHTSTAAL.

iermee komen wij aan een sociale groep, wier samenstelling allermerkwaardigst is : de doode letter der wetten en wetsformulieren vormt
hier toch de centrale groep de ideale volkomenheid, die Jeden van
Staten en Karners, rechters en rechtskundigen, deurwaarders en
practizijns, allergetrouwelijkst navolgen in al haar kuren en grillen, ja, waaraan ze zich hechten en vastklampen als een krioelend-nijvere bijenzwerm rond
de dierbare koningin. Nu wil het ongeluk, dat de doode letter onzer wetten
Been ras-koningin is van onvermengden bloede, verre van daar. In haar stamboek toch treffen wij aan : enkele sporen van Oud-Germaansch recht, een overmaat van Oud-Romeinsch recht van Trombonius, en heel veel bijmengsels
Fransch recht van de Code Napoleon. Is het dan wonder, dat onze rechtstaal
wemelt van Latijnsche termen en verkapte Latinismen in zinbouw, constructies
en vertaalde woorden ; dat ze verder vol is van allerlei Fransche rechtstermen,
en dat eindelijk het Nederlandsch wat er nog overblijft, dateert uit bijna alle
tijden, behalve de 19de en 20 Ste eeuw. Voor het Latijn nu is dat al heel begrijpelijk, als wij nagaan dat elke jurist, zijn Studie aanvangt met het Corpus Juris,
dat het hoofdvak is voor zijn candidaatsexamen. Met bijna alle rechtsbegrippen maakt hij dus kennis in Latijnsch costuum, het Latijn is de moedertaal uit
de kinderjaren van in rechtsleeftijd, en moge nu tegenwoordig grootendeels
het Nederlandsch ook al de voertaal zijn van dat onderwijs, de eigenlijke termen en teksten zijn toch alle nog in het Latijn. Voeg daar nu bij, dat tot de jaren
tuschen 1838 en 1848 heel het rechtskundig onderwijs aan onze Universiteiten
in het Latijn gegeven, en in den regel ook de dissertatie voor het doctoraal in
het Latijn moest worden gesteld, dat al de groote rechtsgeleerde werken, op
enkele roemvolle uitzonderingen na, tot dienzelfden tijd in het Latijn geschreven werden, ja dat zelfs Hugo de Groots Inleiding in het Latijn werd gecommentarieerd ; dan geloof ik dat er hoegenaamd geen reden is om verwonderd te zijn
over den invloed, dien de Latijnsche rechtstaal tot nu toe op de Nederlandsche
heeft uitgeoefend. Bovendien werkt ook hier, gelijk in alle sociologische groepen, een min of weer bewuste differencieering. De deurwaarder of practizijn, begint tegenover een Boer die hem komt raadplegen, graag met eenige geleerde
termen, de leek moet voelen, dat hij met een man van het vak te doen heeft.
„De onverstaanbare stadhuistaal met al zijn nietszeggende omslachtigheid en
raadselachtige uitdrukkingswijze" zei Mr. van Cappelle in 1887 op het Taalen Letterkundig congres, had in de 17de en 18de eeuw een zeer natuurlijke reden
van bestaan. Evenals 1Vloliere zijn onwetende geneesheeren Blecht Latijn laat
spreken, opdat de zieken een hoogen dunk van des geneesheers bekwaamheid
krijgen, zoo moesten ook de clienten voor hun zes schellingen veelal, zonal
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geen deugdelijken rechtskundigen raad, toch ten minste een beetje stadhuistaal
krijgen. Dät was wel het minste wat men hun voor hun goede geld kon geven.
Zoo zegt Jan Vos in zijn Klucht van Oene :
„De notarissen, en secretarizen, die zulke woorden schrijven die ze zelfs quaelijck verstaan,
gelyck: non numerate pecunim, alternatijf, directlijk, indirectlijk, prolongeren, exheridatie, prejudiciabel, arbitrateurs, donatie causa mortis et inter vivos."

En wat verder laat hij „notarissen en secretarizen" aldus spreken : „Wij geledeerde komparanten protesteren voor ons en onze legitime geprocreeerde descendenten, ja estimeren ons gefilipendeert, en provoceren contra zulk een sanguinolente
sententie, omnes die aan ons dependeren, zullen voor ons de rato caveren, sub expresse renunciatie van de benefitien excussionis divisionis et ordinis, item onze vrou
wen authentica si qua mulier, daarom gaat u niet verabuseren, om onze liberteit te
confiskeren". En dat hier de dichter niet erg overdrij f t wil ik met eenige staaltjes
bewijzen uit R. Hogerbeets : Van het aanleggen ende volvoeren der processen

voor de Respective Hoven van Justitie in Holland. Amsterdam 1652 (blz. 463):
En op 't eerste default word altyd den Defaillant versteken van alle exception declinatoir, ende hem vergunt een ander citatie met de kosten ... Zoo den Impetrant ofte
Eyscher ten dage dienende niet en compareert, verzoekt de Gedaegde in Rau-actie
tegens hem Comparuit, ende voor 't profyt van dien absolutie van de instantie met de
kosten. In cas d'Appel wordt het Appel verklaart desert, de sententie geconfirmeert,
ende den Appellant gecondemneerd in de boete ende kosten. Blz. 478 : Den Impetrant,
hier defaillant blijvende, wordt verklaert vervallen te zijn van zijn impetratie ende de
Recredentie geadjudiceert, ten profijte van den Gedaegde comparerende, ende den
Impetrant gecondemneert in de kosten, schaden en interessen.

LIit de 18de eeuw hebben wij het „Vertoog over de ongerijmdheid van het
samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktijk', door Mr.
Willem Schorer, „praesident van den raade van Vlaanderen, te Middelburg en
teAmsterdam,1777' . In dit boekj e worden niet slechts allergeestigst de gebreken
van de toenmalige uiterst ingewikkelde rechtspleging, maar ook het dwaze
gebruik van verouderde en Latijnsche woorden, in de pleitredenen der advokaten duchtig gehekeld. Op blz. 56 vlgd. schrijft hij :
„Wanneer men op de Rollen komt, is er geen Joodsche Synagoog, die hier bij haalen kan :
de alleronverstaanbaarste konsttermen, die de spreker zelve by wylen niet verstaat, werden
hier met veel arrogantie uitgebromt. Hier hoort men spreken van Rauactie ; van Venuencourt ; van defauten ; van verstekken ; van salvo purge ten 8 of 14 dagen ; van restablissement ; van recredentie ; van maincteneren, stijven, en sterken, in de possessie
vel quasi ; van krot, hinder en empechement ; van over te dienen van intendit ; van
poenalen ; van attentaten poenaal ; van poenalen ad certum diem praecise, en dien
dag al ; van 0 Inthimatie ; van relief van den laps van de fatalia ; van grieven a
minima ; van 't interdict te redoubleren ; van 't aannemen van d'arrementen van den
processe ; en procureur acceptant te stellen ; van debat en contra debat ; van solutien
en supersolutien ; van thoon, oirkonden en getuigen ; van reprochen en salvatien, etc.
Hier hoort men exceptien proposeeren exceptive et in vim peremtoriae ; en prwsentatien accepteren in quantum pro en rejecteeren in quantum contra.
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Vreemde rechtstermen der 17de en 18de eeuw.

Maar dit belette niet dat de mannen der wetenschap zoowel als de mannen der
praktijk op denzelfden weg zijn voortgegaan. In de plakkaten der Algemeene
en Gewestelijke Staten, in de ordonnantien en keuren der stedelijke besturen,
en de verhandelingen der wetenschap, heeft de barbaarsche kanselarijstijl
gezegevierd. De adviezen en pleidooien der praktizijns, de sententien der
rechtbanken en hoven zijn, (tot het Binde der 18de eeuw) een onverkwikkelijke
mengelmoes gebleven van Blecht Hollandsch, Latijnsche Rechtstermen en
basterdvormen. Vgl. S. Visschering : De Rechtstaal van H. de Groot's Inleiding
tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid. Verslagen en Mededeelingen der
Koninkl. Akademie, Afd. Letterk. 2de reeks 12de deel. Amsterdam 1883 blz.
372-441. Daarin vindt men ook als bijlage III een kostbare woordenlijst van
echt Nederlandsche rechtstermen, uit de „Inleiding" getrokken.
1°. DE TAAL DER HEDENDAAGSCHE NEDERLANDSCHE WETTEN. :-:
Wel heeft de groote omwenteling in de laatste jaren der 18de eeuw een geduchten stoot ten goede gegeven. De staatsregeling van 1798 verordende Loch, dat
er een kompleet stel Nederlandsche wetboeken zou samengesteld worden, en
in 1838 werd dan ook eindelijk aan deze, door alle verdere staatsregelingen
overgenomen opdracht definitief voldaan maar om daartoe to komen, hebben
wij gelijk Visschering zich uitdrukt, „ons den wijden omweg over Frankrijk
moeten getroosten". De Fransche overheersching en de Code Napoleon ruimden heel wat Latijn op, maar brachten er ook veel Fransch voor in de plaats,
en de wetboeken na 1816 samengesteld, narren daar maar alteveel letterlijk
van over. Zoo ging de Hater van een vertaling van de Code Napoleon uit
1823, die donateurs met donataires en donation met alienation verwarde
onverbeterd in art. 976 van ons Burgerlijk Wetboek over, en of Mr. Sijpkens
nu al in 1832 bij de Tweede Kamer op een herziening van de taal aandrong,
niets baatte. Bovendien, zei Mr. Bake later : „'t was de tijd der stropdassen
men deeddeftiger, dacht deftiger en schreefook deftiger dan in dezen haastigen
en ongeduldigen tijd. Men was in zijnen stijl breedsprakiger, omslachtiger men
Meld van het gladde dezelve, het plechtige mitsgaders en bezigde liefst den
goedhartigen stijl, door Jacob Geel zoo geestig gekenschetst. Zie deel I blz. 540.
Wat hier over de Nederlandsche wetten volgt, beruss voor een deel op drie
artikelen van Mr. C. Bake: Opmerkingen over eenige Rechtstermen in het
Burgerlijk Wetboek voorkomende. Rechtsgeleerd Magazijn Deel I, 1882, blz.
572 vlgd. Deel IV, 1885, blz. 153 vlgd. en Een en ander over de Taal onzer
wetten en onzer vonnissen. Deel 13, 1894 blz. 325 vlgd. Men zie verder J. van
Lennep : Proeve eener verduitsching der Grondwet Adam 1844. C. van Assen
De Taal der Grondwet. Leiden 1848, alleen 1 Ste deel. J. Pan : Aanmerkingen op
de taal en Stijl der Ontwerpen van wet tot herziening der Grondwet, Adam 1848.
. .
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G. Mohrman : De taal en stijl van het eerste en tweede Hoofdstuk der Grondwet
gecorrigeerd en gecritiseerd, Deventer 1850. Voor de Grondwet van 1848
werd Jacob van Lennep als letterkundige voor taal en stijl geraadpleegd.
De bekende titels der Grondwet : „Van het Rijk en zijne Inwoners, Van den
Koning, Van de Troonopvolging, Van den Raad van State, Van de Staten
Generaal, Van de Begrooting, Van de Justitie, Van de Godsdienst, Van Veranderingen", mogen plechtig zijn gaan klinken, Nederlandsch zijn ze niet. Mr.
Obrie heeft er op gewezen dat in sommige titels van het Burgerlijk Wetboek
het echt Nederlandsche over staat, zoo III. XVII, 4. Over de verschillende
wijzen waarop lastgeving eindigt, en dat in de onteigeningswet van 1851, de
opschriften op een uitzondering na, altijd over hebben. Mr. Bake stelt daarentegen voor : geen voorzetsel te gebruiken, en dus „Het Rijk en zijne Inwoners,
De Koning, De Troonopvolging" telezen. Ik schrijf nu verder zonder commentaar eenige artikelen over, die nu juist geen modellen van taal mogen heeten :
Art. 10. De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit Willem
Frederik, Prins van Oranje Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen teworden
bezeten erfelijk, overeenkomstig de navolgende bepalingen.
Art. 25. Den Koning worden tot Deszelfs gebruik, zomer- en winter-verblijven in gereedheid gebragt, voor welker onderhoud echter niet meer dan f 50.000 jaarlijks, ten
laste van den Lande kunnen worden gebragt.
Art. 163. Van eene voorgevallen vacature wordt door den Hoogen Raad aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal kennis gegeven, die ter vervulling daarvan eene voordragt
van drie personen aan den Koning aanbiedt, ten einde daaruit eene keuze te doen.
Art. 171. De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard ook, thans
door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars Benoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd.
Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's Lands kas geen, of een niet toereikend traktement
genieten, kan een traktement toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden.

Het Burgerlijk Wetboek vooral heeft herhaaldelijk, en niet zonder reden, de
ergernis van onze taalkenners gaande gemaakt. Zoo schreef Prof. de Vries in
1879 aan den Minister van Justitie : „Indien mij door U het voorstel was gedaan,
eene critiek te leveren van de taal en den stijl van het Burgerlijk Wetboek, dan
zou ik zeker voor die taak zijn teruggedeinsd ; want, er zou geen einde geweest
zijn aan het verdrietig zondenregister, dat ik dan had moeten opmaken, naar
aanleiding van de 2000 artikelen, van welke een niet gering aantal zoodanig
gesteld is, dat iemand, die niet in de geheimen der rechtsgeleerdheid is ingewijd,
zelfs den zin en de bedoeling niet vatten kan".
Om nu evenwel met wat goeds te beginnen danken wij aan het Burgerlijk
Wetboek het blijvend herleven van het mooie oude woord handlichting, door
den Wetgever van 1830 weer voor het eerst gebruikt. Minder gelukkig was
onderzetting voor hypotheek. Dit is immers bijna even grappig als wanneer
wij de apotheek een a f zetterij gingen noemen, en kwam dus niet in gebruik.
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Maar nu begint het zondenregister. Ook hier beheizen de titels allerlei schats.
Zoo b.v. volkomen noodelooze herhalingen van hetzelfde begrip Bens in het
Nederlandsch en Bens in het Fransch : Van woonplaats of domicilie ; van ver
bindtenissen onder beding van straf of poenaliteit; consignatie of bewaargeving; van compensatie of vergelijkingj enz. Want kon men vroeger nog met
eenigen schijn van gegrondheid tot verontschuldiging van het gebruik dier
vreemde termen aanvoeren, dat de Nederlandsche misschien aanvankelijk
voor de rechtsgeleerden minder verstaanbaar zouden geweest zijn, thans kan
men toch niet meer staande houden, dat woorden als vergelijking en bewaargeving niet even licht te verstaan zouden zijn als b.v. schuldvermenging, dat
de wetgever alleen gebruikt voor con fusie.
In de eerste 1000 artikelen heeft Mr. Bake verder nageteld, hoe dikwijls het
mooie woordje dezelve of een zijner verbogen vormen voorkomt : en hij kwam
tot het eerbiedwaardig getal van 217. Vooral wanneer het bijvoeglijk gebruikt
wordt geeft het aanstoot, zoo in : hetzelve uittreksel, hetzelve vonnis, dezelve
overeenkomsten, hetzelve goed enz. Hoe vaak mitsgaders gebruikt wordt,
moge een ander nacijferen. Verder heeft het Burgerlijk Wetboek een verdachte
sympathie voor daarstellen. Rechten, verplichtingen en erfdienstbaarheden,
vruchtgebruik en verdeeling, prijscouranten en nieuwigheden worden daarge-steld alsof het zoo maar niets kostte ! Verder worden subrogaties en hypothecaire inschrijvingen herhaaldelijk bewerkstelligd. Een derde troetelkind is daadzaak (art. 1265, 1729, 1737, 1939, 1943, 1952, 1953, 1961, 1968 enz.). Is het
dan den Hoogen Raad zoo kwalijk te nemen, dat hij dit illustre voorbeeld
volgend, van daadzakelijke beslissing in cassatie en daadzakelijke beschouwingen is gaan spreken ? Dan houdt het Burgerlijk Wetboek er ook zijn eigen verbuigingen op na, zoo als : des overledenens broeders en zusters, en des overledenens uiterste wil. De Ablativus Absolutus schijnt ook zeer gewild :
Art. 513. Hij is bevoegd om daartegen zijne bezwaren bij de regtbank, en zelfs, door beroep, bij den hoogeren regter in te brengen, terwijl het echter aan den regter vrijstaat om,
daartoe billijke gronden zijnde, zijn bevel bij voorraad uitvoerbaar te verklaren.
Art. 689. Indien het nieuwe werk aan den eigendom van den nabuur nadeel veroorzaakt
heeft, moet hij daarvoor schadeloos worden gesteld ; zullende echter de schade, toegebragt aan hetgeen tot verfraaiing van den scheidsmuur heeft verstrekt, bij het opmaken der
schadeloosstelling niet in aanmerking komen.
Art. 830. De vruchtgebruiker moet te zijnen koste en in tegenwoordigheid van den eigenaar,
of deze ten minste behoorlijk opgeroepen zijnde, eene beschrijving der roerende en eenen
staat der onroerende goederen,welke aan het vruchtgebruik onderworpen zijn,laten opmaken.
Art. 1022. Hetzelfde zal plaats hebben, indien alle de kinderen in den eersten graad vooroverleden zijnde, degene die met de overgave belast is, niet dan kleinkinderen nalaat.
Art. 1028. De boedelbeschrijving of lijst zal gemaakt worden in tegenwoordigheid van den
benoemden bewindvoerder en andere belanghebbenden, of deze behoorlijk zijnde opgeroepen.
en Burgerlijk Wetboek.
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Art. 1068. Indien de erflater aan den uitvoerder voor de waarneming zijner werkzaamheden
geene bepaalde belooning heeft toegekend, of geen bijzonder legaat daarvoor aan denzelven
gemaakt heeft, is laatstgemelde voor zich, of, meer dan Ein uitvoerder benoemd zijnde,
zijn zij bevoegd voor hen te zamen het loon in rekening te brengen, hetwelk bij artikel 522
aan bewindvoerders van goederen van afwezigen is toegekend.
Art. 1070. Alle personen, aan welke eene erfenis is opgekomen en die verkiezen mogten om
de gesteldheid der nalatenschap te onderzoeken, ten einde te kunnen beoordeelen, of het
van hun belang is dezelve, het zij zuiver, het zij onder het voorregt van boedelbeschrijving
te aanvaarden, of wel te verwerpen, zullen het regt hebben om zich te beraden, en daarvan eene verklaring moeten afleggen ter griffie van de regtbank van het arrondissement,
binnen hetwelk de erfenis is opengevallen ; zullende die verklaring in het daartoe bestemde register worden ingeschreven.
Art. 1225. De inschrijving van eene hypotheek is van onwaarde, indien dezelve gedaan is
op eenen tijd, waarop, de eigendom van het goed aan eenen derde zijnde overgegaan,
de schuldenaar daarop zijn eigendomsregt reeds verloren had.
Art. 1461. Twee personen wederkeerig elkanders schuldenaren zijnde, heeft tusschen
dezelve vergelijking plaats, door welke de wederzijdsche schulden worden vernietigd, op
de wijze en in de gevallen hierna vermeld.
Art. 1797. Geene tijdsbepaling gemaakt zijnde, kan de regter, wanneer de uitleener de
teruggave vordert, naar gelang der omstandigheden, aan dengenen, die de zaak ter leen
ontvangen heeft eenig uitstel toestaan.

Als heel duidelijke voorbeelden van malle onverstaanbaarheid onder alle opzichten druk ik hier nog de twee volgende artikelen af.
Art. 539. Indien de afwezige in gemeenschap van goederen of slechts van winst en verlies,
of van vruchten en inkomsten, is getrouwd, en zijn echtgenoot verkiest de bestaande ge
meenschap te laten voortduren, kan dezelve de provisionele inbezitneming der vermoedelijke erfgenamen, en de uitoefening der regten, die eerst door den dood van den afwezige
zouden worden geboren, tegen houden, en onder de verpligting der beschrijving in artikel 533 vermeld, het beheer der goederen, vöör alle anderen op zich nemen of behouden. —
Doch kan de opschorting dier inbezitneming en de verdere gevolgen daarvan niet langer
plaats grijpen, dan gedurende tien volle jaren, te rekenen van den dag bij het vonnis uitgedrukt, waarbij het vermoedelijk overlijden is verklaard. — Indien echter de echtgenoot
zich niet tegen de inbezitneming der vermoedelijke erfgenamen verzet, zal hij zijn aandeel
in de gemeenschap, of eigene goederen, en al hetgeen waartoe hij overigens mogt geregtigd zijn, naar zich nemen, mits zekerheid stellende voor zoodanige goederen die voor
teruggave vatbaar zijn. • De vrouw, de voortduring der gemeenschap verkiezende, behoudt het regt om, bij vervolg van tijd, van die gemeenschap afstand te doen.
Art. 662. Wanneer het nieuwe voorwerp zonder toedoen van den mensch en door de toevallige vereeniging van onderscheidene stoffen, aan verschillende eigenaars toebehoorende,
is voortgebracht, alsdan wordt het nieuwe voorwerp eene tusschen alle de eigenaars gemeene zaak, naar evenredigheid van de waarde der stoffen welke oorspronkelijk aan ieder
hunner hebben toebehoord.

t,Iit de Zegelwet van 1843 citeer ik de volgende correct gebouwde, maar
desniettemin onoverzienbaar gerekte periode.
Het is wijders aan regters, scheidsmannen, deskundigen, notarissen, procureurs, deurwaarders, griffiers van den hoogen raad, van hoven, regtbanken en kantongeregten, griffiers van
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provinciale staten, secretarissen-generaal, griffiers en secretarissen van ministeriele departe.menten of collegien van algemeen bestuur, van stedelijke of gemeente-besturen, van hooge
en andere heemraadschappen, dijk- en polderbesturen, wateringen en waterschappen, en
aan alle andere ambtenaren, bevoegd om acten te verlijden of exploiten te doen,.--verboden,
krachtens of tengevolge van eenig stuk, het zij binnen's lands, het zij buiten's lands, of in
de Overzeesche bezittingen van het Rijk opgemaakt, hetwelk niet van behoorlijk zegel, volgens de wet, is voorzien, of waarvoor het zegelrecht niet is voldaan, ten ware hetzelve uitdrukkelijk van het regt zij vrijgesteld, of wel van het bewijs van registratie zij voorzien,
eenige acte op te maken hetzelve aan hunne minuten vast te hechten, daarvan grossen,
afschriften of uittreksels te geven, hetzelve ten behoeve van den houder in hunne acten te
vermelden, of daarop handteekeningen te legaliseren.

Ook het Wetboek van Koophandel kweekt met zorg hetzelfde onkruid aan,
dezelve, mitsgaders, daarstellen, des overledenens, daadzaken
enz. Maar
bovendien nog eenige heel nieuwe uitwassen als : te ontstane gebeurtenissen,
noodwendigheden voor levensbehoe ften ; lieve zinnetjes als : „De schipper is
vöör zijn vertrek, gehouden tot betaling van gemelde kosten, en in het onderhoud van de zieken of gekwetsten voorziening te doen" ; maar allerbewonderenswaardigst is hier weer het gedijen van den Ablativus Absolutus en
Conjunctus in art. : 93, 108, 111, 145, 168, 183, 389, 400, 412, 414, 496, enz.
Lezenswaard vooral is art. 541: „Indien, een schip driftig geworden, en op de touwen
van een daarbij ten anker liggend schip gedreven zijnde, de schipper van het eerstgemelde
schip de touwen van het laatste heeft gekapt, waardoor hetzelve van zijn ankers geraakt
is, en schade heeft bekomen of wel dadelijk schipbreuk heeft geleden, is het driftig geworden schip tot vergoeding van de geheele schade aan het andere schip en deszelfs lading
gehouden." Even keurig als eenvoudig, niet waar? Het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering zet bijna al dezelfde lief hebberij tj es voort. Naast des overledenens verschijnt hier ook des gedaag dens . Anders moet wij ken voor anderszins.
Art. 444 bepaalt : „Van de tegenwoordigheid van dezen ambtenaar en van hetgeen in
zijn bijzijn, uit kracht van dit en de beide volgende artikelen, zal zijn verrigt, zal melding
gemaakt worden in het proces-verbaal van beslag, betwelk, nadat hetzelve (d. i. het procesverbaal) zal gesloten zijn, door denzelven (d. i. de ambtenaar) zal onderteekend worden.
Meer Latijn dan Nederlandsch is de constructie in art. 176: „de partij, welke men
beweert een onderhandsch geschrift geschreven of onderteekend te hebben", „het geschrift
of de onderteekening van dengenen, dien men beweert zulks geschreven of geteekend te
hebben."

Eigenaardig is art. 22, waar gesproken wordt van partijen en praktizijns, die
zich te buiten gaan in bezadigdheid en in den eerbied, welken men aan de
justitie schuldig is. De hommels die het goede aldus overdrijven, stellen zich
aan eene vermaning bloot van de bijenkoningin ! De vreemde woorden komen
hier bovendien weer in groote hoeveelheid aan den Franschen tijd herinneren.
Mr. Bake maakt evenwel nog eenige andere aanmerkingen, die ik liever slechts
als constateeringen van eigenaardigheden zou laten gelden, want van fouten,
gelijk hij schi nt te meenen, is hier geen spraak. Zoo 1°. de min of meer tautoTaal-tics.
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logische constructies : Onbekwaam om to kunnen vervreemden, B. W. 607. Buiten staat om te kunnen doen, Wetb. v. Kooph. 479. Het vermogen van partijen
om van hetzelve afschrift te kunnen nemen, Wetb. v. Burg. Rechtsvordering art.
182. Vrachten niet in staat om ingezameld te kunnen worden, ibid 507. Buiten
staat van te kunnenverschijnen, Wetb.v. Strafv.71.Het recht om te kunnen vorderen, ibid 351.Ongetwijfeld is hier een gedeeltelijke logische tautologie maar
wie die alle uit onze taal zou willen weren, werd een beeldstormer ; onze taal is er
vol van; en wat meer is, het is juist een nationale eigenaardigheid, een uitvloeisel van onze sterke perseveratietendenz ; gelijk ik later uitvoerig zal toonen.
k jste van
2°. Waarom ten
n f out is ontgaat mij ten eenenmale.
ten zi' nen koste in plaats van °^ : :::
Laat Beets in zijn Brief aan Querulus daartegen ijveren, (Verscheidenheden I
124); de tijden zijn voorbij , dat menschen, die van taalstudie nooit degelijk werk
gemaakt hebben, over dergelijke vraagstukken het laatste woord molten
spreken. Zoo moge ook meerdere een Germanisme zijn, het gebruik heeft het
allang genaturaliseerd. Zelfs Mathias de Vries zag er geen bezwaar meer in,
en dat wil heel wat zeggen. De betrokken persoon is niet meer te keeren, wat
van Lennep daar ook over leuteren mocht. Is het dan zoo'n wonder dat de
eene uitdrukking sneller z'n functie verandert dan de andere ? In : „De lijsten
worden gedurende veertien Jagen op de secretarie der gemeente voor een ieder
ter inzage nedergelegd" kan ik al evenmin een fout ontdekken. In den tijd toen
men meende, dat alles in de taal logica was, liep men hiertegen te hoop, maar
thans zijn we wijzer geworden.
3°. Wanneer na en inversie optreedt, noemt Mr. Bake de woordschikking Pout.
Dit vraagstuk is echter voor den beter ingelichte niet zoo doodeenvoudig.
Laten wij eerst eenige voorbeelden geven. Dan kan eenieder oordeelen.
B. W. Art. 48. De akte van inschrijving eener echtscheiding zal bevatten : 1°. . 2°.. .
30... Die akte zal, volgens hare dagteekening, in de huwelijks-registers worden ingeschreven,
en zal daarenboven de partij, die de echtscheiding heeft verkregen, verplicht zijn te
zorgen, en de andere bevoegd zijn te vorderen, dat daarvan aanteekening worde gedaan op den kant der huwelijks-akte.
Art. 293. De aanvrage der beide echtgenooten geschiedt bij verzoekschrift aan de arrondissements-regtbank van hunne woonplaats ; en moet daarbij worden overgelegd, zoowel afschrift der huwelijks akte, als van de overeenkomst waarvan bij het eerste lid van
het vorige artikel wordt gesproken.
Art. 315. Alle regtsvordering tot het ontkennen van de wettigheid van een kind, zal gerigt
moeten worden tegen eenen bijzonderen aan het kind toe te voegen voogd, en zal de
moeder behoorlijk in het Beding moeten worden opgeroepen.
Art. 540. Wanneer dertig jaren zijn verloopen na den dag van het vermoedelijk overlijden,
in het vonnis uitgedrukt, of ook wanneer vroeger honderd volle jaren zijn verstreken sedert
de geboorte van den afwezige, zijn de borgen ontslagen en blijft de verdeeling der achtergelaten goederen, voor zoo verre dezelve bereids heeft plaatsgehad, stand houden, of kan
anders door de vermoedelijke erfgenamen tot eene definitieve verdeeling worden overge-
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gaan, en kunnen alle andere regten op die nalatenschap definitievelijk worden uitgeoefend.
Het voorregt van boedelbeschrijving houdt alsdan op en kunnen de vermoedelijke erfgenamen tot aanvaarding of tot verwerping worden verpligt, volgens de voorschriften
op dat onderwerp bestaande.
Art. 786. De schuldpligtigheid der grondrente rust bij uitsluiting op het goed zelf, en blijft,
ingeval van deeling, ieder deel voor de geheele rente verbonden, zonder dat, in eenig
geval, de persoon van den bezitter in zijne overige goederen daarvoor aansprakelijk zij.

Dergelijke voorbeelden vindt men ook nog in allerlei andere wetten, zoo in het
Wetboek van Koophandel art. 215 en 288, Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering art. 298, 443, 777, 843, enz. enz. Mr. Bake citeert ook nog een paar
(volgens hem foutieve) artikelen, waarin na doch inversie optreedt, zoo b. v.
B. W. Art. 463. Hetzelfde verlof wordt vereischt, wanneer de voogd eene scheiding of
verdeeling wil vragen; doch kan hij, zonder dat verlof, antwoorden op eenen eisch tot
scheiding of verdeeling tegen den minderjarige gedaan.
Art. 539... Doch kan de opschorting dier inbezitneming en de verdere gevolgen daarvan niet langer plaatsgrijpen, dan gedurende tien volle jaren, te rekenen van den dag bij
het vonnis uitgedrukt, waarbij het vermoedelijk overlijden is verklaard.
Art. 657. De eigenaar van den grond, die met bouwstoffen, welke aan hem niet toebehooren, gebouwd heeft, moet daarvan de waarde voldoen ; hij kan tot vergoeding van
kosten, schaden en Interessen worden veroordeeld, indien daartoe gronden zijn, doch heeft
de eigenaar der bouwstoffen geen regt om dezelve weg te nemen.
Wetboek van Burgerl. Rechtsvordering : Art. 348. De oorspronketijke verweerder kan
echter (in hooger beroep) nieuwe weren van regten, eene verdediging ten principale opleverende, inbrengen, tenzij dezelve in het Beding ter eerster instantie zijn gedekt, waaronder
niet begrepen is het geval, dat het regt om ten principale te antwoorden ingevolge artikel
141 vervallen is, doch zal dezelve, al mogt hij ten principale worden in het gelijk gesteld,
niettemin kunnen worden veroordeeld in de kosten der procedures tot op het voordragen
dier weren van regten gevallen, indien hij dezelve in Bersten aanleg had kunnen doen Belden.
Van art. 521 (oud) luidde het tweede lid : Indien er twee aanplakkingen hebben plaats
gehad, zal de bekendmaking twee reizen, van acht tot acht dagen, in het dagblad geplaatst
worden, doch zal in het tegenovergestelde geval slechts eene bekendmaking worden
vereischt.
Nu weet federe Neerlandicus, dat toch (waarna altijd inversie optreedt) slechts

in de omgangstaal de geaccentueerde en dientengevolge verscherpte vorm is
van doch, welk woordje nog heden, wanneer het nadruk heeft, inversie, en als
het ongeaccentueerd is de regelrechte woordorde vraagt. Mag het nu zoomaar
fout genoemd worden, dat de rechtstaal naast het ongeaccentueerde voegwoord en het geaccentueerde bijwoord en heeft behouden, en ook voor het
geaccentueerde bijwoord toch nog den ouden vorm doch gebruikt? Inversie na
en is in het 1Vliddelnederlandsch geen zeldzaamheid (zie Stoett § 333), ook in de
17de eeuw komt dat nog herhaaldelijk voor, zoo bij Brederoo en Huygens (zie
ibidem), en ten slotte Teeft dit gebruik nog in de huidigekoopmansbrieven en
de spreektaal voort, en dringt in den laatsten tijd zelfs ook van verscheidene
kanten in krauten, boeken en tijdschriften door. In Neerlandia en verschillende
15

Inversie na e n en d o c h.
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Verdlensten
Verdiensten
van Math.
Math. de
de Vries.
Verdiensten van

niet alle redeneeringen van De Vries meer onderschrijven. Zoo is de nota over
Nachtelijk burengerucht bij Schmidt dee13 blz. 203-204 voor iemand, die de
heeft gevolgd, niet zoo overtuigend
ontwikkelingg
der nieuwere Semasiologie
g
meer, als in den tijd toen ze werd neergeschreven. En zoo is er nog heel veelmeer.
Slaan wij ten slotte nog een blik in onze latere sociale wetten, die toch door
patroons en arbeiders zouden moeten verstaan kunnen worden. Welnu in Art.
1637s. van de Wet op het Arbeidscontract (ingevoegd in het B. W.) lezen wij :
Art. 1637s. Van deze bepaling zijn uitgezonderd :
1°. het beding, waarbij de arbeider deelneemt in eenig fonds, mits het fonds voldoet aan
de voorwaarden bij algemeenen maatregel van bestuur gesteld ;
2°. ten aanzien van minderjarige arbeiders het beding, dat een gedeelte van het loon,
gedurende de minderjarigheid verdiend, door den werkgever ten name van den arbeider
zal worden geplaatst in de Rijkspostspaarbank of in een, aan bij algemeenen maatregel
van bestuur gestelde voorwaarden voldoend daarvoor opzettelijk ingericht spaarfonds
met bepaling, dat het door den arbeider eerst zal kunnen worden opgevorderd, wanneer
hij zekeren, niet hooger dan e en en twintig jaren te stellen, leeftijd zal hebben bereikt of
uit anderen hoofde meerderjarig geworden is of wanneer de rechter van het kanton,
waarin de plaats van het werkelijk verblijf des minderjarigen gelegen is, na verhoor of
behoorlijke oproeping van den minderjarige en den werkgever, op verzoek van den wettelijken vertegenwoordiger van den minderjarige machtiging heeft verleend.
Art. 1638" luidt : Bij iedere uitbetaling zal het geheele bedrag van het verschuldigde loon
worden voldaan. Echter kan ten aanzien van het in geld, doch of hankelijk van de uitkomsten van den te verrichten arbeid, vastgesteld loon bij schriftelijke aangegane overeenkomst of bij reglement worden bedongen dat telkens, behoudens definitieve afrekening
op den eersten betaaldag waarop daartoe de mogelijkheid zal bestaan, zal worden uitbetaald een zeker gedeelte van het loon, bedragende ten minste drievierden van het gebruikelijk loon voor den, wat aard, plaats en tijd betreft, meest nabijkomenden arbeid.

De Memorie van Toelichting moge laconiek verklaren : „De bedoeling dezer
bepaling is duidelijk" ik vermoed dat menig arbeider er anders over zal denken.
De Ongevallenwet 1901 art. 29 alinea 2 moge jets duidelijker zijn, het wordt
er niet keuriger op :
De getroffene, die opgeroepen niet verschijnt of die weigert de door of van wege het
bestuur gestelde vragen te beantwoorden of zich door de door het bestuur aangewezen
deskundigen te laten onderzoeken, verliest, tenzij hij voor zijne nalatigheid of weigering
een deugdelijken grond kan aanvoeren, zijne aanspraak op eenige schadeloosstelling ingevolge deze wet, te rekenen van den dag, waarop hij had moeten verschijnen, de gestelde
vragen beantwoorden of zich laten onderzoeken.

Onbegrijpelijk om de opeenhooping van negaties is in de Arbeidswet 1911
art. 22, 4de lid : Niet straf haar is hij, die arbeid doet verrichten of die niet zorgt dat geen
arbeid wordt verricht door een niet-leerplichtig kind van twaalf jaar, indien hij aantoont
dat geen voor het kind geschikte gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs voor des
namiddags 5 uur bestaat. Hij wordt geacht dit te hebben aangetoond, wanneer blijkt,
dat door het hoofd eener school, die het kind na het vervullen van de leerverplichting
verliet, of door den burgemeester der gemeente, waar die school is gelegen, eene verklaLatere wetten.
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Sociale wetten.
wetten.

De spiksplinternieuwe wet, over depensioenregeling van gemeenteambtenaren
is alweer niet Beter. Art. 12 lijkt wel een kinderversje, voor den vorm althans.
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het bedrag van drie duizend gulden.

Artikel 17, alinea 3 is een ware puzzle voor alle zinsontleders :
„Zoo ook komt, wanneer een gemeenteambtenaar, die tevens burgerlijk ambtenaar, leeraar of onderwijzer is, en wiens pensioensgrondslag in zijne gemeentelijke betrekking of
zoo hij tevens onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs is gemiddelde aan pensioensgrondslag als gemeenteambtenaar over zijne laatste vijf dienstjaren hooger is dan
de pensioensgrondslag in zijne andere betrekking, uit eerstgemelde betrekking ontslagen
wordt, de tijd, dien hij in andere betrekkingen, zooals in het eerste lid bedoeld, heeft
doorgebracht, als diensttijd in de gemeentelijke betrekking in aanmerking."
Maar art. 42 spant de kroon : „Verkrijgt in een der gevallen, genoemd in de eerste vier
ledert van art. 21, de belanghebbende na zijn overgang of zijne herplaatsing eene nieuwe
gemeentelijke betrekking of eene burgerlijke betrekking van leeraar of eene van onder
wijzer, dan wordt, indien hetgeen tot het tijdstip van ingang van de benoeming in die
betrekking, in het ambt met den pensioengrondslag (dat zijn pas 6 voorzetselbepalingen)
die ingevolge het zesde lid van genoemd artikel moet worden herzien, voor pensioen werd
bijgedragen, meer bedraagt dan het bedrag dat tot dat tijdstip in dat ambt aan pensioensbijdragen zou zijn betaald, wanneer — in het geval, bedoeld in lit a van het zesde lid —
art. 21 ten opzichte van den pensioensgrondslag in het bedoelde ambt niet ware toegepast, of, in het geval, bedoeld in lit b van dat lid bij de toepassing van dat artikel de
bedoelde pensioengrondslag terstond ware verhoogd tot het bedrag, waarop hij bij de
herziening wordt gesteld, het verschil aan de gemeente die de pensioensbijdragen, verschuldigd in die betrekking, betaalde teruggegeven. Raje, raje wat ding is dat ?

Is het dan zoo'n wonder, dat de Commissie van Rapporteurs in het Voorloopig
Verslag verklaren moest, dat „van verschilfende zijden werd geklaagd over
de onduidelijkheid van redactie van vele artikelen" ? (Handelingen 1912-1913.
I. 862). Op de klacht in het Voorloopig Verslag, antwoordden de Ministers
Kolkman en Heemskerk in de Memorie van Antwoord : „De zeer ingewikkelde
materie maakt het niet altijd mogelijk pensioens--bepalingen zoo sober te redigeeren, dat zij voor ieder bij den eersten aanblik verstaanbaar zijn". Notabene !
Dat hebben wij ook niet geeischt. Maar dat kundige rechtsgeleerden en ervaren
wetsverklaarders,soms dagen op den zin van een paar artikelen moetenpiekeren,
en dat zij onderling soms uren lang zitten te beraadslagen, op welk antecedent,
het een of ander betrekkelijk voornaamwoord nu Loch eigenlijk wel terugziet,
en dan ten slotte naar een leeraar in de Nederlandsche taal hun toevlucht nemen
Naief optimisme.
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Op den goeden weg.
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servitus
emphyteusis
superficies
testamentum
portio legitima
substitutio

voor meerderjarigvoor
meerderjarigverklaring
.. erfdienstbaarheid
.. erfpachtsrecht
.. opstalrecht
.. uiterste wil
wettelijk erfdeel
erfdeel
ondererfstelling
ft

ft

fidei commissum voor erfstelling over de
hand
voorrecht van
beneficium
boedelbeschrijving
inventarii
onbeheerde
vaceerende nalanalatenschap
tenschap
bevoorrechte
geprivilegieerde
vordering
inschulden
rechtsvordering
actio
schuldeischer
crediteur
bewaargeving
depositum
verbruikleening
mutuum
verjaring
praescriptio
schuldvernieuwing
novatie
schuldvergelijking
compensatie
berusten in
acquiesceren
vonnis
sententie
incompetentie d'off`ice„ onbevoegdheid
aanleg
instantie
jurisdictie
rechtsbevoegdheid
executie
verkoop bij
uitwinning
meer toewijzen dan
ultra petita
geeischt is
volhoudende in de
sustineerende in
zijne zich adscribehoedanigheid die
rende qualiteit
hij zich toeschrijft
,.

defaut en oppositie voor
onereuse titel
contracten
obligatien
pretensie
suspensie
destitutie
geautoriseerd
geadsisteerd
condemneren
libereren
contracteeren
rejectie
arbiters
bij provisie
executeren
permissie bekomen
mainteneren
examineeren
appellabiteit
rapport
acte van accusatie
circulaires
renversalen
in revisie komen
financien
„

tt

,.

verstel en verzet
bezwarende titel
overeenkomst
verbintenissen
schuldvordering
schorsing
afzetting
gemachtigd
bijgestaan
veroordeelen
bevrijden
overeenkomen
verwerping
scheidsmannen
bij voorraad ten
uitvoer leggen
verlof krijgen
handhaven
onderzoeken
beroepbaarheid
verslag
betichtschrift
omzendbrieven
vorderbrieven
herziening eischen
geldmiddelen

Wij lezen van het : adopteren der motiven van den rechter a quo, van het admitteren
der geproponeerde exceptie, van incompetentie, van annulleren, rejecteren, repelleren, het gesaisisseerd worden van eene zaak, van het sustineren van een systema,
van het incurreren van boeten, consacreren en sancioneren van principes, van statueren in cassatie, van erroneuse beschouwing, van substantie en van observantie van
vormen, van het incamberen van het systema des geintimeerden. Ja ! van het continueren der functie en het voeren der Bestie en wat dies meer is.
Verder wordt een heel stel Latijnsche constructies en zindeelen zonder meer tusschen den
Nederlandschen tekst ingelascht : vordering ad poenam ; res inter alios ; fundamentum
petendi ; in limine litis ; ad sufficientiam juris ; rebus ipsis et factis ; niet expressis verbis ; casus legis in confesso ; cum effectu ; de favor defensionis ; ob vitium formae ; in
foro morali; in utramque partem ; injuria bezitten ; tempore contractus ; reservatis expensis ; simul et semel; promiscue ; in judicio contradictorio ; erfgenamen abintestato;
de eene vordering quasi ex delicto, de andere quasi ex contractu ; het arrest in appellatorio judicio ; via facti ; sano sensu ; zich vasthouden aan het vinculum juris ; jure praecipuo ; overwegende dat zij niet tempore utili waren verschenen, of overwegende dat zij
niet parati in judicio zijn verschenen. De woorden in casu, in facto, de judex a quo komen
op elke bladzijde voor. Hoe fraai luiden de woorden „dat de beslissing in facto inhield een
mal juge," of wel : gelet op hinc inde gepleidoyeerde, alsof het: van wederzijden gepleite,
geen Hollandsch ware.
De zuiverheid onzer rechtstaal.
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In 1884 voegt Prof. Drucker daar nog de volgende bloemlezing aan toe
die wij overdrukken uit het Rechtsgeleerd Magazijn 1884 blz. 634635 :
Wij ziep overal dagvaardingen die een positum en een petitum bevatten, terwijl een fundamentum petendi nergens schijnt te mogen ontbreken. Stukken worden in judicio gebracht of de actis causae gemaakt. Den verderen gang van het proces beschrijft de
Rechtbank te Leeuwarden aldus : „dat partijen hebben gepersisteerd en geconcludeerd,
zooals in het hierboven geinsereerd slot hunner verschillende conclusien is gerelateerd ...."
Het Hof van Leeuwarden spreekt van defensionalia. In het proces ontmoeten wij ook nog
een vonnis a quo, waarvan men, als men in het ongelijk gesteld is, tempore utili in hooger
beroep komt. Soms ziet men eene partij getroffen door eene poena temere litigantium Bij
de Rechtbank te 's-Hertogenbosch kwam een litis consortium voor. Tot het bewijsrecht
behooren de praesumtio hominis en de getuigenissen de auditu, waarvan zelfs de Hooge
Raad, overigens teer nauwkeurig in zijne uitdrukkingen, melding maakt. — In het zakenrecht hooren wij van een dominium auctoris en een bezit pro domino, van een nudus
detentor, van condominium,van res extra commercium en onus publicum, van opvolging
titulo singulari en titulo universali, van servituten altius non tollendi of ne luminibus
officiator. Bij de verbintenissen stuiten wij telkens op de mora en op lieden die in mora
zijn, waarvoor zij de poena morae ondervinden ; het is alsof de woorden verzuim en
in gebreke zijn niet bestaan of niet fraai genoeg luiden. Pacta adjecta komen zoowel te
Leeuwarden als te Amsterdam voor. Te Leeuwarden spreekt men van subrogatie sine
causa. Het Arnhemsche Gerechtshof kreeg met verbintenissen adversus bonos mores te
doen, de Rechtbank aldaar met betalingen ex errore juris. De Rechtbank te Dordrecht
overweegt in eene door hare kortheid treffende uitspraak : „dat verbruikleening, het mutuum, alzoo is een unilateraal contract;" het woord mutuum schijnt Bestemd te zijn den
Hollandschen rechtsterm te verduidelijken ! Eene andere Rechtbank legt het bewijs op, dat
de prijzen in de dagvaarding voor de geleverde goederen genoteerd het „bonum en aequum
niet overschrijden." Ook het faillissement geeft aanleiding tot het gebruik van verschillende
schoonklinkende termen. Men vindt er debita alsmede een concursus, waarbij men moet
zorgen dat de par conditio creditorum wordt gehandhaafd. De Rechtbank te Arnhem
deelt ons mede, dat het accoord bij faillissement in de wet is opgenomen contra rationem
juris en derhalve is strictissimae interpretationis, en onderzocht of het eene novatio
necessaria te weeg brengt ... Het vruchtbaarst is echter het veld der actien, en exceptien,
wij ontmoeten daar eene condictio indebiti, eene actio ex lege, eene utilis vindicatio en
eene exceptio rei judicatae. Hetzelfde Hof besliste op 12 Maart 1881, dat de vraag .. .
dus eerst in judicio familiae erciscundae behoort te worden overwogen." In een vonnis
der Rechtbank te Assen vinden wij, behalve uitdrukkingen als mobilia, pro indiviso gerechtigd, litis contesteeren, gelibelleerde goederen, nog deze overwegingen: dat dus de
eischer ... niet kan gerekend worden tot de actio communi dividundo, welke hij instelde
gerechtigd te zijn ; dat bij deze beschouwing welke naar den aard van het judicium divisorium ...." De Rechtbank te Amsterdam redeneert „dat de gedaagde ... er in berust heeft,
dat de onderhavige actie de recepto tegen haar werd ingesteld." Het Hof te Amsterdam
eindelijk noemt de exceptlo obscuri libelli „het bij de wet aangewezen rechtsmiddel."
Ongelooflijk, maar waar ! --- Daartusschen lezen wij telkens uitdrukkingen als vox generis,
expressis verbis, res inter alios acta, en de tallooze malen in casu, in jure, in facto, ad
primum, in confesso, ipso jure en dergelijke meer. — Wij onthouden ons van commentaar, maar spreken alleen de hoop uit, dat een volgende oogst minder rijk moge zijn.
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geleerde in 1890 met een nieuwe aanklacht nog heel wat rijker aan droevige
bewijzen. Rechtsgeleerd Magazijn 1890, blz. 245-251.
„Het zou er treurig uitzien met ons nationaal karakter, zoo merkte in 1875 de Juridische Spectator op „als we dit, met toepassing der spreuk : de taal is gansch het yolk,
aan de taal onzer vonnissen moesten toetsen." Menigmaal trof de Spectator in die dagen
„uitspraken aan met ellenlange zinnen en tusschenzinnen, zonder voorafgaande taalkundige analyse onbegrijpelijk." Het zuiverste Hollandsch treft men nog aan in de arresten
van den Hoogen Raad. Toch spreekt ook ons hoogste rechtscollege van negotiorum
gestio en gestor, van overgang van rechten titulo universali en titulo speciali ; toch
kan men in een arrest de volgende uitdrukkingen vinden : statutum personale, statutum reale, erfrecht ab intestato, lex rei sitae, lex domicilii, domicilium defuncti.
Veel meer Latijn gebruikt het Openbaar Ministerie bij den Hoogen Raad, in zijne conclusien. In lice, exceptio, dictum, res judicata, cardo quaestionis, causa proxima, causa
remota, origo petitionis, causa petitionis, factum illicitum, judex facti, exceptio rei
judicatae — al dit fraais is aan eene conclusie ontleend. Het Openbaar Ministerie bij de
lagere colleges volgt getrouw dit voorbeeld ! Raadplegen wij de arresten en vonnissen
der Hoven en Rechtbanken, dan stuiten wij telkens op uitdrukkingen als de volgende :
eo ipso, in casu, in genere, in transitu, virtualiter, in rerum natura, ipso jure, in
confesso, in facto, quoad facti, judex facti, in terminis, expressis verbis, totidem
verbis, in foro civili, in judicio, in prima, tempore utili, simul ac semel, pro hoc et
nunc, ad Einem usque, sedes materiae, ab utraque parte, ad evidentiam juris, jus
controversum ratio legis, in fraudem legis res inter alios eene bijzonder geliefr
koosde zegswijze —, bonus pater familias, manus ministra, pro rata Parte. — Doch,
zoo zal men beweren, een fatsoenlijk rechtzoekende behoort zulke woorden te verstaan
Laat ons daarom liever een blik werpen op verschillende bijzondere rechtsinstellingen, en
beginnen met het zakenrecht. Wij hooren daar van zaken in commercio en extra commercium, van zaken die bestemd zijn ad usum publicum, anderen zeggen ad utilitatem
publicam, van zaken die den staat behooren, jure privato als res in pecunia populi,
eindelijk van res nullius. Bij het bezit is veel opmerkelijks ! De vraag rijst, quo titulo
zeker bezit wordt uitgeoefend. Men kan bezitten nomine suo, ook jure suo. Eigenaardig
is het bezit animo domini, waarvan het Amsterdamsche Hof, nog wel met een beroep op
allerlei wetsartikels, herhaaldelijk gewag maakt. Soms valt te onderzoeken, of iemand den
animus possidendi heeft „losgelaten". Te Rotterdam ontmoet men den nudus detentor.
Tot de leer van den eigendom behooren de condomini, het condominium, de medeeigenaars pro indiviso, de modus acquirendi dominii — in dit vonnis verdienen ook de
regalia minora de aandacht, en daaronder de alluvio en de usucapio. Op het eigendoms
recht steunt de actio negatoria ; ook staat de eigenaar wel eens voor de vraag of de actio
finium regundorum te pas komt. Wat de zakelijke rechten betreft, stippen wij nog aan,
dat het recht van uitweg is een zakelijk recht sui generis, en dat bij hypothekaire akten
soms een beding, de non locando, wordt aangetroffen. — Het verbintenissenrecht geeft
in ruime mate aanleiding tot het bezigen van fraaie en indrukwekkende kunstwoorden.
De verbintenis zelve is een vinculum juris, dat de partijen constringeert. Zij ontstaat ex
contractu of ex lege ; eischer ageert in casu ex contractu zegt de Amsterdamsche Rechtbank, terwijl het Hof aldaar onderzocht, of in een zeker geval eene actio ex lege aan
iemand toekomt. De Rotterdamsche rechter bespreekt de vraag, of de condictio indebiti
is eene actio ex lege ; het Hof te Amsterdam beslist, dat de condictio indebiti, bedoeld
in art. 1396 B. W., niet wordt ontleend aan een contract, maar dat zij door de wet quasi
Arresten en vonnissen.
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ex contractu wordt toegekend. Bij de verbintenis komt in aanmerking de causa obligandi, causa debendi, of causa debiti. Correi debendi vindt men te Leeuwarden. Wie
niet tijdig voldoet, geraakt in mora — tenzij waar het gelds een naturali obligatione
verschuldigd saldo — en moet damnum emergens zoowel als lucrum cessans betalen.
Voor schuldvernieuwing moet volgens art. 1451 B. W. de animus novandi van partijen
blijken. Tot de bijzondere verbintenissen behooren die uit negotiorum gestio met de
actio negotiorum gestorum contrario, en die tot vergoeding van schade corpore corpori datum of damnum corpori datum. Een gewichtig onderdeel vormen de verbinte
nissen uit overeenkomst. Dat de overeenkomst is een duorum in idem platicum consensus strekt der Arnhemsche Rechtbank tot grondslag van haar betoog. Eene eigenaardige
overeenkomst is de schenking. Waar een recht wordt afgestaan titulo oneroso, kan aan
eene donatio en nog wel mortis causa niet worden gedacht, doch waar de oorzaak der
handeling is geweest mera liberalitas, waar de animus donandi aanwezig is, daar kan
van eene schenking sprake zijn. — Bij den borgtocht vindt men de beneficia excussionis
et divisionis ; volgens het Hof te Leeuwarden bepaalt zelfs de wet klassiek is de aanhaling van art. 1869 --- in welke gevallen ze worden toegekend of niet. 'Mt het depositum vloeit de actio ex deposito voort, de koop kan aanleiding geven tot eene actio
quanti minoris. De verplichtingen des schippers ontstaan uit het receptum. De emtio ad
mensuram en locatio conductio operarum noemen wij slechts in het voorbijgaan, doch
vestigen bijzonder de aandacht op het pactum adjectum en het contractus sui generis.
In het faillieten recht speelt de par condicio creditorum alom een groote rol. Van den
concursus creditorum spreekt zelfs de Hooge Raad. Dat een failliet Beene rechtsgeldige
verbintenis aangaande zijne bona kan aangaan, vertelt ons de Rechtbank te Leeuwarden.—
In het erfrecht ontmoet men erfgenamen ex lege en erfgenamen ex testamento, te Leeuwarden spreekt men van den heres ex testamento. Bij de beoordeeling van een testament
komt het teer aan op het oogenblik der testamenti factio. De voornaamste rechtsvordering, die in het erfrecht voorkomt, is de heriditatis petitio ; art. 881 2de lid B. W. „geeft
het recht ... de heriditatis petitio in te stellen ; naar art. 881 moet de heriditatis petitio
gericht worden tegen hen die pro herede of pro possessore bezitten ; soms wordt ze
ingesteld tegen hem die pro herede ex testamento bezit. Tusschen den erfgenaam en den
legetaris bestaat volgens den Kantonrechter te Groenloo eene obligatio quasi ex contractu. Nog valt te wijzen op het fideicommissum de residuo. ^-- Dat ook in het personenrecht de herinnering aan recht en taal der Romeinen bewaard blijft, danken wij aan
de Rechtbank te Amsterdam, die de capitis deminutio in eere houdt. --- Het proces is uit
den aard der zaak deftig. Eene eerste zorg is, dat men vermijde te komen bij een rechter
die ratione materiae of ratione personae onbevoegd is ; ook eerbiedige men een privi
legium fori. Verder moet men hebben jus standi in judicio. Eindelijk is van belang het
fundamentum petendi of de causa petendi. Zoodra de dagvaarding er is, heet de woning
de schuur, de koe of de petroleum, waar over het verschil loopt : gelibelleerd, stukken
worden nu de actis causae gemaakt, en wel in forma probanti. Doch reeds in limine
litis staan wij verbaasd over den rijkdom van verdedigingsmiddelen des gedaagden. Hij
verlangt cautio judicatum solvi. Hij sielt, „duidelijk genoeg om daarop recht te kunnen
vorderen ", de exceptio non tibi adversus me voor. Of hij werpt eene exceptie de jure
tertii op. Gebruikelijk is de exceptio plurium litis consortium, maar nog gebruikelijker
de exceptie (of exceptio) obscuri libelli, die de gedaagde kan en moet voorstellen, als de
dagvaarding volgens hem niet voldoet aan het voorschrift van art. 5 no. 3 B. R. Soms
wordt beweerd, dat er een eigenlijk gezegd pactum de compromittendo van art. 620
W. B. v. B. Rv. is gesloten. Doch waar zou het einde zijn, wilden wij het geheele proces
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zing te noodzakelijker is, willen wij onze schoone, rijke, oorspronkelijke
moedertaal, geliefkoosde woorden, die wij zoo gaarne den vreemdeling toeroepen ! bij hare eere handhaven."
Van daarstelling en onderhavig, van nachtelijke visitatien, de derde beslagene, aangevallen arrest en van de veelvuldige verwarringen van verschil en geschil wil ik niet
gewagen, evenmin van het opeenstapelen van hulpwerkwoorden, maar ik mag vragen wat
eene onderwerpelijke uitspraak, onderwerpelijke overeenkomst, onderwerpelijke
voorziening beteekent ? W at is : het domein des wetgevers ? Wie zijn interdict verklaarden ? Is interdict het Fransche interdits ? — En zal men geene spreekwijzen moeten afkeuren, gelijk deze : „verleent acte aan den Minister van den van zijnen't wege gedanen
afstand van deszelfs beroep in cassatie ?" — In een der allereerste arresten van den H. R.
komt öns deze overweging voor : „overwegende, dat mitsdien door het Hof in Holland
bij deszelfs arrest tusschen partijen gewezen geene wet is geschonden, en dat eindelijk bij
dat arrest, de eischer veroordeeld zijnde tot vergoeding van alle kosten, schaden en interessen door den gedaagde in cassatie gehad en geleden of verder te hebben en te lijden,
mitsdien daartoe geene andere condemnatie wordt vereischt". Niet minder onduidelijk is
eene der overwegingen in het arrest aangaande de belangrijke rechtsvraag over de rechtbank, waar de geschillen in zake van de Rijnvaart moeten gebragt worden. De woorden
aldaar voorkomende : Overwegende dat door deze uitlegging ---- geenszins geschonden
zijn artt. 166 en 167 Grondwet naardien noch het een, noch het ander, door de onderhavige daarstelling en aanwijzing van bijzondere regtbanken voor bepaalde gevallen
plaats heeft, deze woorden zijn mij onverstaanbaar. „Overwegende : dat wel in het
algemeen eene dagvaarding is introductief van de instantie zoodat de dagvaarding het lis
daarstelt, maar dat daaruit nog niet altijd is of te leiden, dat die lis aanhangig is, quod pendet
in den iin der organisatie: Wet".
De juridische Spectator II 1875 blz. 18, klaagde opnieuw over „uitspraken
met ellenlange zinnen en tusschenzinnen zonder voorafgaande taalkundige
analyse onbegrijpelijk. Heel het volk heeft recht, op duidelijke, korte, bondige
overwegingen, op Hollandsche zinnen, iets minder lang, dan een halve pagina.

ietwat heetgebakerd Procureur, die zich L. Machteloos teekent, protesteerde in Themis 1882 blz. 449 vlgd. heftig tegen hetzelfde misbruik en toont
ons tevens, dat dit niet alleen een misbruik is van taal, maar ook van geld :
GRIFFIESTIJL. „La forme emporte le Fond."
Dat het procesrecht in Nederland nog vatbaar is voor verbetering, is een waarheid zoo
tastbaar als een molensteen, hoorde ik eenmaal in een pleidooi beweren ; ik houd mij overtuigd dat zoolang we een procesrecht zullen hebben dat beweren altijd waar zal blijven.
Dat men echter als regel zou molten aannemen, dat hij die tegenwoordig procedeert een
daad pleegt van krankzinnigheid of van verkwisting ; zie daar eene stelling die ik niet kan
onderschrijven. Al moge het waar zijn, dat voor de geringe en gegoede burgerij het in
verreweg de meeste gevallen verkieselijker zal zijn zich met de helft of met een vierde van
hetgeen zij te vorderen hebben, tevreden te stellen dan zich aan een proces te wagen, —
de stelling zoo even vermeld is te algemeen en te overdreven om ingang te kunnen vinden, al schuilt er wellicht meer waarheid achter dan men aanvankelijk zou vermoeden.
Voorbeelden, — van personen die eene vordering instelden van f 600 en na twee, drie
jaren geprocedeerd te hebben en allerlei chicanes te boven te zijn gekomen, eindelijk von-

236

Gerekte zinbouw.

nis kregen en alsdan wegens hoofdsom, renten en kosten meer dan f 1200 te vorderen
hadden en meenden eindelijk schadeloos gesteld te worden maar ontwaarden dat de schuldenaar toen hij op het punt stond geexecuteerd te worden zich failliet gaf en alsdan de
vordering van f 1200 of betaalde met 10, 5, zelfs met 1/2 °/o ; .-- voorbeelden van dergelijke
personen heeft men slechts voor het grijpen. De wetten zijn ingevoerd tot handhaving van
het recht, maar nu blijkt bij de toepassing dat zij wapenen zijn om het recht te bestrijden.
Zoo ziet men alweer dat men met goede bedoelingen alleen niet ver komt. De klachten
tegen het burgerlijke proces worden met den dag algemeener en levendiger, vraagt men
echter naar de oorzaak van den treurigen toestand dan luiden de antwoorden teer ver
schillend. Toen het vorige jaar de zaak aan de orde was in de juristenvereeniging, kwam
dit duidelijk uit, terwijl reeds uit de praeadviezen was gebleken : dat Mr. van Geuns van
oordeel was, dat het gezegde van Montesquieu „L'exc e s des formalites est la honte de la
raison humaine" ook helaas nog van toepassing is op ons tegenwoordig procesrecht, en
dat Mr. Pijnappel van meening was, dat de kwaal moest worden toegeschreven aan het
obstructionisme. Dat de klachten niet nieuw zijn blijkt hieruit, dat reeds in 1855 de minister
Donker Curtius met een ontwerp tot vereenvoudiging der procedure voor den dag kwam,
hetgeen door den Minister Olivier Lien jaar later werd herhaald, terwijl door den Minister
van Lynden in 1877 eveneens werd beproefd verbetering in den toestand te brengen. Hoe
lang het nu zal duren voor dat wij weer een ontwerp zullen krijgen is met geen mogelijkheid te bepalen, want onder de talrijke commissies door den tegenwoordigen Minister
benoemd tot herziening onder wetten en wetboeken, — treffen wij er geen aan, voor het
wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Heel rouwig zijn wij er niet om, want het verleden heeft ons geleerd dat een ontwerp in de meeste gevallen slechts dient om geraadpleegd te worden door eene volgende commissie. De kunst van wetgeving bezitten .wij
nu eenmaal niet, volgens professor Opzoomer ; laten wij hopen, dat, als er eenmaal nieuw
bloed in de Kamer zal zijn gekomen, men ook anders en Beter zal te werk gaan dan men
thans doet..—, Juist, omdat ik van oordeel ben dat wij nog jaren zullen moeten wachten,
voor dat er afdoende maatregelen zullen worden genomen, en wij dus nog lang van de
tegenwoordige wettelijke bepalingen zullen moeten blijven gebruik maken, meen ik de
aandacht te moeten vestigen op een van de voornaamste misbruiken, die niet door de wet
zijn ingevoerd maar door de routine in onze manier van procedeeren zijn ingeslopen, nl.
den tijdroovenden en geestdoodenden griffiestijl. Het vorig jaar floreerde het obstructionisme te Amsterdam ; na het wisselen der conclusies was de termijn die er voor den pleitdag
verliep gewoonlijk zes of zeven maanden. Om den eischer tot eene schikking te dwingen,
wierp de gedaagde allerlei gemeene excepties op en verlangde pleitdag, om daags te voren
van pleidooi weer of te zien. De eischer die van zijn raadgever vernam dat er minstens
een jaar zou verloopen voor dat de zaak zelve zou behandeld worden, legde gewoonlijk
den kop in den schoot. Dit jaar is bepaald, dat zoodra er pleitdag wordt verzocht de
stukken moeten gezonden worden aan den voorzitter ; ziet hij dat men eene chicane wil
bepleiten dan wordt het pleidooi op den volgenden dag reeds bepaald. Alhoewel er meer
werk is dit jaar dan het vorige is de achterstand verdwenen, m. i. het beste bewijs dat men
met de tegenwoordige wet nog veel kan doen. Eene niet minder goede verandering is het
invoeren van een vasten roldag geweest. — En nu ter zake : A is bij vonnis veroordeeld,
om van het door hem gehouden beheer over goederen van B, aan dezen rekening en
verantwoording afteleggen binnen vier weken na de beteekening van het vonnis. Het
vonnis wordt beteekend en A wordt opgeroepen om op een bepaalden dag en uur te
verschijnen voor den bij vonnis benoemden rechter-commissaris, ten wiens overstaan de
rekening en verantwoording moet worden afgelegd. In plaats van te verschijnen blijft A
Machteloos protest.
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we zeker zijn, dat zonder verandering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
de procedure weldra goedkoop zal worden en vlug zal afloopen.

In 1890 kwam Prof. van Boneval Faure (Rechtsgeleerd Magazijn IX blz. 570)
opnieuw betoogen, dat door het opnemen van allerlei wat er niet in thuis
hoort, de meeste vonnissen onzer rechtbanken, niet alleen een formeele schending zijn van art. 59 n°. 3. B. R. maar bovendien de rechtzoekenden op veel
hooger kosten jagen, dan billijk is, het baatte allemaal heel weinig.
En zoover het mij leek in de rechtskunde gegeven is, een oordeel hierover
te vormen, durf ik meenen, dat dit voorloopig ook niet anders worden zal,
zoolang niet de officieele formulieren, die nu eenmaal het schema voor al de
rechtstukken aangeven, duchtig worden herzien. Deze formulieren toch zijn
dikwijls zoo verregaand on-Nederlandsch, dat ik bij kennisneming herhaaldelijk met stomme verbazing heb gelezen en herlezen, zonder ook maar een
glimp van verstaan in mij te voelen opdoemen. Dat ligt natuurlijk aan mijn
gebrekkige rechtskennis. Maar zouden alle procedeerende en gedagvaarde
partijen in Nederland dan zooveel grondiger voorstudies gedaan hebben ?
Het allerergste zegt Mr. Obrie, is het gesteld met de formulieren(tot voor korten
tijd bij de Militaire rechtspleging in gebruik. Als bewijs daarvan haalt hij een
mandement in cas van appel aan uit een strafgeding tegen een officier van
gezondheid uit het jaar 1859.
Kopij.
Pro Justitia.
De President en Leden van het Hoog Militair Gerechtshof van het Koninkrijk der Nederlanden, den eersten Beeedigden Exploicteur bij den zelven Hove hiertoe verzocht, salut!
Alzoo ons vertoond is bij A ..., Officier van Gezondheid bij het Oost- Indisch Leger,
thans op nonactiviteit Gedetineerd te Haarlem. — Dat hij bij vonnis van den Krijgsraad
in het Provinciaal Kommandement van Noord-Holland, gewezen in dato den derden en
gepronuntieerd den zesden Januari 1800 negen en vijftig, is schuldig verklaard aan vergiftiging en te dier zake met vervallenverklaring van den militaren stand is veroordeeld
tot de straffe des doods met den strop, met last dat dit vonnis zal worden ten uitvoer
gelegd binnen de stad Amsterdam. -- Met verdere condamnatie in de kosten en misen
van Justitie, en die van de processe der tauxatie van den Krijgsraad. Dat hij zich met
dat vonnis ten hoogsten bezwaard vond, zooals hij vertrouwde ter zijner tijd en plaats
genoegzaam te zullen kunnen aantoonen en uit dien hoofde zijn appel van hetzelve van
dezen Hove had geinterjecteerd; om hetwelk te vervolgen was hij zich keerende tot
ons verzoekende daaromme onze provisie; zoo is 't, dat wij de voorschreve zaak overgemerkt hebbende Ü committeren bij deze, dat gij wege Zijne Majesteit den Koning der
Nederlanden, Prins van Oranje -Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.,
dagvaard den Advokaat-Fiskaal voor 's Konings Zee- en Landmagt, als bij Resolutie
van dit Hof in dato den 11 January 1859, geauthoriseerd zijnde, om dit appel voor den
Auditeur-Militair in het Provinciaal Kommandement van Noord-Holland R. O. te vervolgen, omme te compareren t'eenen zekeren bekwamen dage voor dit Hoog Militair
Gerechtshof, ten einde het voorschreven vonnis van den Krijgsraad van Noord-Holland
bij ons te zien annuleren en te niet te doen, hetzelve te sustineeren of daaraan te renuntieren zoo zijne goede raad gedragen zal, en voorts te procederen als naar regten.
,
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Bevelende voorts van wege als boven den voorschreven Gedaagde, in de praejuditie van
de voorschreve appellatie, niet te attenteeren noch te innoveren, maar ter contrarie indien
er iets geattenteerd of geinnoveerd ware, hetzelve terstond en zonder vertrek te repareren,
en te stellen in zijn eersten behoorlijken state, latende daarnevens aan den gedaagde kopy
dezes, en relaterende Uwe verrigting en wedervaren aan ons ingeschrifte. — Wordende
dit mandament door ons aan den Impetrant verleend. Gegeven te Utrecht den veertienden Januarij 1800 negen en vijftig, onder het zegel van den Hove."

Nu is, als ik goed ben ingelicht, de militaire rechtspraak in de laatste jaren
hervormd, en zal dit juweeltje van een formulier, wel met vele andere in het
Museum van Oudheden zijn gezet. Of het echter thans beter is ?
Om wat breeder kijk te krijgen op de rechtsformulieren bij ons in gebruik, heb
ik het Formulierboek van v. d. Honert 3 den Haag 1881 of althans de eerste
driehonderd bladzijden ervan, met aandacht nagelezen, en de indruk was, om
de waarheid te zeggen, niet veel gunstiger. Ziehier eenige staaltjes :
(blz. 20). Bevelen dat bovengemelde declaratie zal worden ten uitvoer gelegd tot het beloop van f ..., gelasten den eersten deurwaarder daartoe des verzocht te procedeeren ;
verklaren dit bevel uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet en op de minute.
(blz. 21). Mitsdien bij vonnis mijn requirant zal worden verklaard goed opposant tegen
voormelde begrooting en bevelschrift, deze zullen worden vernietigd (of verbeterd) en de
kosten, in de ter begrooting aangebodene declaratie uitgedrukt, zullen worden bepaald op f...
(blz. 22) C. procureur voor de Arrondissements-regtbank te , en als zoodanig in het
na te melden regtsgeding geoccupeerd hebbende voor....
, Geeft met verschuldigden eerbied te
(blz. 23). Aan de Arrondissements-regtbank te
, daarop voor zich
kennen A., gedaagde bij exploit van den deurwaarder C. van den
tot procureur gesteld hebbende D ... Op ende jegens B . , . eischer bij voormeld exploit,
daarbij voor zich tot procureur gesteld hebbende E.
(blz, 26). De gedaagde mitsdien, bij het in voormeld regtsgeding uit te spreken vonnis,
gelijktijdig zal worden veroordeeld tot betaling van alles, waartoe de requirant bij dat
vonnis, ten behoeve van den voornoemden B. zoude kunnen worden veroordeeld, en om
den requirant alzoo voor al de gevolgen van hetzelve te vrijwaren, alles met veroordeeling
van den gedaagde in de kosten ten deze te vallen.
(blz. 27). Mitsdien eerstelijk aan den requirant zal worden verleend acte van de kennisgeving, welke hij bij deze aan den gedaagde doer van de voormelde door genoemden B.
tegen hem ingestelde vordering, en ten andere de gedaagde gelast om in het voormelde
regtsgeding tusschen te komen en de verdediging daarin voor den requirant op zich te
nemen; bij gebreke van dit een of ander, ingeval aan den voornoemden B. zijne voormelde vordering wogt worden toegewezen, om den requirant te vrijwaren en schadeloos
te houden voor alle veroordeelingen, welke tegen hem bij het voormelde vonnis, ten behoeve van den voornoemden B., zouden mogen worden uitgesproken, met de kosten,
zoowel die eischende en verwerende gemaakt zijn, als die door deze kennisgeving en dagvaarding zijn veroorzaakt, onverminderd alle andere regten en actien van den requirant
op en jegens den gedaagde, bepaaldelijk de vordering tot ontbinding van bovengenoemd
contract van kopp (of ruil) met vergoeding van kosten, schaden en interessen, welke
vordering zich mijn requirant wel uitdrukkelijk reserveert.
(blz. 30). Dat hij vermeent ongehouden te zijn tot de vrijwaring, waartoe hij bij het in den
hoofde dezes vermelde exploit door den eischer geroepen is, vermits .
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(blz. 40). Verleenen tegen den 2den gedaagde verstek, en gelasten, dat de zaak ten opzigte des verschijnenden gedaagde worde aangehouden tot den dag, waarop de eischer
de zaak opnieuw ter rolle wil doen oproepen, ten einde tusschen al de partijen bij een en
hetzelfde vonnis uitspraak worde gedaan, wordende de uitspraak over de kosten tot het
eindvonnis voorbehouden.
(blz. 42). Mitsdien bij vonnis van den kantonregter voornoemd te zien verklaren, dat de
requirant. wel en te regt tegen het voormelde bij verstek gewezen vonnis is gekomen in
verzet, en hem alzoo te zien ontheffen van de veroordeeling, daarbij tegen hem, ten behoeve van den gedaagde ten deze, oorspronkelijk eischer uitgesproken en voorts door
den kantonrechter voornoemd regtdoende op de hoofdzaak, te worden verklaard niet
ontvankelijk in de door hem gedaagde als oorspronkelijk eischer bij het voormeld exploit
van dagvaarding gedane vordering, immers en in allen gevalle hem die te zien ontzeggen,
met veroordeeling van den gedaagde ten deze, oorspronkelijk eischer, in de kosten op dit
verzet gevallen.
(blz. 51). Aangezien de gedaagde intusschen is gebleven in gebreke om het voormelde,
door hem, invoege voormeld, gehuurde vaste goed te ontruimen op het tijdstip, waarop
het voormelde huur-contract is geeindigd; hoewel daartoe gesommeerd zijnde bij exploit
van den deurwaarder P., van den 1900 zijnde geregistreerd.
(blz. 54). Mitsdien, bij vonnis van den kantonregter voornoemd, te hooren verklaren ontbonden het bovengemelde huur-contract tusschen partijen bestaande, en dien ten gevolge
te worden veroordeeld, om het in voege voormeld door hem gehuurde vaste goed te
ontruimen binnen ... dagen (of uren) na beteekening van het vonnis, het alzoo ledig te
maken, en de sleutels daarvan aan den eischer over te geven, en om tevens den eischer,
bij het voormelde vonnis, te zien magtigen, om bij gebreke van dit een of ander, den gedaagde tot het doen der voormelde ontruiming te noodzaken door het, des noods, met
behulp van de daartoe bevoegde macht, opensteken der deuren, en het brengen der zich
daarin bevindende goederen onder geregtelijke bewaring van zoodanigen persoon als
daartoe, door den kantonregter voornoemd, zal worden benoemd, met verdere veroordeeling van den gedaagde, om tegen behoorlijke quitantie aan den eischer te voldoen
eene som van vijftig gulden, of zooveel minder als de regter zal oordeelen aan den eischer
toe te komen, en zulks ter vergoeding van de door deze nalatigheid van den gedaagde
in de voldoening van de door hem bij voormeld huur-contract aangegane verbindtenis,
geleden of te lijden schade, met verklaring, dat dit vonnis zal zijn uitvoerbaar bij voorraad,
niettegenstaande verzet, hooger beroep, of beroep in cassatie, zonder of met borgtogt,
alles met veroordeeling van den gedaagde in de kosten van dit regtsgeding.
(blz. 64). Alvorens in deze zaak uitspraak te doen, bevelen, dat door den eischer bij getuigen, welke partijen over en weder zullen verlangen, dat worden gehoord, zullen worden
gedagvaard om voor ons te verschijnen ter plaatse onzer gewone teregtzittingen, gehouden wordende ...., op
(blz. 71)...., van den gedaagde te vorderen heeft eene som van vijfhonderd gulden, voor
aan den gedaagde in den jare geleverde houtwaren, welke de gedaagde tot heden
is gebleven in gebreke aan den eischer te voldoen ;
(blz. 73). Aangezien de eischer bij acte van den ..., verleden te .... voor den notaris G.
en getuigen, zijnde geregistreerd te gelijk met de bovengemelde hofstede heeft gekocht al
hare heerschende servituten, waaronder met name een regt van overpad en klaauwenweg, zoo
gang, loopende over het perceel boschland van den gedaagde naar den
als dit is gevestigd bij het contract van deeling der nalatenschap van R., welke was eigenaar
van de beideperceelen, in den jare 1700 .... te .... voor den notaris S. en getuigenverleden.
Rechtsformulieren in Burgerlijke zaken.
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zijne tegenwoordigheid,
tegenwoordigheid. als bij
bij zijn
zal worden overzijn afwezen.
afwezen, zal
gegaan;
acte.
.
gegaan ; waarvan acte.
(bIz.
Mitsdien. bij
bijvonnis
vonnisvan
vandedearrondissements-regtbank
arrondissements-regtbank voornoemd,
voornoemd. het
hetbij
bij dit
dit
(blz. 219). Mitsdien,
exploit
gedaan verzet
verzet tegen
tegen den
den verkoop
verkoopvan
vande
dehierboven
hierboven vermelde.
eersten
exploit gedaan
vermelde, door den eersten
gedaagde ten laste van den
den tweeden
tweedengedaagde,
gedaagde.ininexecutoriaal
executoriaalbeslag
beslaggenomen
genomengoederen,
goederen.
zal worden verklaard
verklaard te
waarde. en mitsdien
mitsdien het daarop,
daarop. in voege
ver-te zijn
zijn goed
goed en van waarde,
voege ver
meld. gelegd beslag te zijn vervallen of opgeheven. en dat verder bij hetzelfde vonnis zalmeld,gbsatzijnverlofpghn,datverbijhzlfonsa
worden gelast.
opde
deeerste
eersteaanvraag,
aanvraag.aan
aanden
den eischer
eischer
gelast, dat de hierboven vermelde goederen.
goederen, op
zullen worden uitgeleverd.
waartoede
de daarover
daarover aangestelde
aangesteldebewaarder,
bewaarder.desnoods
desnoodsuit
uit kracht
uitgeleverd, waartoe
van het
het voormelde
voormelde vonnis,
vonnis.zal
zalkunnen
kunnen worden gedwongen.
en het
het welk doende.
hij wel
weI
doende, hij
gedwongen, en
en wettig
wettig zal
zal zijn
zijn verantwoord,
verantwoord. met
met veroordeeling
veroordeeling van
van den
den arrestant
arrestant tot vergoeding
vergoeding van
van
kosten, schaden
kosten.
schaden en interessen
interessen wegens
wegenshet
hetonregtmatig
onregtmatiggelegde
gelegdebeslag,
beslag.door
doorden
deneischer
eischer
ofnog
nogtetehebben
hebbenen
entetelijden
lijdenen
ende
dezoodanige
zoodanigeder
dergedaagden,
gedaagden. welke deze
gehad en
en geleden
geleden of
of zullen
zullen tegenspreken,
tegenspreken. in
in de
de kosten van dit
dit regtsgeding.
regtsgeding.
vordering zal of
Verder geef
geef ik
ik hier nog het fo
formulier
dat niet
niet zal
zal nanarmulier van een wisselprotest, dat

op buitenstaanders
buitenstaanders een
een ietwat
ietwatverblufenden
verbluffendenindruk
indruktetemaken.
maken.
laten, op
den jare
jare NegentienHonderdNegen,
NegentienHonderdNegen. den tweeden
tweeden December
December ten
In den
ten verzoeke
verzoeke van
van de
de ....
... .
Bank. kantoor
straat 12/14.
12/14. Heb ik N. N.,
N .•Deurwaarder
Deurwaarderbij
bij
Bank,
kantoor houdende
houdendetete Amsterdam
Amsterdam....
.... straat
Arrondissements-Rechtbank te
te Amsterdam,
Amsterdam. wonende
wonendeteteAmsterdam,
Amsterdam.aldaar
aldaarkantoor
kantoor
de Arrondissements-Rechtbank
houdende
gracht bij
straat no
in tegenwoordigheidder
der na te
houdendeop
opdede....
.... gracht
bijdede....
.... straat
no.....
mij mij
in tegenwoordigheid
melden getuigen begeven
beg even naar
naar den
den Heer M. P.
P. Jczn,
Jczn. wonende ....
....straat
straat32
32teteAmsterdam;
Amsterdam;
en heb ik aldaar
afgevraagdde
dedadelijke
dadelijkebetaling
betaling
aldaar sprekende met
met ZEds. echt- en huisgenoote
huisgenoote afgevraagd
van den
den door
door mij
mij oorspronkelijk
oorspronkelijk vertoonden en aangeboden
aangeboden wisselbrief,
wisselbrief. waarvan
waarvan het
het afafschrift
in het hoofd van
; doch is mij
schrift in
van dit
dit protest
protestisisgesteld
gesteld;
geweigerd.
mij de betaling daarvan geweigerd,
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reden der
nonbetaling tot antwoord
antwoord gegeven
gegeven„Mijn
.. Mijnman
manisisniet
nietthuis,"
thuis," terwijl
terwijl de
de
en als reden
der nonbetaling
Dienten
het Protest,
Protest, waartoe
waartoe ik
ik heb aangemaand,
-- Dienten~
teekening
teekening op het
aangemaand, isis onnoodig geacht. —
gevolge heb ik deurwaarder
deurwaarder geprotesteerd, gelijk
gelijk ik
ik protesteer
protesteer bij
bij deze
deze van
vannonbetaling
nonbetaling-gevolge
van voormelden wisselbrief, van Wissel,
Wissel, Herwissel,
Herwissel, Kosten, Schaden
Schaderi en Interessen, en van
ten deze
deze kan
kan en moet
moet worden geprotes
om dat alles te kunnen verhalen
geprotes teerd, om
alles, waarvan ten
dewet
wetenenstijl
stijlvan
vanwissel.
wissel.—
--Aldus
Aldusgedaan
gedaanin
in tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van N.
N. N.
N.en
enN.
N.
volgens de
wonende te
te Amsterdam,
Amsterdam, als mijne
die met
metmij
mij
N. beide zonder bepaald beroep en wonende
mijne getuigen, die
protest hebben
hebbenonderteekend
onderteekendopophet
het
oorspronkelijkeenen
afschrift,dat
datdoor
doormij,
mij,
dit protest
oorspronkelijke
opophethet
afschrift,
1/ 2
sprekende als boven
boven staat
staat vermeld, aan
aan den
den gesommeerde
gesommeerde is
is gelaten. De
De kosten zijn f 6.07
6.07'/2
Salaris
ff 3.
-Handteekening Deurwaarder
3.—
Getuigen
Getuigen ff 0.50
„
Verschot f 2.57
2.5755

o

❑

f 6.075
~~
T
enslotte heb ik in originali de formulieren doorgewerkt van
van het
het strafproces,
strafproces,
Tenslotte
zijn bij
bij de
de Arrondissements
Arrondissements rechtbank
rechtbank te
te ''ss Hertogenbosch,
Hertogenbosch,
gelijk die in zwang zijn
en daarbij de volgende
volgende aanteekeningen
aanteekeningen op schrift
doe! daarbij
daarbij
Schrift gebracht. Mijn doel
was
was:: alle
aile afwijkingen
afwijkingen te noteeren
noteeren van de
de gewone
gewoneNederlandsche
N ederlandsche taal.
taal. Ik
Ik
toch,dat
datdit
ditvoor
voorrechtsgeleerden
rechtsgeleerden
nuttigzou
zoukunnen
kunnenzijn.
zijn.Zij
Zijtoch,
toch,zijn
zijn
meende toch,
nuttig
door hunne opleiding
opleiding z66
zöö ongevoelig
ongevoelig geworden voor
voor deze
dezeverschillen,
verschillen,dat
datzij
zij
sours
soms verbaasd staan,
staan, als wij Teeken
leeken verklaren een of anderen bij
bij hen allergewoonsten
winden.
woonsten term
term toch
toch heel
heelvreemd
vreemd te
te vinden.
vervolging :: vermoevermoe~
Bezwaren tot verdere vervolging
redenen
dens, redenen
(Gallicisme)
hiertegen is straf bedreigd
bedreigd (Gallicisme)
dit bevel onmiddellijk
onmiddellijk uitgevaaruitgevaar~
wordende dit
wijders : vervolgens
[digd
vervolgens
requireeren : oproepen
oproepen
beteekenen en vertoonen
de sterke hand te verleenen
verleenen
insinueeren : aanzeggen
dege'insinueerde:
aan wien
de geinsinueerde : aan
wien ik dit ge'insinueerd
geinsinueerd
heb
vorenstaand bevel:
bevel : bovenstaand
in originali
exploit
het tegenwoordig exploit
ten voorschreven
voorschreven einde
einde:: voor
boven
ten
voor het boven
beschreven doel
benevens
gelieven (oude
(oudeconjunctief)
conjunctief)
gelieve : zal
zal gelieven
requisitoir
aan een beschuldigde een raadsman
raadsman toevoe~
toevoegedetineerd
gedetineerd
[gen
de Rechter-Commissaris
Rechter~Commissaris voornoemd
voornoemd
rechtsingang
Raadkamer

waartegen is
is voorzien
voorzien bij
bij art.
art.
de zaak instrueeren
instrueeren
rechtsingang verleenen
Pro Justitia:
bevelschriften,
(Opschrift van bevelschriften,
Justitia : (Opschrift
getuigenissen, vonnissen en
en verhooren)
verhooren)
een requisitoir, strekkende
strekkende dat de Rechtbank
Rechtbank
verleene rechtsingang
rechtsingang enz.
enz.
naar de
de TerechtTerechtmet
verwijzing der
der zaak
zaak naar
met verwijzing
zitting
en zulks terzake van
van
strafbaar
art.
straf haar ex art.
gedaan in Raadkamer
Raadkamer voornoemd
Tegenwoordig de Heeren ....
... .
ter requisitie van .... :• op
op bevel van
exploit doende aan
aan
fiat
fiat insinuatie : fiat
fiat dagvaarding
parket
Overwegende dat
dat dit
dit bevel
bevel expireert
expireert....
... .
....
en voor
voor dien tijd
berecht
.... en
tijd de zaak niet berecht
kan zijn
zijn
in
het jaar
jaar eenduizend
eenduizend negen
negen honderd
honderd en
en
in het
dertien
klerk ter
ter Griffie
Griffie
beeedigd klerk
bij gezegde rechtbank
rechtbank
bij
in burgerlijke en handelszaken.
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voor ons ....
verschenende
depersoon
persoonhierna
hierna
voor
.... isisverschenen
de door
door ons
onsgedane
gedane
genoemd.
genoemd, die.
die, op de
heeft geantwoord,
geantwoord. zooals
zooals achter
vragen heeft
is uitgedrukt
uitgedrukt
elk derzelve is
zijt gij meer in rechten achtervolgd
achtervolgd?
zijt
?
De getuige
getuige welke heeft verklaard,
verklaard. niet
niet te
te
wezen
in dienst.
bloed~ of
of aanverwantaanverwant~
wezen in
dienst, bloedschap
schap van
van....
... .
Wij rechtercommissaris
rechtercommissaris ....
roepenen
enontont~
.... roepen
bieden . ....
. . .om
om in
inpersoon,
persoon. voor
voor ons
ons in
in
bieden
zoo~
ons Kabinet
Kabinet te verschijnen ten einde zoodanige inlichtingen
inlichtingen te geven als van hem
hem
zullen worden gevraagd
afschrift van dit exploit heb ik aan gedaagde
gedaagde
gelaten
.... heb ik gedagvaard
gedagvaard om
om te
teverschijnen,
verschijnen.
teneinde getuigenis
getuigenis der
der waarheid
waarheid te
te geven,
geven.
van niet
niet verschijning
verschijning
zullende hij,
hij. ingeval
ingeval van
daartoe
bij boete,
boete. en
en desnoods,
desnoods. bij
bij den
den
daartoe bij
lijve. ingevolge de
de wet
wet worden genoodgenood~
lijve,
zaakt
requirant
eene memorie
memorie
voorts
dezerzijds
Overwegende,
dat uit de instructie voldoende
Overwegende.datuitdeinstructievoldoende
vervolgingzijn
zijn ge
ge~
bezwaren ter verdere vervolging
rezen
Afstand doen van het recht van verzet tegen
vanverwijzing
verwijzing(ten
(ten
voormeldebeschikking
beschikkingvan
voormelde
waarvan hij
hij deze
dezeheeft
heeftgeteekend)
geteekend)
blijke waarvan
blijke
verklaarde hij
hij niet
niettetekunnen
kunnennaamteenaamtee~
en verklaarde
kenen
en deze dagvaarding,
dagvaarding. onder
onder aanzegging
aanzegging 10.
10.
dat ....
20.dat
dat ....
....tetebeteekenen
beteekenen
dat
.... 20.
krachtens bovenstaanden last
last (bevel)
(bevel)
krachtens
terzake in
in dien last omschreven.
per~
Om terzake
omschreven, in persoon te
te verschijnen
verschijnen
dit exploit
exploit heb ik deurwaarder
Afschrift van dit
gelaten aan ieder der personen
person en aan
aan wie
ik
exploit deed
deed als voormeld,
voormeld. zijnde
zijnde aan
ik exploit
ieder der
der genoemde
genoemdeouders
ouderseen
eenafschrift
afschrift
gelaten
ten einde
einde aldaar
aldaar voor
voor tetedragen
drag en zijne
zijne mid~
delen van
van verdediging
verdediging en gevonnist
gevonnist te
te
delen
worden
De Officier
Officier van
vanJustitie,
Justitie. enz.
enz. eischer
eischer ambtsambts~
De
halve
tegen .... vordert
halve tegen....
vordert dat
dat het
het der
der
Rechtbank moge behagen
mitsdien krachtens
krachtens de
de artikelen
artikelen
en mitsdien
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met
teruggave van
van het
het voorwerp,
voorwerp.
met bevel tot teruggave
dat als stuk van
van overtuiging heeft gediend.
gediend,
na verloop
van acht dagen.
nadat het
het
verloop van
dagen, nadat
vonnis in kracht van gewijsde
gewijsde zal
zal zijn
zijn gege~
gaan.
gaan, aan
aan....
... .
Overwegende dat
dat tegen
tegen den
den behoorlijk
behoorlijk gege~
dagvaarden doch niet ter
ter terechtzitting
terechtzitting
verstekisis verver~
verschenen
verschenen beklaagde
beklaagde....
.... verstek
leend
Veroordeelt
den schuldig verklaarde bij ver~
Veroordeelt den
verstek
stek tot
tot....
... .
De niet
niet gehechte verdachte in hechtenis ge~
geals beklaagde gehecht is
[nomen.
te compareeren
compareeren
hiervoren
ik, exploit doende als boven.
en heb ik.
boven, afschrift
dezes gelaten
dat het U
heb ik geinsinueerde aangezegd : dat
geinsinueerde heeft toegedacht
dat gij LI
U mitsdien
mitsdien zult
zult te
te onthouden hebben
van het
het boven
bovenopgenoemd
opgenoemdmetsel
metselen
entimtim~
merwerk. voort
voort te
tezetten
zettenen
endadelijk,
dadelijk. im
im~
merwerk,
mers binnen drie dagen de in uwen
uwen muur
muur-mers
te digten
digten
gemaakte
opening zult
zult hebben
hebben te
gemaakte opening
van aan
aan deze
deze insinuatie
insinuatie te volvol~
bij
bij gebreke van
doen.
reserveert zich
zich de
de insinuant
insinuant alle
doen, reserveert
actien en middelen
middelen van rechten
Overwegende dat
dat de
de eisch
eisch niet
niet ongegrond
ongegrond
noch onrechtmatig
onrechtmatig voorkomt
Overwegende
datdeze
dezezaak
zaak voorkomt
voorkomt spoed
spoed
Overwegende dat
te vereischen
des noodig
(contaminatieuit
uit:: zoo noodig.
des
noodig (contaminatie
noodig, des
noods)
Aan den
den E. A. Heer President v. de arronarron~
dissements
geeft eereer~
dissementsrechtbank
rechtbanktete....
.... geeft
biedig te kennen A. wonende te ....
dat
dat de
de verzoeker
verzoeker....
... .
Vergunnen aan den verzoeker
verzoeker om
om den
den verver~
weerder
te dagvaarden
dagvaarden tegen
tegen de
de teregtteregt~
weerder te
zitting van
van....
... .
zitting
en zijn partijen in der minne overeengekomen
ais
voIgt
als volgt
Weshalve
deondergeteekende
ondergeteekendebij
bij deze
deze verver~
Weshalve de
klaart.
wra~
klaart, den
den voornoemdel)
voornoemdei heer D. te wraken als regter in de hierboven
hierboven vermelde
zaak
opgeroepen ....
....
teneindemijnen
mijnen
heb ik
ik....
.... opgeroepen
teneinde
zweren
requirant aldaar te zien en hooren zweren
den
den eed
eed....
... .
...

.

dat aan
aan den
dengerequireerde
gerequireerde is
is opgelegd
opgelegd om
om
in tegenwoordigheid
immers na de optegenwoordigheid immens
roeping
roeping van
van mijnen
mijnen requirant
requirant te
te zweren
zweren
den navolgenden eed
eed
bij
bij de comparitie
comparitie ten
ten dienende dage
den gedaagde
gedaagdeten
tenprincipale
principale
van den
acte van voeging

heb ik deurwaarder
deurwaarder....
. . . . gedagvaard
gedagvaard voornoemden B. omme op Maandag den ....
....
191 .... in persoon of bij
bij gemachtigde te
verschijnen
waarvan door
hem griffier
door hem
griffier aan A. op zijn
verzoek de tegenwoordige
verklaring
tegenwoordige verklaring
. . . .

Uit v. d. Honert
Honert teekende
teekende ik
ik terloops
terloops nog
nog het
hetvolgende
volgendevreemde
vreemdeaan:
aan:
is afgegeven,
afgegeven. om
om te
te dienen däär
daar waar zulks
zulks zal
,..... met
met veroordeeling
veroordeeling van
van den
den
zal behooren.
behooren. —
tegenspraak in de kosten van in
in zijn
zijn prive.
gedaagde ingeval van tegenspraak
prive, ,..... eisch in reconventie.
reconventie,
zaken. —
,..... binnen een bekwamen
bekwamen termijn,
termijn. ,..... een executoriale
executoriale grosse.
in summiere zaken.
grosse, ,.....
--r ten
en jare
jare als boven,
boven. —
,..... de
de rangregeling.
rangregeling.
dage en

Aan bijzonderheden
bijzonderheden wijs
op het
hetverschil
verschiltusschen
tusschen:: Wij,
Wij,president
president
wijs ik
ik nog
nog 1°. op
der Arrondissements
Wij, Rechter Commissaris
Wij,Officier
Officier
Arrondissements rechtbank
rechtbank...
... Wij,
Commissaris ...
... Wij,
van Justitie
Justitie...
... en
en ...
... heb ik ondergeteekende,
ondergeteekende, Deurwaarder
Deurwaarder...
... 2°.
2°. Het
Het wegweg
laten van het onderwerp in alle verdere zinnen die aanvangen
meteen
eender
der drie
drie-latenvhoderwpin
aanvangen met
eerstgenoemde
persoonsbetitelingen,en
ende
deniet-logische
niet-Iogischemaar
maar psychologische
eerstgenoemde persoonsbetitelingen,
interpunctie. 3°.
inversie na en
en verklaarde
interpunctie.
3°. de inversie
en ...
... en
verklaarde hij
hij...
... en heb ik deur...gelaten
gelatenofafschrift
enheeft
heeftvoornoemde
voornoemdeprocureur
procureur
waarder ...
schrif t van dit exploit ...
... en
aan ons ...
overhandigdeen
eenuittreksel
uittrekseL.....4°.
4°.een
eeneigenaardige
eigenaardigewoordorde
woordordedie
die
. overhandigd
dat in
in afhankelijke
afhankelijke zinnen de aanvulling van het gezegde
gezegdeniet
niet
hierin bestaat, dat
vöör
v66r maar
maar achter het werkwoord
werkwoord wordt
wordt gevoegd.
gevoegd. Hebben
Hebben wij
wij hierin een
g1. boven
bIz. 35) dat hij geFransche
of een
een Joodsche
Joodsche constructie
constructiete
tezien
zien?
Pransche of
? (V
(Vgl.
boven blz.
te worden verklaard
verklaard niet
aangezien ge
gekomen
komen is
is in
in verzet
verzet...
... te
nietontvankelijk
ontvankelijk.... aangezien
geblevenin
in gebreke,
gebreke, om
om...
...dat
datdedeRechtbank
Rechtbankverleene
verleene
intusschen is gebleven
daagde intusschen
rechtsingang
enz....
.... van welke overlegging
wij regter
regter commissaris,
commissaris, aan
aan voorvoorrechtsingang enz
overlegging wij
.....
no emden procureur
noemden
procureurhebben
hebbenverleend
verleendacte
acte en
en tevens
tevens...
Bevelschrift tot voorloopige
voorloopigeaanhouding.
aanhouding.
Wij Rechter Commissaris belass
belast met de Instructie
Instructie van
van strafzaken
strafzaken in
in het
hetarrondissement
arrondissement
•'ss Hertogenbosch.
....
Gelet
hetrequisitoir
requisitoirvan
van
Hertogenbosch.,.....
-- Gelezen
Gelezen de
de stukken
stukkenininzake
zaketegen
tegen
Gelet
opophet
den
Officier van
191 ....
Overwegendedat
dat er gewichtige bezwaren beden Officier
van Justitie
Justitiedddd....
.... 191
.... Overwegende
staan, als zoude
zichhebben
hebben schuldig gemaakt
gemaakt aan
......
Overwegendedat
dat hier tegen
staan.
zoude ....
.... zich
aan
Overwegende
straf is bedreigd
van Strafrecht. ,.....
Overwegende. dat
dat de
de veiligveiligbedreigdbij
bijartikel
artikel....
.... Wetboek van
— Overwegende,
de vlucht
vlucht van
van verdachte ....
voorloopige
maatschappij en
heid der maatschappij
en gegronde
gegronde vrees voor de
.... voorloopige
vanhet
hetWetboek
Wetboekvan
vanStrafvordering.
Strafvordering. ,.....
aanhouding wettigert.
wettigen. Gezien artikelen
artikelen 79 en
en 86
86 van
Bevelen,
Bevelen. uit
uit kracht der bevoegdheid
bevoegdheid ons
onsbij
bij de
de wet
wetverleend,
verleend.aan
aantetehouden
houdenen
enininhet
hetHuis
Huis
van Bewaring
Bewaring te
te 's.s Hertogenbosch
Hertogenbosch te
te brengen
brengen ten
teneinde
eindealdaar
aldaar voorloopig
voorloopigte
te worden gevangen gehouden.
. . .—
. . wordende
. ,..... wordende
dit Bevel
onmiddellijk na het hooren
vangen
gehouden,voornoemde
voornoemde
dit Bevel
onmiddellijk
van verdachte ....
uitgevaardigd. Verklaren
,..... Verklaren
wijders
datditditbevel
bevelzal
zalkunnen
kunnen worden
.... uitgevaardigd.
wijders
dat
uitvoergelegd over
overde
degeheele
geheeleuitgestrektheid
uitgestrektheidvan
vanhet
hetKoninkrijk.
Koninkrijk.—,.....Aldus
Aldusgedaan
gedaantete
ten uitvoergelegd
's Hertogenbosch.
den .. " 191
. . .... 191 . . De
De Rechter Commissaris
's
Hertogenbosch,
den
Commissaris voornoemd

5°. De
Devele
veleabsolute
absoluteparticipiaalparticipiaal-en
praedicaatsconstructies
constructies:
gelezendedestukken
stukken
en praedicaats
: gelezen
requisitor:: gezien
gezien artikelen
artikelen 79
79 en
en 86 van het Wetboek
van
in zake ; gelet op
op het requisitor
Wetboek van
Strafvordering
wordendedit
dit bevel
bevelonmiddellijk
onmiddellijk uitgevoerd
uitgevoerd;;tegenwoordig
tegenwoordigde
de
Strafvordering ;; wordende
van het
het Strafreeht.
Strafreeht.
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Heeren
Heeren;; als zijnde dat niet rechtsgeldig
geschiedendedeze
dezebeteekebeteeke,
rechtsgeldig bewezen
bewezen ;; geschiedende
rentning ten einde
eerste geinsinueerde als schuldenaar
Binde de Berste
schuldenaar en
en de tweede als rent,
pligtige van
vanhet
hetvoormelde
voormeldebeslag
beslagniet
nietonkundig
onkundigzouden
zoudenzijn
zijn; ;vordert
vordertdat
dathij
hi;
buiten vervolging,
vervolging, als hebbende de
de instructie
instructie Been
geen volvol,
zal worden gesteld buiten
doende aanwijzing van schuld tot verdere vervolging
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althans in haar statig zondagspakje, zich gerust mag Taten zien op de plechtige
zittingen in het Paleis van Justitie. En toen dit zoo zoetjes-aan meer en meer
erkend werd, kwam er zelfs al spoedig ontevredenheid bij sommigen, als dien
kleinen Hollandschen dreumes, door ouderen, die dat nu eenmaal zoo gewoon
waren, en door jongeren die dat pas je ware vonden, altijd maar weer die
pronkende, breedplooiende Romeinsche toga om de sobere ferm-jonge gestalte
werd geslagen. Deze en dergelijke overwegingen leidden dan ook tot de reeds
aangehaalde geschriften vooral van Mr. Bake en Mr. Drucker. Deze laatste
bepleitte nu ook dezelfde belangen in de Nederlandsche Juristen-Vereeniging,
zoodat deze in 1912 uit haar midden een commissie benoemde, „in zake verbetering van de Nederlandsche rechtstaal" waarvan Mr. Drucker voorzitter
werd. Het aangenomen Bestuursvoorstel luidde aldus : Onze rechtstaal last in
wenig opzicht te wenschen. Wel is in de laatste jaren verbetering merkbaar.
Doch zoowel in rechterlijke beslissingen als in wetenschappelijke geschriften
vindt men nog altijd een aantal Latijnsche en andere nies-Nederlandsche
woorden en uitdrukkingen, die zeer wel door Nederlandsche zouden zijn te
vervangen. Zuivering der rechtstaal, binnen redelijke grenzen, is een der
middelen om den band tuschen het yolk en zijn recht te versterken. Daartoe
mede te werken ligt, naar het oordeel van het Bestuur, op den weg der
Nederlandsche Juristen-Vereeniging. Een opzettelijk onderzoek schijnt wenschelijk vooreerst om den bestaanden toestand nader te leeren kennen, doch
vooral om bepaalde voorstellen tot verbetering te doen. Tot het instellen
van dit onderzoek zou eene Commissie kunnen worden uitgenoodigd, waarin,
naast rechtsgeleerden ook een of meer leiterkundigen zouden zitting nemen.
Het bestuur stelz voor te besluiten :1 °. De Vergadering draagt aan het Bestuur
op, eene Commissie te benoemen, welke een verslag zal uitbrengen omtrent
de gebreken der Nederlandsche rechtstaal en de middelen tot verbetering;
2°. Dit verslag voor rekening der Vereeniging in de Handelingen op te nemen ;
3°. Voor een en ander beschikbaar te stellen een bedrag van ten hoogste
f 1000. — Wij sluiten dus met den wensch dat deze Commissie ten volle woge
Blagen in haar prijzenswaardig streuen. Misschien zal zij echter goed doen
met de volgende beginselen rekening te houden : 10. Elke sociologische groep
heeft behoefte aan een eigen taal. Daarop wees reeds „de jonge practizijn"
die het in 1777 Legen Schorer voor de eigenaardige rechtstermen opnam:
waarom zoude men aan onze pleitbezorgers hunne kunstwoorden betwisten,
die men zelfs aan den geringsten ambachtsman, den metselaar en den timmerman veroorlooft, en of dit nu vreemde woorden zijn of riet, wanneer zij
eenmaal burgerrecht werkregen hebben behooren zij tot de vaktaal, even goed
als de echt-Nederlandsche. Zoolang dus een rechtsgeleerde tot rechtsgeleerden spreekt, in pleidooien en geleerde werken, zijn vreemde termen evenmin
der vonnissen, formulieren, enz.
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te vermijden als in elke andere wetenschap. 2°. Verder duldt ons stelsel van
rechtspleging dat niets anders wil zijn, dan een strikte toepassing der wetten,
slechts woorden van een heel preciese, scherp omschreven beteekenis. En
aan deze eischen voldoet nu eenmaal een technische term gewoonlijk veel
beter dan een algemeen gebruikt woord uit den dagelijkschen omgang. 3°. Het
blijvende karakterder wetten en formulieren brengt tevens mee dat de rechtstaal
altijd een zeer conservatief, ja vaak een archaistisch type zal vertoonen. 4°. Daar
komt nog bij, dat de noodzakelijkheid om alle gevallen te voorzien, en alle uitvluchten den pas of te snijden, het gebruik van veel bepalingen en gecompliceerde zinnen erg in de hand werkt. 5°. Daartegenover staat echter het onmiskenbare recht van het geheele volk om in wetten en z'n rechtsbedeeling te
verstaan. Welnu het geheele volk verstaat slechts weinig vreemde technische
termen, het heeft vaak moeite met ouderwetsche zegswijzen en benamingen,
het staat hopeloos tegenover die a1 te lang gerekte reeksen van bepalingen, en
die dooreenwarreling van ondergeschikte zinnen in de tweede en derde macht.
De klacht door den heer Tijdens in 1891 in de Tweede Kamer uitgesproken,
„dat een groat deel der burgers de vonnissen niet begrijpt" was dan ook maar
al te gerechtvaardigd. 6°. Wij hebben hier dus eene collisio jurium, die niet
met machtspreuken of algemeene regels, doch slechts met geven en nemen in
veel beleid en behoedzaamheid, onder wikken en wegen van elk bijzonder geval,
tot een bevredigende oplossing zal kunnen geraken, Tot nu toe hebben de
rechtsgeleerden veel te veel met zich zelve alleen gerekend, en maar gedaan
wat voor hun persoon gemakkelijk was. Prof. de Vries en Mr. Bake hebben
de kwestie veel te aristocratisch opgevat, als zou het hier alleen aan aesthetische en logische keurigheid of nationaal taalrespect hebben ontbroken. En
ook de commissie uit de Juristen-Vereeniging, waar ze „een of meer letterkun-digen" maar geen taalkundigen wil assumeeren, komt mij voor, de zaak te een
zijdig van den litterair-artistieken kant te willen beschouwen. Neen, gelijk
zoovele andere, is ook dit vraagstuk in den grand der zaak een sociaal probleem.
In zoover dus die keurigheid en die taalzuivering, die de kiesche aristocratische
smaak eischt, de rechtstaal ook voor het volk Beter verstaanbaar zullen maken,
zijn zij dubbel aanbevelenswaardig. Zoodra echter om die keurigheid of taal
zuivering, de bepalingen weer talrijker, de omschrijvingen langer, de termen
gezochter of ouderwetscher, kortom de taal in al haar mooie zuiverheid, weer
moeilijker of onduidelijker zou worden, zijn zij uit den booze en dienen zij te
worden opgeofferd. In Frankrijk waar overigens de toestand volstrekt niet zoo
ongunstig is als bij ons, heeft Minister Monis reeds voor jaren den vinger op
de wond gelegd. „Considerant que les longueurs, les expressions parfois obscures que la procedure impose aux exploits et, en general, aux actes de justice,
ne permettent pas toujours aux justiciables de se rendre un compte exact des
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al wat hun ten laste werd gelegd, tenzij datzij kop-afzouden gemaakt worden
jets wat zij overigens wel zouden gevoelen, zoo zij het niet begrepen hadden."
2°. „Onlangs had een Limburgsch boschwachter zich voor het Beroepshof van
Luik omtrent een misdriji to verantwoorden. Van de zevenentwintig raadsleden
van het Beroepshof waren er slechts vier het Nederlandsch machtig ; zoodat
Beene Kamer (van vijf raadsheeren) kon samengesteld worden om den armen
drommel te vonnissen ! Het Verbrekingshof te Brussel nam van die zaak kennis
en wees nu het Beroepshof te Brussel aan. De kosten echter van den aanleg
voor het Verbrekingshof en van den nieuwen aanleg voor het Beroepshof te
Brussel komen ten laste van den man, Indien hij veroordeeld wordt, zoowel als de
kosten voor het Beroepshof te Luik. En dat alles : omdat de man een Vlaming is
en zijne rechters hem niet verstaan ! En men bedenke daarbij dat het Beroepshof
van Luik de Vlaamsche provincie Limburg in zijn rechtsgebied heeft !" 3°. „Als
bewijs dat hun klacht niet uit de lucht gegrepen is, als de Vlamingen beweren
dat de eentaligheid der Waalschemagistraten eenschreeuwend onrecht is Legen
hunne duizenden Vlaamsche werklieden, mag devolgendegeschiedenisgelden,
waarvan de Minister de echtheid in de Karners heeft moeten toegeven : Een
dokwerker, Gosselet(Gorselë) genaamd, oud vijfentwintig jaar, wonende in de
Prekersstraat, 77, te Antwerpen, verloor eenigen tijd geleden, zijn werkboekje,
dat in banden kwam van een anderen werkman X. Deze trok met het boekje naar
Charleroi, waar hij onder den naam van Gosselet in de koolmijnen ging werken,
maar na onaangenaamheden met de politie, waarvoor proces-verbaal tegen
hem werdt opgemaakt, de plaat poetste. Tot zijne niet geringe verbazing,
kreeg Gosselet, de echte, in December 1909 het bevel : te Charleroi voor den
rechter te verschijnen. De man toog naar 't commissariaat zijner wijk, waar
men hem niet kon inlichten en waar men hem aanried in elk geval naar Charleroi
te reizen. De man verkocht al wat hij missen kon om eenspoorkaartj e to koopen.
De zaak werd uitgesteld zonder dat Gosselet wist waarom, want hij had
Been woord verstaan van wat er in de gerechtszaal was verhandeld. Op 26
J anuari moest Gosselet opnieuw voor de rechters verschijnen. Zoo min als de
Berste maal verstond hij wat er allemaal verteld werd, maar duidelijk was 't dat
men hem been goed wou. Een verdediger had hij niet, en de taalman vertaalde
dat Gosselet verklaarde niets van het strafbaar feit te weten. De debatten
waren afgeloopen ; de voorzitter las iets of .... de taalman vertaalde, dat hij
acht maanden gevangenisstraf kreeg en honderd frank boete. Twee gendarmen
Harnen hem dadelijk in hechtenis en brachten hem ondanks zijne Vlaamsche
protesten achter slot. Daar zat nu Gosselet, de echte, terwiji thuis zijne jonge
vrouw met Brie arme kleintjes gebrek en onrust Jeden. Daar de man, die zich
vroeger te Charleroi voor Gosselet had uitgegeven, zijn mond niet houden kon,
kwam de rechterlijke dwaling aan het licht. De valsche Gosselet werd geklist
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en Gosselet de echte werd op vrijen voet gesteld. De man kreeg de nieuwstijding te Sint-Gillis, waar hij drie dagen verbleef, na vier dagen te Charleroi
gezeten te hebben. De man was zonder middelen. Hij ging dus weer naar het
commissariaat, waar men hem heel lieftallig een onderkomen aanbood in den
amigo. 's Anderendaags wist hij gelukkig eene barmhartige ziel te winden die
hem de reis betaalde en zoo raakte Gosselet weer te Antwerpen thuis."
Ik zeide het reeds : het vraagstuk der rechtstaal is er Been van artistieke keurigheid maar een van geschonden sociaal recht. Dat schijnen vele Walen in
Belgie desondanks nog maar heelemaal niet te begrijpen. Want Coen nu in
Maart 1910 de Senaat eindelijk een wet aannam, volgens welke o. a. althans
het half dozijn griffiers van de gerechtshoven in het Walenland Vlaamsch
zouden moeten kennen, opdat er in die hoven tenminste een verantwoordelijk
persoon zou zijn, die de vele daar werkzame Vlaamsche arbeiders zou kunnen
verstaan een bepaling die er trouwens naderhand is uitgelicht! -- sprak de
Staatsminister Emile Dupont in een tragisch-verontwaardigde bui het historische woord: „Vive la s eparation administrative!" Sindsdien is dit Waalsche
dreigement, dat door de regeering als voorwendsel wordt gebruikt om de
Vlamingen in hun heiligste rechten te miskennen, door verschillende Flaminganten overgenomen. Evenals de provincieraden van Luik en Henegouwen
voelt de Waalsche socialist Jules Desiree weliswaar voorloopig meer behoefte
aan luidruchtige propaganda, dan aan een scherpe omlijning van het begrip,
waarvan hij thans de voornaamste apostel is. Maar eenige Walen: Jennissen,
Delaite en de Miomandre zijn reeds dieper op de zaak ingegaan, en het broeit
thans in vele verssandige Vlaamsche hoofden die, langzaam en taai, evenals
de Vervlaamsching der Gentsche hoogeschool, ook dit vraagstuk, dat vele
politieke haken en oogen heeft, eerst wel van alle kanten zullen bestudeeren,
eer ze het als een vast plan op hun programma zetten. „Een grondige bespreking van een onduidelijk begrip is onmogelijk," zegt Dosfel, maar hij laat er
den wensch op volgen : „Kon uit dezen gedachtenstrijd het verlangen ontstaan, om de taalkwestie in haar geheel, en op een afdoende wijze op te lossen, en niet zooals nu, met brokjes en stukjes!" In ieder geval zal de twintigste
eeuw ons in haar verderen loop wel leeren, wat hieruit groeien zal; maar
komt het eenmaal zoover, dan zal Juist het schrijnend onrecht van een vreemde
rechtstaal de Berste oorzaak geweest zijn, dat heel het binnenlandsch bestuur
van Belgie naar Zwitsersch model wordt gewijzigd, waardoor dan de Vlamingen met Ben slag, al hunne rechten en verlangens zullen bevredigd zien.
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an oudsher reeds is de facht in West-Europa een voorrecht der
hoogere standen. Wel werden al in vroeger tijd, allerlei drijvers en kloppers gebruikt, en zoo ook lieden van geringen stand
min of meer in het Jagerslatijn ingewijd ; wel zijn uit deze kringen
dan ook altijd de stroopers voortgekomen, vaak in niet zoo kleine getallen;
maar alles te zamen hielden toch de rijkere ridders en heeren het centrum van
deze taalgroep aan zich. En vooral, Binds in de 13de en 14de eeuw, Juist als
nu weer in de 2Oste eeuw, een geweldige sociale strooming door Europa ging,
en alles zich in Bilden en standen aaneensloot, trok de groene gilde haar banden al langer hoe dichter bijeen, te meer daar de uitvinding van het kruit en
de invoering van de zoogenaamde Duitsche facht, veel hoogere eischen van
bekwaamheid en vaktechniek aan de gildeleden waren gaan stellen. Bovendien moest, in die dagen nog, elke nieuweling in deze taal, als in een nieuw
heiligdom worden ingewijd, ja zelfs drie jaar lang onder een „leerprins" dienen;
en zöö weinig vrijheid van taal werd de novieten gelaten, dat er zelfs een
officieele lijistraf bepaald en ook inderdaad ontelbare malen toegepast werd, als
een hunner bij vergissing of door jeugdige willekeur, de oude eerbiedwaardige
vaktermen verminkte of verwarde. Men zou misschien geneigd zijn te denken,
dat wij hier met een grillig ontaarde gewoonte van wat rijke Iosbollen te doen
hadden, gelijk de ontgroening bij de studenten er thans een geworden is. Maar
in werkelijkheid hebben wij hier een in in snort eerbiedwaardig overblijisel
van een algemeen menschelijk gebruik, bijna zoo oud wellicht als de menschelijke maatschappij zelve. A. van Gennep beeis in zijn boek Les Rites de Passage,
Paris 1909 erop gewezen, hoe algemeen en officieel, bij alle minder en meer
beschaafde volken, de ceremonieele overgang van de eene menscbengroep in
de andere gevierd wordt, vooral die van den jongeling tot den volwassen man.
Bij deze plechtigheden wordt eerst de aannemeling door allerlei Symbolen en
sours wreede martelingen losgemaakt uit zijne vroegere groep, hij moet sterven aan het oude, en ook quasi zijn oude taal afleeren, hij mag ze althans niet
meer gebruiken. Na een tusschentijd van afwachting en dood, begon en begint
dan een nieuwe reeks plechtigheden van renaissance of herleving in den nieuwen staat, in de nieuwe gilde. Voor dat nieuwe Leven moeten zij nu een nieuwe
opvoeding krijgen, en dikwijls ook een heele nieuwe geheimtaal aanleeren.
En van dis overoude gebruik is ons nu althans in de jagerstaal nog een zwak
overblijfsel bewaard. Bij de studententaal heb ik hier niet op gewezen, omdat
thans tusschen studententaal en de ontgroening, die ongetwijfeld ook op dezelfde antieke wereldoverleveringen teruggaat, Been rechtstreeksch verband
meer bestaat. Deze pieteitvolle kaste-overlevering zou nu echter op den duur,
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Juist als bij vele primitieve volken, tot een louter vormelijke woordendienerij
vervallen zijn, had niet een an dere neiging in Juist omgekeerde richting werkend, deze versteening verhoed.
Want, het zijn nu ook Juist de jagers, die het meest voeling houden met de
vrije natuur van berg en dal, van Bosch en veld, van ven of Beek, van viervoeters en vogelen. Het zijn Juist de jagers die voortdurend scherp uitkijken,
fijn toeluisteren, en zoo wis en zeker uit de kleinste bijzonderheden van spoor
en leger, tot den acrd en de gesteltenis van 't vluchtend wild besluiten. Juist
als de Amerikaansche inboorlingen, niet slechts de sporen van kinderen, mannen of vrouwen onderscheiden, maar van een en denzelfden voet vier, vijf
soorten van voetafdrukken uit elkander kennen, en uit het dieper of lichter
indrukken van zij-, voor- of achtervoet, tot zelfs de stemming, ja sours de gedachten hunner vijanden raden, zoo onderscheidt ook de Europeesche Jager
nu nog b.v. niet slechts het spoor van een Jong hert uit dat van een ouder, het
mannelijk van het vrouwelijk, een versch of warm van een reeds half uitgewischt of koud spoor, maar buitendien nog zes ä zeven soorten sporen van
denzelfden hertenpoot; naar den rustigen of snellen gang of dollen ren, naar
de opgewondenheid en het daaruit volgende ballen der voetzolen, enz.
Een zelfde concretisme treffen wij aan in de verschillende namen voor hetzelfde lichaamsdeel bij verschillende dieren: Van een haas b.v. heeten de
voorpooten loopers, de achterpooten sprongen (vandaar ons hazesprong),
de hoeven van alle grof wild heeten schalen of zoolen, de pooten van een
beer klauwen of armen, de teenen van wolf en vos branken, de pooten van
roofvogels zijn vangen, van zwemvogels roeiers, van duiven en hoenders
treders, en nog bij hooge vogels Standers. De ooren van een jachthond heeten Behang, van het grofwild gehoor, van hazen en konijnen lepels. De staart
van het hert is een bloem, van het wild zwijn een borstel, van den haas een
pluim, van den vos een Tont, van den bond een vaan. En woorden als bek,
kop, ooren, oogen, gaan, loopen, vliegen, mooi, zijn den Jager veel to koud
en algemeen. De oogen van het wild noemt hij Spiegels, den kop van een
haas den bol, de tong een likker, de achterbouten van haas en konijn kussens,
het bloed van het wild zweet, en het hart de kamer. LTit de jagerstaal zijn flan
ook al die vele namen voor de geluiden der verschillende dieren ontleend.
En Juist als in de landbouwerstaal wel een honderdtal namen bekend zijn voor
kalven, koeien, ossen en stieren, naar hun verschillenden leeftijd, paringstoestand en bestemming, zoo hebben ook de jagers een heele reeks woorden
voor mannetjes en vrouwtjes, pasgeboren en halfwassen jongen van allerlei
wild, waarvoor het algemeen beschaafd nauwelijks een vaag onaanschouwelijk naampje kent.
Men ziet hieruit zoo duidelijk, dat onze algemeene woorden niet slechts op
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nadenken en hooger abstractie, maar ook op minder belangstelling en zekeren
gevoelsafstand berusten. Zoodra wij ons warm interesseeren voor details en
verschillen, is de abstractie uit den booze ; en als wij dus, gelijk dikwijls geschiedt, uit het ontbreken van abstracte woorden, maar aanstonds tot een
geringe intellectueele ontwikkeling van de sprekers besluiten, loopen wij gevaar ons leelijk te vergissen, daar misschien het belangstellend gevoel op de
creditzijde, in plaats van een gering verstand op de debet-zijde, voor zulk een
taalgroep moet worden geboekt. Soms kunnen echter natuurlijk ook beide
factoren samenwerken. De jagers nu verliezen op de Jacht hun abstraheerend
verstand volstrekt niet, maar ze zetten het stop, en winnen daarbij een scherpen kijk op de geheimen der natuur, en het Leven der Bieren; een kleurig natuurgevoel waait hen aan uit groene woud en paarse beide. Daarvan getuigen
Ban ook de alom bekende jagersliederen:
❑
ES LEBE, WAS AUF ERDEN
❑
STOLZIERT IN GRÜNER TRACHT,
DIE WÄLDER UND DIE FELDER,
p
❑
DIE JÄGER LIND DIE JAGD.
En onze nude Nederlandsche jagersliederen niet minder. Zoo vooral het
onnavolgbaar schoone uit de 1 6d eeuw, door Hooft in in Granida overgenomen en niet monier gemaakt
0 HET WINDEKEN, DAER DAT BOSCH AF DRILT!
DOET OP UW BRACK, LAET UYT UW WILD!
DAT ICK HET WAGE
DEN STRYD BEHAGEL
ONDER DE DELLEKENS VAN NIELi-CAER,
p
1VIOGELIJK SCHUYLT 1VIIJN LIEFSTE DAER.
0
enz. te winden bij J. F. Willems : Oude Vlaemsche Liederen, blz. 374 vlgd.
Die innige omgang met de natuur, dat fijn gevoel voor al haar schakeeringen
geeft nu aan de jagerstaal die frissche aanschouwelijkheid, dat blijde coloriet.
En de wondere samenwerking der twee genoemde krachten : het starre deftige
kastewezen en de levenwekkende aanraking met de vrije natuur, stempelt op
de jagerstaal haar eenig cachet van frissche en Loch stijlvolle kleurigheid.
Dat die kastetaal ook eenige eigenaardigheden van een opzettelijke geheimtaal vertoont, spreekt vanzelf. En dat dir opzet tot op den huidigen dag een
taalfactor van beteekenis blijft, bleek mij uit de mededeelingen van een mijner
berichtgevers, die in een heel modern milieu in geheimtaal zoo mooi illustreerde door te zeggen: fazanten noemen wij gewoon fazanten, maar als we
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b.v. buiten den jachttijd fazanten geschoren hebben, en we verteilen dat
door den telephoon aan een vriend of kennis, dan zeggen we: langstaart.
Het gevarieerde jachtvermaak met in heerlijk krachtsbewustzijn brengt verder vanzelf een zekere triomfante joligheid met zich mee. Als de facht dan
ook een beetje lukken wil, is er geen vroolijker gezelschap dan jagers.
Maar een prachtige joligheid met de geheimdoenerij vermengd, hebben wij
in den blufstijl het jagerlatijn: het opdisschen van de allermalste avonturen,
het lasen speien van de verbeelding op dolle toethorens, het opsnijen van
fameuze heldendaden voor de open monden van het Teeken-gezelschap, geboeid in grage verwondering. Een staaltje wil ik er van aanhalen. „Het was
(zoo verhaalde voor jaren een Jager, die lang in Labrador op allerlei groot
wild had facht gemaakt) daar ontzaglijk koud. Daar heb je geen begrip van.
Verbeel-je. Ik had een keer Juist een wolf neergelegd, toen ik een gehuil
hoorde, en aanstonds daarop een geweldigen panter op mij af zag komen. Ik
klop aanstonds een behoorlijke lading kruit in mijn loop, grijp naar m'n kogeltasch ... maar jawel, die had ik in het Bosch verloren. Het ondier kwam nader
en nader; de open muil zoo rood als biefstuk, en met z'n staart rondzweepend .... als een koe in den vliegentijd maar toen brak, zoo koud als het
was, toch het zweet me uit. r Heere droppels, als kastanjes zoo groot, fiepen
me Tangs voorhoofd en Wangen. Maar ze vielen als knikkers op den grond,
want ze waren bevroren onderweg. Toen kreeg ik een idee. In een ommezien raapte ik een handvol van die zweetkogels op, en laadde ze in m'n geweer. Als ik ze, eer ze smelten, binnen in den panter logeer, dacht ik bij me
zelf, dan is-ie voor de poes. En met het zweet van mijn aangezicht knalde
ik er frisch op los, maar de temperatuur van het schor, had de ijskogels gesmolten, en ze kwamen den loop uit ....als een waterstraal van een tuinslang.
Maar de kou was nies om mee te spotten. En eer de zweetstraal drie voet
ver komen kon, was-ie weer tot een massieve staaf gestold, die nu lijnrecht
den panter in den kop schont. Door de dierlijke Warmre begon-ie daarbinnen
wel weer te smelten. Maar het ondier kwam toch, eer het zich verder oprichten kon, door cerebrale waterzucht, aan z'n ellendig Binde."
Niet altijd echter speelt de jolige verbeelding zoo de Berste viool. Er ligt ook
tragiek in de facht. Die mooie reeen, die dartele herzen, daar ineens veer te
leggen in hun bloed, dat is een hartstocht van genot, Wiens fijnste prikkel
Juist de sympathie voor het slachtoffer uitmaakt. De jagerstaal heeft echter
in de laatste eeuw veel van haar bekoorlijkheid verloren. De Fransche revolutie, met haar ontwrichting der nude stands- en vak-geledingen, werd ook
Ben ramp voor de groene Bilde. Zondagsjagers en parvenus leerden schieten,
zonder den ouden heerlijken hartstocht, zonder rasechte jagersmentaliteit,
zonder kennis, of althans zonder dieper begrip van de jagerstaal.
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Dat onze jagerstaal sterk onder Franschen en Duitschen invloed Staat, spreekt
wel van zelf. Ons land heeft weinig wild meer. Van Zuid-Limburg gaat men
jagen in Eyffel en Ardennen; ook van Gelderland en Overijssel trekt men
graag de grenzen over, en zoo worden onze jagers vaak Jeden der Duitsche
en Fransche taalgroep. Geen wonder, dat ze thuis gekomen, daarvan aan
hunne moedertaal den invloed Taten ondervinden.
De nu volgende woordenlijst berust vooral op eigen verzameling in onze
huidige jagerskringen. Toch werd natuurlijk een vergelijking met A. H. Verster
van Wulverhorst : Proeve eener Nederlandsche Jagtterminologie, Arnhem
1857 niet versmaad. De met een kruisje geteekende, thans niet meer gebruikelijke termen zijn van daar afkomstig, en door Verster van Wulverhorst
grootendeels ontleend aan P. Merula : Placaten ende Ordonnantien op 't stuck
vande Wildernissen II Jachtbedrijf. 's Gravenhage 1605. Een anoniem boekje:
Jagerstaal, Arnhem 1838, is voor deze lijst niet gebruikt. De inhoud beantwoordt trouwens slechts heel matig aan den titel. 't Is een doorloopende scheu
van het jagersbedrijf, met heele bladzijden zonder een opvallenden term. Van
tijd tot tijd komt weliswaar een eigenaardig woord voor, maar daar de beteekenis uit den kontekst niet altijd even duidelijk was, en trouwens verreweg de
meeste reeds in mijn lijst voorkwamen, en ik bovendien het boekje slechts korten
tijd kon raadplegen, heb ik het niet ten Binde toe geexcerpeerd. Het behoort aan
de Leidsche Bibliotheek en berust bij de redactie van het Groot Woordenboek. Tamelijk dilettantisch leken mij verder de „Geschiedkundige Aanteekeningen over het Jagtwezen" door denzelfden A. Verster van Wulverhorst,
Amsterdam 1840. Men zou ook nog hier en daar wat materiaal kunnen vinden in „De Nederlandsche Jager en De Nederlandsche Kondensport", een
weekblaadje te Deventer verschijnende.
W0ORDENLIJBT DER NEDERLANDSCHE JAGERSTAAL 1).
Aanbersen : het wild sluipend naderen.
Aanslaan : het blaffen der honden, wanneer
Aanbrengen : de opleiding van honden tot ze een stuk wild op 't spoor zijn of het ach
die soort van jacht, waartoe men ze besternt.
-tervolgen.
Aanhalen : 1) bekeuren, vandaar ook aan- tAanslag : de richting der vizierlijn, bij 't
haling, d. i. bekeuring ; 2) een bosch aanha- aanleggen van een geweer.
len : het wild van een stuk bosch naar de Aanslag : 1) op den aanslag schieren : op het
jagers toedrijven.
oogenblik zelf, dat men een stuk wild ziet het
Aanleggen : het geweer richten op.
geweer aan den schouder brengen en schieAanlijnen : de halsband omdoen ; ... en ik ten zonder opzettelijk te richten ; in aanslag
lijnde „Sjas", de hond, aan.
gaan, schieten ; 2) het vuil, dat door 't schieAanschieten : een stuk wild treffen, doch ten in den geweerloop ontstaat.
z•ö, dat het nog verder loopen of vliegen Aansnijden : wild verscheuren en opeten.
kan.
Dit wordt gezegd van een hond.
:-.
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1) Met een kruisje geteekend zijn oudere woorden en uitdrukkingen, thans niet meer in gebruik.
Invloed der Fransche en Duitsche jagerstaal.
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Aanstand (german.)
(german.) :: de plaats,
plaats. waar
waar de
de
Aanstand
afto
te wachwachschuilhoudt. om
om't•twild
wildof
jager zich schuilhoudt,
ten:; vandaar
vandaar:: op den aanstand
aanstand staan.
staan.
ten
Aanstellen:: zie posteeren.
posteeren.
Aanstellen
Aantrekken:: zie trekken.
trekken.
t Aantrekken
Aanzit:: Ansitz. Zie Hochsitz.
Aanzit
Aas :: zie voer.
Aasjager:: iemand die door slordig te
te schieschieAasjager
ten. veel
veel wild
wild verloren doet gaan,
gaan. en
en die
die het
het
ten,
aangeschotenwild
wildniet
nietbehoorlijk
behoorlijkopspoort
opspoort;:
aangeschoten
ook:: een jager,
jager. die uit
uitschietwoede.
halfwasook
schietwoede, halfwas
schiet.
sen wild schiet.
aanschieten.
Accuser (Z.-L.) :: aanschieten.
oude bok.
bok.
Achtender (Z.-L.) :: oude
commando aan den hond,
hond. om achAchter 1! :: commando
ter den jager te loopen.
Achterlooper:: de achterpoot
achterpoot van
van het
het wild.
wild.
Achterlooper
t Adroit 1:: commando aan den
den hond,
hond. om
om op
op
tAdroit!
te gaan
gaanstaan,
staan.met
met den
den rug
rug
de achterpooten te
gekeerd. om zoo hetgeschohetgeschonaar den jager gekeerd,
geven.
ten wild af te geven.
Afdraaier:
geweer. waarvan loop en kolf
kolf
Afdraaier : geweer,
worden. veel
gemakkelijk gescheiden kunnen worden,
stroopers.
in gebruik bij stroopers.
Afdrukken :: de haan
haan-.
de de
haan
Afdrukken
haanaftrekken.
aftrekken.
Afgeven :: zegt men van den
den hond,
hond. die
die het
het
Afgeven
!" zijn
geapporteerde wild op het
los '"
het woord
woord ..„los
meester in de hand geeft.
Afhalen
Af halen 0: het vel van klein wild en schadelijk
aftrekken.
lijk gedierte
gedierte aftrekken.
Afkomen
of slecht afkomen,
afkomen. goed of
of
Afkomen :: goed of
slecht
treffen.
siecht treffen.
Aflaatvlouw:
metvalvlouw
Aflaatvlouw : in tegenstelling met
valvlouw
of war
net.
warnet.
AHooper
vaneen
eenkonijnenpijp.
konijnenpijp.
Aflooper :: een zijgang van
Afschiden
schieten. dat
dat er voor
Afschieten :: zooveel schieten,
Zie afschot.
afschot.
de teelt voldoende
voldoende overblijft.
overblijft. Zie
Afschot
zekere hoeveelheid
hoeveelheid wild,
wild. die
die
Afschot :: een zekere
van een bepaalden
bepaalden stand
stand kan
kan worden afgeafge
schoten.
Afvangen:
hetafmaken
afmakenvan
vangrof
grofwild,
wild. door
door
Afvangen : het
middel
nekvanger.
middel van
van den herts- of nekvanger.
Afwerpen:
Afwerpen : het jaarlijks afvallen
afvallen dergeweien
der geweien
van het grof
grof wild.
Afzetten:
1) van een
een bosch,
bosch. waar
waarAfzetten : zegt men 1)
om de drijvers
drijvers bij
bij een
een klopjacht
klopjacht geposteerd
geposteerd
de pijpen
pijpen van
vankonijnen,
konijnen. die
die
worden:
worden ; 2)
2) van de
met builen worden bespannen.
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(hgd.):: zie Hochsitz.
Ansitz (hgd.)
Appel
: „onder
Appel:
.. onderappel"
appel"noemt
noemtmen
meneen
eenhond,
hond.
die zich
zich gemakkelijk
gemakkelijk laat
laat terugroepen
terugroepen of
of
fluiten.
Apporte
! : commando
Apporte!:
commandoaan
aanden
denhond
hond:: „breng
.. breng
· !"
,Of
hler.
hier
Apporteeren
Apporteeren :: het aanbrengen van geschogeschoten of
of gevangen
gevangen wild
wild door
door den
den hond.
hond.
ttAvance!:
Avance ! : zoo spreekt
spreekt men den
den staanden
staanden
hond toe,
voet van
van vliegend
vliegend
toe. om hem op den voet
wild te doen voortgaan.
voortgaan.
Baan :: wildbaan.
Baan
gulplaats van een
een fazant.
fazant.
Bak (N.Br.) : de gulplaats
verkorting van
van lichtbak.
lichtbak.
Ook verkorting
Balkhaas :: een andere naam voor
voor kat.
Balkhaas
Balletten :: hagelkorrels
van zeer grooten
hagelkorreIs van
grooten
omvang.
Bast: de behaarde
behaarde huid,
huid. waarmee het nieuwe
nieuwe
gewei
gewei van
van het
het grof
grofwild
wildbekleed
bekleedis.
is.
Basterd
Basterd:: een hond,
hond. die
die niet van
van zuiver
zuiver ras is.
van grof
Bed : 1)
Bed:
1) het leger van
grofwild
wild:; 2)
2) de plaats,
plaats.
waar korhoenders,
korhoenders. fazanten
fazanten ofofpatrijzen
patrijzen in
in
Bullen.
het zand hebben liggen
Iiggen gullen.
Beenen
een fluitje
fluitje uit been
been ververBeenen :: lokken met een
vaardigd.
lokker, fluitje
uit been vervaarBeentje
fluitje uit
vervaarBeentje :: lokker.
digd.
Behang:
Behang : de oorlappen van alle jachthonden.
men zegt:
zegt :die
diehond
hondisis goed (of
Behangen:
Behangen : men
Behang.
slecht) behangen. Zie behang.
Bejagen : afjagen.
afjagen, jacht er op houden. Ook
een hond bejagen.
Bekeuren
verbaliseeren. beboeten
beboeten wegens
wegens
Bekeuren :: verbaliseeren,
overtreding der
der jachtwet
jachtwet:; aanhalen.
aanhalen.
wild of ongedierte
Bekruipen
ongedierte op een beBekruipen :: wild
dekte wijze naderen.
naderen.
Berkwild
korhoenders.
Berkwild ::korhoenders.
Bersgangen
de bersjacht.
bersjacht.
Bersgangen :: tochten op de
Bersjacht
wild. door
door het
het sluisluiBersjacht :: het jagen op wild,
pend te naderen,
naderen. aan
aan te
te bersen
bersen(pürschen).
(piirschen).
hon
Beschutter :: een
Beschutter
een bond,
hond. die
die de
de overige
overige honden van den strik belet. het gevangen haas-denvastrikbl,hegvan s
te scheuren
scheuren en
en het
hetmeestal
meestalook
ookapporteert.
apporteert.
Beslaan :: het paren
Beslaan
paren van grof
grof wild.
wild.
Beurs : de balzak van het
het grof
grof wild.
wild.
commando aan
aan den
den hond.
bond, om een
Binnen! :: commando
bosch of heg in te gaan,
gaan. om die af te zoeken.
Blaadje ::op
Blaadje
opeen
eenblaadje
blaadjehebben
hebben:: zegt
zegt men,
men.
°

men 't'twild
wildzoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk kan
kan
wanneer men
pre~
schieten.
schieten, dat men het als 't ware
ware op een pre
senteerblaadje heeft.
schouderblad van
van aile
alle loopend
Blad :: het schouderblad
ge~
wild:; zoo:
blad getroffen.
getroffen, d. w. z. gewild
zoo : hoog blad
raakt hoog in
in het
het schouderblad.
schouderblad. Zie
Zie bladblad~
raakt
schot.
Bladschot:: het schot,
schot. waardoor
waardoor het
het wild
wild
Bladschot
ter zijde,
zijde. ininhet
hetschouderblad
schouderbladen
enaldus
aldus
van ter
doodelijk.
doodelijk, wordt getroffen.
den blakke
blakke (vlakte)
(vlakte) komen,
komen.
Blakke :: voor den
(loc.).
zichtbaar worden op het open
open veld
veld (loc.).
Blat
(Z.~L.) : een instrumentje om te blatten.
Blat (Z.-L.)
(Z.~L.) : het
het lokgeluid
lokgeluid van
van de
de geit
Blatten (Z.-L.)
ver~
nabootsen om
zoodoende den bok
bok te
te ver
nabootsen
om zoodoende
schalken.
Blattijd (Z.-L).
(Z.~L). : de
men door
door
de tijd.
tijd, waarop men
blatten. de bokken kan doen
do en spring
en.
blatten,
springen.
Blazen
Blazen :: schieten.
Blindschermen:: schermen aan de uiteinden
Blindschermen
'n eendenkooi
eendenkooi aangebracht.
aangebracht.
der kelen in 'n
tBloem
tBloem :: de staart van edelwild.
Bol :: het schrikgeluid
schrikgeluid van den
den reebok.
reebok.
Bö!
Bok :: manlijk
manlijk reewild.
reewild.
Bok
Bokje
snip. kleine soort.
Bokje :: snip,
Bol :: kop van een
een haas
haas of
ofkonijn.
konijn.
Bol
Bolderen :: het geluid der
der korhanen
korhanen in
in den
den
Bolderen
paartijd.
Boldergang:: gang van de
de korhanen
korhanen onder
onder
Boldergang
bolderen.
het bolderen.
Bolderhut :: hut van waaruit met het boldebolde~
Bolderhut
kan waarnemen.
waarnemen.
ren der korhanen kan
tBomsel :: de uitwerpselen van grof
grof wild.
wild.
•1-Bomsel
Boomen:
gaan van
vanfazanten
fazanten
Boomen : het ter ruste gaan
op boomtakken.
boomtakken.
Bosch:: 1)
1) de omheining,
omheining. die loopt van keel
keel
Bosch
een eendenkooi,
eendenkooi ••'nn gedeelte
gedeelte tustus~
tot keel in een
schen de vanghokjes
vanghokjes der
der beide kelen en het
bosch,
met houtgewas
houtgewas:; 2)
2) in
in
bosch. dat
dat begroeid
begroeid isis met
Zuid~Limburg vrouwelijk.
bosch.
Zuid-Limburg
vrouwelijk, b.v. op de bosch,
voor:: in het bosch.
bosch.
voor
Boschduivels
(N.~Br.): patrijzen,
: patrijzen. die
die geregere~
Boschduivels (N.-Br.)
geld,
worden, naar
geld. wanneer ze opgestooten
opgestooten worden.
vliegen.
't hout.
hout, 't bosch vliegen.
Boschsnep::houtsnip
houtsnip of
ofhoutsnep.
houtsnep.
Boschsnep
eend ; ook wei
wel een
Bout:
een poot,
poot. een
eenstuk
stukb.v.
b.v.
Bout : eend:
reebout.
[schieten.
Bout :: aa bout-portant
bout~portant schieten
schieten : vlak bij
bij

Brak
hond. die loopend wild opzoekt
Brak :: een hond,
en het zoolang op den voet vervolgt
vervo1gt tot het
is. Drijfhond.
Drijfhond.
geschoten of doodgedreven is.
Brakken
Brakken :: zie raggen.
Branden:
Branden : schieten.
t Brok :: de voerbrok
tBrok
voerbrok die
die men
men op
op en
en ronron~
dom
zwanehals plaatst
plaatst om rooftuig
rooftuig te
te
dom den zwanehals
vangen.
1-Broket :: de nieuwe geweien van het grof
tBroket
grof
wild.
week en
en met
met de
deruige
ruige
wild, zoolang ze nog week
huid bekleed zijn.
zijn.
Bronst
grofwild.
wild.
Bronst :: tochtigheid van grof
Bronsttijd
bronst.
Bronsttijd :: tijd
tijd van
van bronst.
bronst. Zie bronst.
Broodjager : een jager,
Broodjager:
jager. die
die zijn
zijn wild
wild verver~
koopt, om den kost te winnen.
koopt.
winnen.
Browning:
Browning : een soor repeteergeweer.
Buidel :: een net,
de gaten
gaten der
der
Buidel
net. dat men voor de
konijnenholen
dat zich.
konijnenholen plaatst
plaatst en dat
zieh, als het
konijn erin springt.
springt, toerijgt.
Bui!
Buil :: zie buidel.
Buks
kogel.
Buks :: klein geweer voor kogel.
BurIen:
het hert
hert vooral
vooral gege~
Burlen : het geloei van het
durende den bronsttijd.
bronsttijd.
Cartouche :: patroon:
Cartouche
cartouche:: huls.
patroon ; leege
leege cartouche
Chasse aacour
cour :: een achtervolging van het
het
wild met honden.
Cataleptisch voorstaan
voorstaan :: het
staan voor
voor
het staan
hij in
in galop
galopis,
is.
wild van
van een
eenhond,
hond.die
dieterwijl
terwijlhij
eensklaps verwaailng
vanhet
hetwild
wildkrijgt,
krijgt. op
verwaaiing van
eens blijft staan en daarbij
daarbij een zekere
zekere houhouding aanneemt.
Chaussee:
Chaussee : laan in een bosch.
Cirkelen
van eenden
eenden:: het
het cirkelcirkel~
Cirkelen :: gezegd van
vormig
boven een
een
vormig rondvliegen van eenden boven
bepaalde plaats.
Choke
(choke bored)
bored) :: vernauwing (aan
(aan het
het
Choke (choke
eind van den geweerloop).
geweerloop).
haan ! roept men wanneer
Coq
wanneer een
een haan
haan
Coq II :: haan!
in tegenstelling
tegenstelling met
met „poule"
.. poule"
gezien
wordt in
gezien wordt
voor een
een hen
hen:; cock.
cock.
Collier:
halsband. Collier
Collierde
de force
force:: halsband
Collier : halsband.
van ijzeren
ijzeren pinnen.
voorzien van
Compa(g)nie : zie klucht.
Couche (toi)! : commando
aan den
denhond
hond:: ga
commando aan
ga
liggen!
Coup du
du roi
roi :: een schot over het
het hoofd
hoofd op
op
fazanten.
Coupeeren
Coupeeren :: honden den staart inkorten.
Jagerstaal.
jagerstaal.
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hetvoorsnijden
voorsnijdenvan
vaneen
eenstuk
stuk wild
wild aan
aan Doublure :: een
Ook het
een -maken
maken: met
: mettweeen
tweeen tete~
gelijk
twee stuks
stuks in
in een
tafel.
gelijk schieten
schieten of twee
een schot.
Crack
Crack:: een accuraat schutter.
schutter.
Down!
den hond
hond:: ga liglig~
commando aan den
Down ! :: commando
Dabben :: even graven
Dabben
graven aan
aan de
deoppervlakte,
oppervlakte. gen!
couche(toi}!!
gen ! Zie
Zie couche(toi)
zoowel van honden
hout, met twee
honden als van konijnen gezegd.
Dresseerbok :: een rond stuk hout.
gezegd. Dresseerbok
kruiselings
Dakhaas :: zie balkhaas.
weersDakhaas
kruiselings doorgestoken pinnen aan weers~
zijden.
honden het apporappor~
zijden, waarmede men de honden
Dame met het lange gezicht
gezicht :: houtsnip.
Damhert :: het sierlijkste
sierlijkste hier voorkomende teeren leert.
Damhert
smalle.leeren
hals~
leeren hals
hert, bruin
hert.
bruin met witte
witte vlekken,
vlekken. kleiner dan Dresseerhalsband
Dresseerhalsband :: een smalle,
het edelhert.
band. waaraan doorboorde houten cilinder~-band,wro ehutncildrtjes worden geschoven.
die van
vanijzeren
ijzeren pinpin~
geschoven, die
Damschauffler (hgd.) : zie damhert.
DamschaufBer
damhert.
voorzien zijn
zijn (zie
(zie collier de
de force).
force).
Dasbuilen :: sterke netten,
Dasbuilen
netten. in den vorm van netjes voorzien
(naarkonijnenbuilen. die
de Baten
gaten van dasdas~
Dresseerlijn
Dresseerlijn :: een korte of lange lijn (naar~
konijnenbuilen,
die voor de
wordt
gezet. terwijl
terwijl de das
das~
gelang ze voor kamerkamer~ of
of velddressuur wordt
en vossenholen worden gezet,
honden die afzoeken.
die aan
aan den
den ring
ring van
van den
den dresdres~
aangewend), die
-honde iafzoekn. aangewend).
Dashond:: de kleine dashond wordt gebruikt seerhalsband wordt vastgemaakt.
Dashond
onder. en de konijnen Dresseeren
Dresseeren :: zie aanbrengen.
om dedassenen
de dassen en vossen
vossen onder,
wordt Drieling :: 1)
1) een
haas. die
die ongeveer
ongeveer drie
drie
bovenden
den grond
grondto
te jagen
jag en:; de grootere
een haas,
boven
grootere wordt
en drijven
drijven van grof
grof wild
wild aanaan~
van zijn
zijn wasdom
wasdombereikt
bereiktheeft
heeft:; 2)
2}een
een
vierde van
tot het zoeken en
drieloopsgeweer:
naast elkaar
elkaar
drieloopsgeweer ; twee
twee loopen naast
gewend
gewend (zie
(zie taks,
taks. teckel).
teckel).
Diana:
jacht:; Diana is
is met
met ons
ons :: voor hagel
hagel en een
een er onder voor kogels.
Diana : godin der jacht
Drift : een
we schieten
schieten veel.
Drift:
eenperceel,
perceel.dat
datbij
bij een
een klopjacht,
klopjacht. door
drijvers
afgezet. Men
Men onderscheidt
onderscheidt
drijvers wordt
wordt afgezet,
Dier
Dier :: zie hinde.
men een
een
Dekken :: 1)
Dekken
1) van windhonden,
windhonden. die een
een haas
haas dubbele drift en enkele drift. Heeft men
waar
bosch. dat doorsneden
door een
een weg.
weg, waar~
het paren
paren van
van honden
honden:; 3)
3) van
van een
een bosch,
vangen:; 2) het
doorsneden isis door
vangen
geposteerdzijn,
zijn. dan spreekt
spreekt men
men
geweer.
dat den
den hagel
hagelgoed
goedtezamen
tezamenhoudt.
houdt. op de jagers geposteerd
geweer, dat
eerstedrift
drift (het
(het gedeelte,
gedeelte.dat
dateerst
eerstwordt
wordt
Dekking :: .'n
n plaats,
plaats. die
die beschutting
beschutting biedt
biedt van eerste
Dekking
wild.
afgedreven)
tweededrift,
drift. vandaar
vandaar dubbele
dubbele
afgedreven) en tweede
aan 't wild.
Depart:
druk •..noodig
noodig om de
de trekkers
trekkers over
over drift.
Depart : druk,
Drilling:
Zie drieling
drieling 2).
2).
te halen.
halen.
Drilling : 'n geweersoort. Zie
Drijfjacht
of het
het
Derby:
hondensoort.
Drijfjacht :: het afjagen van bosschen of
Derby : hondensoort.
veld. door
doorjongens,
jongens.die
diede
destruiken
struikenafaf~
Doodmaken :: zie uitroeien
uitroeien:; men
ook vlakke veld,
Doodmaken
men zegt ook
kloppen of het
het veld
veld afzoeken,
afzoeken. om
om het
het wild
wild
ontweien.
Dood:: den dood drinken
n slechte
te drijven.
drijven.
Dood
drinken,.•'n
slechte gewoon~
gewoon- naar de jagers toe te
1) de uitoefening
uitoefeningder
derdrijfjacht
drijfjacht:; ook
ook
teo om v66r
stuk wild
wild de Drijven:
Drijven : 1)
te,
voor of na elk geschoten
geschoten stuk
van een
eenstuk
stuk wild
wild op
op den
den voet
voet
het vervolgen
vervolgen van
flesch te laten rondgaan.
rondgaan.
de honden
honden;; 2)
2) het
het kloppen d. i. het slaan
Doodgraver :: een hoed,
hond. die
die geschoten
geschotenwild
wild door de
Doodgraver
en of op den grond onder
onder het
het
onder den grond of
of onder
onder bladeren verbergt. tegen
boomen
Legen de boom
brrhaa ...
brrhaa ...
heeft
Doorhessen:
van hazen
hazen en
en roepen
roepen van brrhaa
... brrhaa
... ;; zoo heeft
Doorhessen : de achterloopers van
bosch en
en vlak
vlakdrijven
drijven:; 3) uithollen,
uithollen. b.v.
b.v.
men : bosch
konijnen.
konijnen, kruisgewijze
kruisgewijze doorsteken
doorsteken om ze te men:
die pijp
pijp is
is versch
versch gedreven.
kunnen dragen of ophangen.
Drijvers
jongens. die
dievoor
voorde
dedrijfjacht
drijfjacht
Doorsteken
Drijvers :: de jongens,
Doorsteken :: zie doorhessen.
gebruikt worden.
Doover,t dooverik
Doover
dooverik:: snip.
commando aan
Drijvers
op!
aan de
de drijvers,
drijvers. om
vliegend wild.
wild.
Drijvers op
! :: commando
Dop :: eierschaal van vliegend
van de eerste
eerste drift,
drift. om
om de
de tweede
tweede been
heen te
te
Dos:
van het
het wild.
wild.
Dos : de huidbekleeding van
omdeze
dezeofaftetezetten,
zetten.terwijl
terwijlde
dejagers
jagers
loopen, om
Doublet:
doubletmaken
maken :: wanneer
wanneer men
men loopen.
Doublet : een doublet
gelijktijdig opspringend
opspringendwildmetiederen
van gelijktijdig
wild met iederen blijven staan.
Drukken
1) van den
den bond
hond ;; een
een hond
hond drukt
Drukken :: 1)
loop een
een stuk schiet.
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het wild, d. w. z. een hond drukt het wild, dat
hij in den bek draagt, stuk ; 2) van wild gezegd : het blijven liggen, door zich plat tegen
den grond to drukken.
Duikelen : doen vliegend wild neerhalen.
Ebarbouiller : uit elkaar schieten.
Eend : het vrouwelijk geslacht bij alle eendsoorten.
Eendenkooi : een inrichting tot het vangen
van wilde eenden, door middel van zoogenaamde kooieenden (lokeenden), lokkers of
kwakers, die er in worden gezet ; zijn onder
deelen : zwet, keel, vanghokje, hoofdschutting, zading, kooischermen, bosch, blindschermen. Zie ook kooihondje.
Edeljacht : zie haar met haar.
Edelwild : gemeenschappelijke benaming
voor 't hert, de hinde en het kalf.
Eerd (Z.--L.) : een konijnenheuvel met al de
pijpen.
Eerdpijp (Z.-L.) : een pijp van een eerd.
Eierwezel : de kleine wezel.
Eind (eend) : zie bout.
End : tak of vertakking van het gewei.
Entrez I : zie binnen !
Epauleeren : het geweer aan de schouders
brengen.
Fest apporte ! : hou vast, breng hier ! tot een
gedresseerden hond.
Flank : zijkant van een drift. De flank dekken.
Flankeeren : van een hond, die voor den
jager uit, goed heen en weer zoekt.
Flankgeweer : de jager, die de flank beschieten moet.
Flint (spreek uit : fluent) : geweer.
Flobert : klein geweer voor kogel en hagel.
Flouw : zie vlouw, een zeker snippennet.
Fluit : geweer met langen loop.
Förster (hgd.) : houtvester, boschbaas.
Foei, haas ! : tegen een staanden hond, die
een haas achtervolgt.
Fret : een fret is volgens sommigen een albinobunsing, volgens anderen een afzonderlijke diersoort. (Reeds bij de Romeinen werd
gefretteerd.)
Fretteeren : jagen met de fret. (De konijnenholen worden met builen afgezet. Het fret
(Z.-L. in plaats van de fret) wordt opgezet,

het konijn loopt in de builen, die dan worden opgeraapt).
Fretten (Z.-L.) : zie fretteeren.
Fullchoke : zegt men van geweren, waarvan
beide loopen vernauwd zijn.
Ga liggen ! (N-Br.) : commando aan den
hond.
Gabler (Z.-L.) : vierjarige bok met twee vertakkingen aan het gewei.
Gaffeler (Z.--L.) : het driejarig hert.
Gaffelbok (Z.-L.) : de driejarige reebok.
Galg : aan de galgen brengen : vliegend wild
doodschieten ; de galgen zijn kleine koorden
of lederen stropjes, die worden aangetrokken, nadat de kop b.v. van een patrijs er
doorheen gestoken is ; zie stok.
Gander : mannetjes gans.
Ganzeroer : geweer met langen loop.
Garde : boschwachter; garde-chasse ; gardechampetre, in Zeeland verbasterd tot : „Sampetter en Spetter".
Gaten : de monden der pijpen van de holen
der dassen, wossen en konijnen.
Gehoor : 1) de ooren van grof wild ; 2) (Z.-L.)
de hond heeft goed gehoor in : gehoorzaamt
goed ; die hond heeft Been gehoor in : gehoorzaamt slecht.
Geladen : het grof wild, dat jongen draagt
is „geladen".
Geleg : 1) de uitwerpselen van vliegend wild ;
2) de plaats, waar men gevleugeld wild ver
wacht, om de daar aangetroffen uitwerpselen.
Gelt : zegt men van de hinde. de rekke en het
moerhaas, wanneer zij onvruchtbaar of niet
drachtig zijn.
Gent : zie gander.
Gerekt : heet het gewei van het grofwild,
wanneer het van den ruigen bast ontdaan is.
Geschild : 1) noemt men de patrijzen met
de schilden, die op de borst der jonge hanen
duidelijk zichtbaar zijn ; 2) de takken van het
gewei, noemt men geschild, als de ruwe bast
er of is.
Gesneuveld : zegt men van wild, dat dood in
het jachtveld wordt gevonden.
Gesteente : de kleine hoekige uitwassen, die
een rand vormen om het onderste gedeelte,
of roos van het gewei.
der hedendaagsche lagers.
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Getakt:: een getakte
getakte fazant,
fazant. een
eenfazant,
fazant. die
die
Getakt
in de boomen zit.
Getters:: beenbekleeding
beenbekleeding door
doorde
de jagers
jagers gege~
Getters
(fra. guetres). Zie
Ziesallepatters.
sallepatters.
bruikt (fra.
Getwij :: zie gewei.
Getwij
Geveegd:: zie gerekt.
Geveegd
Gewaai:: 't zelfde
zelfdeals
geleg. maar
maar bij
bij viervier~
als geleg,
Gewaai
voeters.
voeters.
Geweer::1)
1) de jager
jager zelf
zelf:; vijf geweren verver~
Geweer
bout:;2)voor't
komen::
zamelden zich een bout
2) voor 't- komen
komen.
onder schot komen.
Gewei::1)
1) de hoornen
hoornen van het
het grof
grofwild
wild:;
Gewei
loopend en
en vliegend
vliegend
2) de uitwerpselen van loopend
geweide.
wild:; 3)
klein wild
3) Zie
Zie geweide.
Geweide :: de buiksingewanden
bUiksingewanden van
van het
het looloo~
Geweide
pend wild.
Gewiekt:: zoodanig getroffen,
getroffen. dat het been~
beenGewiekt
zware slagpennen
slagpennenzijn
zijn ingeplant,
ingeplant.
tje waar de zware
verbrijzeld is.
Gezwinkt :: van vliegend
vliegend wild
wild gezegd,
gezegd. als
Gezwinkt
in het
hetuiterste
uiterstelid
lid van
van den
den
dit getroffen is in
Giftbrok:
[vleugelarm.
Ziebrok.
brok. [vleugelarm.
Giftbrok : Zie
Glazen
oogen van
vanhazen
hazenen
enkonijnen,
konijnen.
Glazen :: de oogen
ook spiegels genaamd.
Gooien
maar op los gooien : vlug
Gooien :: er zoo maar
en onverschillig schieten. Zie
Zieaanslag
aanslag 1).
Grenshazen :: meestal wordt
wordt onder
onder grens
grens~
haas
Lampe. die
die van
van„Buurr
.. Buur~
Naas verstaan
verstaan een Lampe,
man"
wordt...
heel even"
even" over
over de
de
man" gegapt
gegapt wordt,
„heel
Ook de
de hazen,
hazen. die
die zich
zich ophouden
ophouden aan
grens. Ook
de grenzen van
hetjachtgebied:vandaar:
van het
jachtgebied ; vandaar : op
grenshazen jagen,
jagen. om te voorkomen,
voorkomen. dat
dat ze
ze
in een andermans jacht overloopen.
Groenegilde :: de klasse.
het
die zich met het
klasse, die
jachtwezen bezighoudt.
Groenkraag
Groenkraag :: mannetjes eend.
Groenrokken
boschwachters.
Groenrokken :: jagers en boschwachters.
Groeven
diezich
sleuven, die
zich bevinden
bevinden langs
Groeven :: de sleuven.
het gewei van het
het grofwild.
grofwild.
Grofwild
zwart~wild.
rood- en zwart-wild.
Grofwild :: rood~
Groszwild
(Z.~L.) :: zie grofwild.
Groszwild (Z.-L.)
Grutto
(griet. grieto)
grieto) :: vogels
vogels iets
ietsgelijkend
gelijkend
Grutto (griet,
op snippen.
Gullen
in het
Gullen :: het baden van vliegend wild in
zand.
nand.
Gust:
patrijzen, diezon~
die zonGust : noemt men een paar patrijzen.
der jongen
jongen zijn
zijn gebleven
geblevenen
enander
anderv`wild.
dat
ild, dat
niet drachtig is.
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Haan
Haan :: het mannelijk
mannelijk geslacht
geslacht der
der korhoenkorhoenders,
ders. fazanten,
fazanten. patrijzen
patrijzen en
en kwartels.
kwartels.
Haar met
met haar
haar:: het jagen en vangen van
van
met honden.
honden.
wild met
wild, het tegenHaarwild
Haarwild :: haardragend
haardragend wild.
tegenvan vederwild.
vederwild.
overgestelde van
Haas
Haas:: in de jagerstaal zoowel
zoowelmannelijk
mannelijk als
.. het" Naas.
haas.
onzijdig, „het"
Haaskonijn
Haaskonijn::kruissingsproduct
kruissingsproduct van
van haas
haas en
en
konijn.
Halfwassen
Halfwassen: het
: hetwild,
wild.dat
datongeveer
ongeveerde
de helft
van zijn
zijn wasdom
wasdom bereikt
bereikt heeft.
heeft.
Hallali
ach.
HallaH:: de kreet
kreet van
van den
den jager
jager als het achtervolgde hert of zwijn op 't punt is. ineen-tervolgdhfzwijnp'tus,e
te zakken.
zakken. In
In 't't algemeen
algemeen vreugdekreet
vreugdekreet van
van
het jachtgezelschap door
door bosch
bosch en
en veld.
veld.
geven :: zie aanslaan.
Hals geven
Handschuw
Handschuw: :van
vaneen
eenbond
hondofoffret,
fret.die
diemen
men
ge~
tengevolge van
van ruwe
ruwe behandeling
behandeling niet
niet ge
makkelijk in banden
handen kan krijgen.
krijgen.
Hangpooten :: het laten hangen der pooten
Hangpooten
van vliegend
vliegend wild,
wild.dat
datbeenwond
beenwondgeschogeschoten is.
is.
Hannebroek
Hannebroek :: meerkol.
haanloos (ejecteur-)
Hammerless (ejector)
Hammerless
(ejector):: haanloos
(ejecteur-)
geweer.
bek, van den hond
bond geHard:
Hard : te hard in den bek.
zegd:
zegd ; zie drukken 1).
Harmel:
groote wezel
wezelofofhermelijn.
hermelijn.
Harmel : de groote
Hartjesdag
dag. waarop
waarop de
de AmsterAmsterde dag,
Hartjesdag :: de
dammers in
in den
dammers
den Haarlemmerhout
Haarlemmerhout herten
herten
mochten vangen.
Haspel:
Haspel : zie dresseerbok.
het geluid van een
Hazeklagen
een Naas,
haas. die
Hazeklagen :: het
op sterven ligt,
ligt. nabootsen om den vos of de
ofto
te schieten.
schieten.
kat of ander rooftuig te vangen
vangen of
Hazeklager :: het instrumentje,
instrumentje. waarmede
waarmede
men hazeklaagt.
Hazenbalg
van het
hetNaas.
haas.
Hazenbalg :: vel van
hazenjager, hazenophitser,
Hazenhetzer :: hazenjager.
hazenophitser.
hondo
gezegd van een bond.
Hazenrein ::noemt
Hazenrein
noemtmen
meneen
eenstaanden
staandenbond,
hond.
die alleen
aileen op bevel de hazen
hazen vervolgt,
vervolgt. of
ofalalthans op het eerste fluiten dadelijk van achter
een haas terugkomt.
terugkomt.
stand of
Hazenstand :: stand
of hoeveelheid
hoeveelheid der
der
hazen:
stand.
hazen ; slechte
slechte en goede
goede stand.
achterpoot van
Hazesprong : beentje uit den achterpootvan

het haas (tibia en fibula vergroeid).Vaak gebruikt als sigarenpijpje.
Hazewind (hazewindhond) : zie windhond.
Head-gamekeeper (engl.) : hoofdjachtopzichter.
Hebben : erop hebben : ik heb het er goed
op gehad : ik heb goed gemikt.
Hegen (hgd.) : het beschermen van wild.
Heihaas : een haas van het hoogland.
Hen : het vrouwelijk geslacht der korhoenders, fazanten en patrijzen.
Hert : het mannelijk edelwild.
Hertinne : zie hinde.
Hertsvanger (ook hartsvanger) : een soort
van kort zijd-geweer met tweesnijdenden
punt, waarmede men het aangeschoten wild
tusschen achterhoofd en eersten wervel
steekt. Ook : nekvanger.
Hertstijd : volgens Ampsing duurde in de
14de eeuw de jacht op herten, of de hertstijd
hier te lande, van St.-Laurens- tot St.-Lambertusdag (10 Aug.-17 Sept.).
Hetsen (hgd.) : zie hitsen.
Hierom ! : toeroep om den staanden hond,
onder het zoeken van richting te doen veranderen.

Hin : zie hinde.
Hinde : het vrouwelijk edelwild.
Hitsen : de honden aanzetten om loopend
wild te achtervolgen.
Hochsitz (Z.-L.) : een plaatsje in (de kroon
van) een boom, waarop men de komst van
een bok afwacht. Het is meestal op 't einde
van een stuk wei' of bij een beek, waar het
wild komt eten en drinken.
Hoefijzer : het teeken op de borst van een
patrijs, waardoor men een haan van een hen
kan onderscheiden.
Hoen : een patrijs. 25 hoender : 25 patrijzen.
Hoepnet : een rond net, dat aan een grooten,
halven hoepel is bevestigd, en gesteld wordt
om fazanten te vangen.
Hol over bol : zegt men van een konijn, dat
hard wegloopt en omduikelt.
Holen : de onderaardsche verblijven van
dassen, vossen, konijnen, bunsings en wezels,
ook wel wrangen genoemd.
l'Honneur du pied (Z.-L.) : bij chasse a

court, krijgt degene die 't eerst bij 't hert is
den rechterpoot.
Hoofdschutting : 't gedeelte van keel tot
leertje in een eendenkooi.
Hoogzoeker : hond, die zoekt met den neus
ver boven den grond.
Hop ! hop! : jagers toeroep om elkaar op de
jacht terug te vinden.
Horst : nest (van den havik). Plaats waar
vogels nestelen by. Ravenhorst, Kraaien
horst enz.
Houden : zegt men 1) van vogels ; b.v. zij
houden daar : zij hebben daar hun nest ; 2)
wanneer het wild zoo vast blijft liggen, dat
de hond er voor staan kan ; 3) van wild, dat
goed in het eigen jachtveld blijft en niet naar
een andere jacht overloopt.
Houlahou : waarschuwingskreet als er wild
is opgedaan. Zie wartoe.
Houtsnip : hiervan bestaan twee soorten :
Uilenkop en Blauwpoot.
Hubertus St.- : patroonheilige van de jacht
in N.-Brabant en Z.-Limburg, op zijn feestdag 3 November wordt gewoonlijk klopjacht gehouden. De huibjesdag.
Hubjes : kleine, kubusvormige broodjes, die
men op den feestdag van St.-Hubertus ter
zijner eere eet.
Hubkes, Huibjes, Huibkes : zie hubjes.
Hubkesbroodjes : zie hubjes.
Huid : zie dos.
Huppelaar : konijn.
Hutjacht : het jagen van uit een hut op roofvogels, zoowel stand- als trekvogel, met den
oehoe (ooruil).
IJsend : het tweede end van het gewei, dat
op het oogend volgt.
Ingangen : zie gaten.
Invallen ; zie strijken.
Jaagbaar : wild, dat geschoten kan worden,
d. w. z. dat waard is geschoten te worden,
niet te jong of te klein.
Jacht : jachtveld.
Jachtboek : het boek, waarin de resultaten
der jachtdagen worden opgeteekend.
Jachtmatig : noemt men alle handelingen en
spreekwijzen, die volgens de regels der jachtkunst zijn.
jagerstaal.
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Jachtopzichter : jachtopziener, garde.
Jachtseizoen : de tijd, gedurende welken de
jacht op wild geopend is.
Jachtpad : een tusschen bosschen aangelegd
pad voor de drijfjachten.
Jachttent : de tent, gebruikt bij de jacht.
Jagdverwalter (hgd.) : jachtopziener.
Jachtzak : zie weitasch (rugzak, Rücksack).
Jagerslatijn : het taaleigen der jagers. Ook
wel : overdreven gekleurde taal.
Jagerssteek : de knoop, waarmee men de
leisse of dresseerlijn aan den halsband bevestigt, en die zich door een ruk aan het
korte einde, laat lostrekken.
Jachtstevels : jachtlaarzen.
Kakelnest(je) : de kleinste van een klucht
vliegend wild.
Kali : jong van het grof wild. Naar het ger
slacht bij edelwild : hertekalf, hindekalf ; bij
het reewild : bokkalf, rekkekalf geheeten.
Kaliber twaalf : benaming van het geweer,
dat voor patronen kaliber twaalf geschikt is;
zoo duidt men b.v. het geweer, dat voor patronen van kaliber tien geschikt is, aan door
kaliber tien.
Kamer : 1) de ruimte in dassen-, vossen- en
konijnenholen ; 2) het hart van het wild ;
3) 'n deel van 't geweer, 't achterste deel,
waar de patroon in staat.
Kamerdressuur : de africhting, die dient om
den hond het apporteeren te leeren.
Kantjes jagen : zie korte jacht.
Kansel : zie Hochsitz.
Kapitaal : b.v. een kapitale bok, een kapitale jacht voor : een prachtig mooie bok of
jacht.
Kardoes (fra. cartouche) : patroon.
Karren : kareenden is de Friesche benaming
van tafeleenden (Aythia ferina); duikeendjes.
Karwats : gevlochten leeren hondenzweep.
Kennel : hondenhok.
Keel : mv. kelen : de vertakkingen, die op
het zwet uitloopen in een eendenkooi.
Kees : haas met (in de jeugd) afgesneden
ooren.
Kegel maken : rechtop blijven zitten, gezegd
van hazen en konijnen.
Ketel : Keteljacht, is de jacht, waarbij de
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jagers ringvormig geschaard, langzamerhand
zich tot een middelpunt concentreeren.
Ketsen : het niet afgaan of weigeren van het
geweer.
Ketsschot : een schot, dat niet afgaat, doordat 't geweer ketst.
Killing-cirkel : de cirkel, waarbinnen men
nog wild doodschiet, de trefkans.
Kip : fazantehen.
Kiro : zie tiro.
Klagen : het klagend gekerm van het haas
of konijn, wanneer ze aangegrepen worden
of in angst zitten.
Kleiduiven : glazen ballen of aarden schoteltjes, die mechanisch in verschillende richtingen worden weggeworpen om den schutter te oefenen in het schieten op vliegend
wild.
Kleinwild : haas, konijn,fazant,patrijs,kwartel enz.
Klem : alle soortenvan ijzers met slagveeren.
Voor vossen gebruikt men den zwanenhals,
voor otters de klem en voor klein roofge
dierte den sprenkel.
Kleppers : loopers van hazen en konijnen.
Kletsen : schieten.
Klink : het teellid der teven.
Klocht : zie klucht ; (Zeeland en N.-Br. :
krooi).
Klokhuis : hart, lever en long van het grof
Klopjacht : zie drijfjacht. [wild.
Kloppen, Kloppers : zie drijven en drijvers.
Klucht : een broedsel korhoenders, fazanten
en patrijzen met de ouden.
Kluft : zie klucht.
Knerp : gewestelijke uitdrukking voor geweer (hgd. : Knarre).
Koddebeier : een veldwachter.
Koet : soort watervogel ter grootte van een
kleine kip.
Kokkeren : het geluid van den fazantehaan
bij het opvliegen.
Konijn : zoowel vrouwelijk als onzijdig gebruikt.
Konijnenhagel : hagel n°. 6, groote of kleine
6 genaamd.
Konijnenp(a)adjes : de wegen, die de konijnen altijd volgen.

Koningskwartel : spriet. Vergelijk :
„In de maand Mei
Legt elke vogel een ei,
Behalve de Koekoek en de Spriet,
Die leggen in de meimaand niet.
Kooi : zie eendenkooi.
Kooihondje : een hondje, dat het meest gelijkt op een mollehond en gewoonlijk rood
van kleur is, gebruikt in de eendenkooi.
Kooiker : een eendenkooihouder.
Kooiman : zie kooiker.
Kooirecht : het recht, om een eendenkooi
te houden.
Kooischermen : een gedeelte der keelschermen.
Koppel : 1) twee of meer honden, wier hals banden door een kettinkje of riem verbonden zijn ; 2) twee gepaarde patrijzen, enz. ;
ook een koppel patrijzen d. i. twee.
Koppelen : de honden door halsbanden samenbinden.
Koppelvast : zegt men van honden, die zich
gemakkelijk laten koppelen en geleiden.
Korrel : op den korrel nemen, mikken.
Korrelvoer : graan, voeder voor het wild.
Kort : te kort schieten, achter het wild schieten of op het achterdeel raken (van loopend
wild beide achterloopers stuk).
Kort jagen : zegt men van een staanden
hond, die steeds binnen schot vöör den jager
uit zoekt.
Korte jacht : de jacht met het geweer, met
staande honden, spionnen en brakken.
Koude voet : het spoor van wild, waarop de
honden niet meer teekenen.
Kraaien : het geluid der patrijzen. Ook het
kraaien van den fazantenhaan.
Kraaienhut : oehoehut.
Krilschot : zegt men wanneer het wild door
het schot slechts even aan een der uitsteeksels van de ruggewervelen getroffen wordt,
zoodat het dadelijk neerstort, maar even
spoedig weer wegloopt of wegvliegt.
Krooi (N.-Br.) : zie klucht. Zoo zegt men :
sterke krooien, d. w. z. met een groot aantal
jongen.
Kroon : de bovenste enden van het gewei
der herten.

Kudde : zie klucht.
Kuit : leger, ligplaats van het wild, In de
kuit schieten : het wild schieten, wanneer het
in het leger ligt.
Kussens : de achterbouten van het Naas en
het konijn.
Kwaker : zie eendenkooi.
Kwartelbeentje : lokfluitje om kwartels te
yang en.
Kwast : staart van een bond.
Laat : waarschijnlijk het leger van het
Laatvlouw : zie vlouw. [haas.
Lampe : haas.
Lamprei : jong konijn, dat minder dan halfwassen is.
Lange hond : windhond.
Lange jacht : de jacht met windhonden.
Langnek : eend.
Langoor : haas.
Langsnavel : snip, wulp.
Langstaart : fazant (geheime uitdrukking).
Laut I (hgd.) : zie luid !
Lavei : het voedsel, dat loopend wild gebruikt.
Laveien : het op voedsel uitgaan van loop end wild.
Leertje : bij de eendenkooi toegang van zading tot hoofdschutting.
Leewieken : het breken van het beentje,
waar de zware slagpennen zijn ingeplant of
het lid van den vleugelarm.
Leger : de plaats, waar zich het klein, viervoetig wild verborgen houdt.
Leisse : zie dresseerlijn.
Lefeaucheux : een geweertype. Pin-geweer.
Lemmen : zie leewieken.
Lepels : de ooren van hazen en konijnen.
Lepelman : haas.
Lichtbak : lantaarn, van een gordijntje of
draaiinrichting voorzien, waardoor het mogelijk is, het licht al of niet te laten schijnen,
naar gelang dit gewenscht is. Het wild blijft
('s nachts) verblind zitten voor den glans van
't licht en wordt aldus geschoten ; met den
lichtbak uitgaan : stroopen met den lichtbak.
Lichtbakkerij : strooperij, wilddiefstal.
Lichtbakkers : stroopers, die met den lichtbak uitgaan.
der hedendaagsthe Jagers.
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Lichten : de haas lichtte zich, d. w. z. richtte zijden door de bovenlip der fret gestoken
zich even, slechts ten halve op, veelal om de wordt.
omgeving te verkennen.
Maligin : door de ringetjes der fret eenen
Lighond : zie staande hond.
draad rijgen, en daarmee den bek toebinden.
Ligne : a ligne jagen: wanneer alle jagers Markeeren : zie teekenen.
op eene lijn vooruitgaan en zoo een groot Marqueur : een instrumentje, om 't geschouitgestrekt land bejagen.
ten wild aan te teekenen, door een wijzer te
Likker : de tong van het grof wild.
verzetten op 't getal, dat het aantal van het
Loensch : noemt men een bond, die erg schuw geschoten wild aangeeft.
is en zoodra hij berispt wordt met de staart Meppen : hazen meppen, omleggen.
tusschen de beenen er van door gaat of zon- Mismaakt : zie oneffen.
der verder mee te willen werken achter den Misvlammen : misschieten.
jager blijft loopen.
Moderato ! : commando aan den hond, die
Lokbrokken : de brokken, die men rondom den jager te ver voor is.
den zwanehals plaatst. Zie brok.
Moer (N.-Br.) : het vrouwelijk konijn.
Lokeend : zie eendenkooi.
Moerhaas : het vrouwelijk haas ; zoo moerLokker : zie eendenkooi.
vos, de vrouwelijke vos.
Lont : de staart van den vos.
Moor (Z.-L.) : zie moer.
Loop : 1) geweerloop ; 2) in den loop schie- Morgenbirsch (hgd.) : morgenbers, de bersten : het wild schieten, terwijl het loopt.
jacht 's morgens.
Loopen : in de pijp geloopen. Zie oploopen. Nagaan : loopend of vliegend wild nakijLoopband : zie leisse.
ken, om te zien, waar het gaat liggen of
neervalt.
Loopend wild : alle viervoetig wild.
Loopers : 1) de pooten van het viervoetig Naoogen : zie nagaan.
wild ; 2) zie posten.
Nakijken : zie nagaan.
Loopsch : noemt men de teef, bij welke Nawaren : zie nagaan.
tijdelijk de geslachtsdrift is opgewekt.
Neerhalen : doodschieten ; vliegend wild uit
Los I : commando aan den hond, om hem het de lucht neerhalen.
geapporteerde wild te doen afgeven.
Neerknallen : zie neerhalen.
Los : de hond jaagt met lossen bek, jaagt Neerkletsen : neerschieten.
luid, niet stom.
Neervallen : zie strijken.
Loskoppelen : de gekoppelde honden de Nekken : het bij de achterloopers opgenohalsbanden afnemen.
men Naas of konijn, met den kant der rechLucht: de eigenaardige reuk, die elk stuk wild terhand in den nek slaan, om zoodoende 't
voor den neus der honden achterlaat.
dier of te maken.
Lucht hebben : zegt men van een hond, die Nekvanger : zie hertsvanger.
[blaffen moet. Neus : 1) het reukvermogen van een hond
wild ruikt.
Luid! : commando aan den hond, dat hij Men zegt : die bond heeft een goeden (slecbLuid : luid jagen, aanslaan bij het vervolgen ten) neus ; 2) iets in den neus hebben : zie
van wild.
lucht hebben.
Machtiging : buitengewone machtiging : Neuzen : de bond heeft iets in de neus, d. w. z.
vergunning om op schadelijk wild te mogen ruikt wat.
Oehoe : ooruil.
jagen buiten den jacht; buitengewone machti
gingen kunnen ook doorloopend zijn, d. w. z. Oehoehut : ook kraaienhut genoemd, van
ook van kracht gedurende den tijd, dat de waaruit men roofvogels, vooral kraaien,
jacht geopend is. Ook : vergunning aan vrou- schiet, die 't meest verwoed op den oehoe
welijke personen om te mogen jagen.
stooten.
Malie : een zilveren ringetje, dat aan weers- Oerwild : origineel standwild.
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Omhalen : tegen den wind in, langs een omweg op wild,afgaan, dat ergens ligt.
Omkegelen : het omverduikelen van loopend wild.
Omleggen : doodschieten, van loopend wild
gezegd.
Omstellen : afzetten ; de plas, die zou worden uitgedreven, werd omsteld. Zie afzetten 1).
Omzetten : het wild drijven in een andere
richting dan het zelf gekozen heeft. Zie
ramen.
Onderdrijven: het konijn in de pijpen drijven.
Oneffen : van een hert, dat b.v. aan de eene
zijde vier en aan de andere drie enden heeft
zegt men : een oneffen achtender.
Ongedierte : alle roofdieren, die aan den
wildstand schade doen.
Onjachtmatig : zie jachtmatig.
Onthuiden : het grof wild van de huid ontdoen.
Ontweiden : de ingewanden van gedood
wild uithalen.
Ontweien : zie uitroeien.
Oog-end : de onderste tak van het gewei
der herten.
Opdoen : het vinden van wild, dat de vlucht
neemt.
Opdrijven : het wild zoo opjagen, dat de
jager er schot op krijgt.
Opgaan:opvliegenvan patrijzen,eenden enz.
Opjagen : het doen springen van het wild.
Oploopen : het konijn is opgeloopen, d. i.
in de pijp vastgeloopen, zoodat het er niet
meer uit kan, daar de fret er achter zit.
Opnemen : het opvatten van den dresseerbok, of eenig wild, om het te apporteeren.
Oprijzen : omhoogvliegen van wild. Zie
opstaan.
Opspringen : zie springen.
Opstaan : het wegvluchten van loopend
en vliegend wild, wanneer dit wordt opgestooten.
Opstooten : het tegenkomen van wild,'t welk
dan wegvlucht.
Opzetten : 1) het aangroeien van het nieuwe
gewei bij het grof wild ; 2) een fret opzetten:
een fret in de pijpen laten gaan.

Opzitten : het fret zit erop, het fret is in de
pulp.
Ouverture maken bij N. : op den eersten
dag, dat de jacht open is, gaan jagen bij N.
Overjaagd : noemt men een bond, die door
het sterk, straf jagen afgemat en moedeloos
wordt en niet meer wil zoeken.
Overjagen : zie overjaagd.
Paarhoenders : zie koppel 2).
Paarlen : de kleine, knobbelvormige uitwassen aan het gewei van grof wild.
Paffen : schieten.
Par force : een bond, die door dwang, niet
spelend is afgericht, noemt men „par force
gedresseerd".
Partout : zie wartoe.
Patrijshond : zie staande bond.
Patrijzenkraaier : instrumentje, waarmee
men 't kraaien van een patrijs nabootst om
patrijzen te lokken.
Patrijzenlokker : patrijzenkraaier.
Patroon : kokertje met buskruit en bagelkorrels of kogel. Zie cartouche.
Patte (Z.-L.) : a patte schieten : vliegend
wild schieten, terwijl bet loopt. (Een daad
waarom men wordt uitgelachen ; „Tire haut"
zu Fuss.)
Paven (Z.--L.) : zie paffen.
Pekel : de pis van het doode haas. Wanneer het door drukken op de blaas, daar
van ontlast wordt, zegt men : laten pekelen,
ook wel : laten wateren.
Pensjager (Overijsel) : broodjager.
Permis : zie buitengewone machtiging.
Per voet : zie partout, wartoe ; (naar den
voet !).
Pflegen (hgd.) : zie hegen.
Petten (Friesland) : de met riet, bies en
waterplanten begroeide gaten op een meer.
Peuterhond : een kort onder 't geweer jagende bond.
Pijlstaart : een Noordsche eendsoort, lang
-halse nd.
Pijpen : buisvormige gaten, die een dassen-,
vossen- of konijnenhol vormen ; zoo spreekt
men van enkele pijpen (rütscbkes, Z.-L.) die
slechts een uitgang hebben ; dubbele pijpen
met twee uitgangen. Doode pijpen noemt
Tagerstaal.
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konijnenholen. die
dieongebruikt
ongebruiktzijn;
zijn:lele~
men konijnenholen,
vende. die
die versch
versch gedreven
gedrevenzijn.
zijn.
vende,
Platzak:: zegt men
men van
van den
den jager,
jager. die
die zonzon~
Platzak
wild naar
naar huis
huis terugkeert.
terugkeert.
der wild
Pluim :: de staart
staart van
van haas
haas en
enkonijn.
konijn.
Pluim
Poedel:: misschot.
Poedel
Poedelen:: misschieten.
misschieten.
Poedelen
Poejer :: kruit.
kruit. (De jager
jager noemt
noemt een
een sigaar
sigaar
Poejer
vaak een
een poejer
poejer of
ofeen
eenblazer.)
blazer.)
ook vaak
Poelie:: zie poule.
poule.
Poelie
Pointeeren:: teekenen.
teekenen.
Pointeeren
Porteur:: een drijver,
drijver. die als drager van het
het
Porteur
wild wordt
wordtgebruikt.
gebruikt.
geschoten wild
Post:: plaats van
vanden
denjager
jagerbij
bijde
dedrijfjacht.
drijfjacht.
Post
Posten:: kleine kogels.
waarvanmen
men er
er 9-12,
9~ 12.
kogels, waarvan
Posten
gelang het
het kaliber,
kaliber.op
geweer laadt.
laadt.
naar gelang
op het geweer
Posteeren:.:. aan de jagers
jagers hunne
hunne plaatsen
plaatsen
Posteeren
wijzen. voordat
voordatmen
menmet
methet
hetdrijven
drijven begint.
begint.
wijzen,
Pot:: in den pot
pot schieten
schieten:; zie
ziekuit.
kuit.
Pot
Poot :: met de pooten
pooten eruit,
eruit. zie
zie hangpooten.
hangpooten.
Poot
Poule!! :: kip
kip!! roept
men. wanneer men
men een
een
roept men,
Poule
hen van
van vliegend
vliegend wild
wildziet.
ziet.Dikwijls
Dikwijls isis dit
dit
hen
opteteschieten,
schieten.daar
daar
het teeken
teeken om
om er
er niet
nietop
te veel
veelkippen
kippenteteschieten
schietende
dejacht
jacht
men door te
Poule
[arm
maakt.
fazantenhen. [arm
maakt.
Poule :: fazantenhen.
Preeken:: het steigeren van
van b.v.
b.v.een
eenpatrijs
patrijs
Preeken
geschoten is.
is.
die in den kop geschoten
Prent:
Prent : zie spoor.
Prop:
proppen erop
doen:: 't geweer
geweer
erop doen
Prop : de proppen
laden.
patronen erop doen.
doen.
laden, de patronen
Protokol
overtreders
Protokol :: procesverbaal tegen overtreders
der jachtwet.
Punt:
punt maken
maken :: niets schieten:
schieten ; een
Punt : geen punt
mooi punt maken
maken : een mooi
mooi schot
schotmaken.
maken.
Piirschen
besluipen.langs
(Z.-L.) : het wild besluipen,
langs
Pürschen (Z.~L.):
kleine paadjes,
paadjes. die langs den
den uitersten
uitersten rand
rand
van het bosch gemaakt
gemaakt zijn.
zijn.
Piirschschoenen
kur~
(Z.-L.) : schoenenmet
schoenen met kurPürschschoenen (Z.~L.):
ken zolen, die
die men
men gebruikt
gebruikt bij
bij 't'tpürschen.
piirschen.
Piirschwegen
piirschen.
(Z.-L.) :: zie pürschen.
Pürschwegen (Z.~L.)
Raggen
hond gezegd,
gezegd. het
het links
links en
en
Raggen :: van een bond
rechts doorloopen van
van een
een bosch
bosch:; het woest
woest
rondsnuffelen.
Ram :: het mannetje
mannetje der
der marters,
marters. bunzings
bunzings
en wezels.
Ramen :: wordt
van windhonden
windhonden gezegd,
gezegd.
wordt van
wanneer zij
zij telkens
telkens het
hetNaas
haas omzetten
omzetten en
en er
er
naar grijpen.
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Rammelaar
Rammelaar :: het mannelijk
mannelijk Naas
haas of
ofkonijn
konijn..
Rammelen :: het paren
paren van
vanNaas
haas of
ofkonijn
konijn..
Randhagel :: de hagelkorrels buiten
buiten de
dekern
kern
van het
het schot.
schot.
Reebok :: het mannelijk
mannelijk reewild.
Reebok
benaming van den
Reewild
Reewild :: gezamenlijke
gezamenlijke benaming
den
reebok,
reebok. de rekke
rekke en
en het
het reekaif.
reekalf.
Rein:: zie zuiver.
Rein
Rekel :: het
het mannelijk
mannelijk geslacht
geslacht van
van den
den
bond
; ook
hond en
en den
denvos
vos:
ookvan
vanNaas
haasen
enkonijn.
konijn.
Rekke :: het vrouwelijke reewild.
reewild.
Rekke
bij het
Respecteeren
Respecteeren:: 't staan van
van een
eenbond
hondbij
het
zien staan voor
voor wild
wild van
van een
een anderen bond.
hond.
mannetjeshond. ook
ook genaamd
genaamd rekel.
rekel.
Reu :: mannetjeshond,
jachtdistrict.
Revier (hgd.) : jachtdistrict.
Ricke:: 't geluid van een
een reegeit.
reegeit.
Ricke
Ricochette~schot :: het terugspringen
terugspringen van
Ricochette-schot
den bagel
hagel op
op water,
water. bevroren
bevrorengrond
grondof
oftegen
tegen
boomen enz.
Ricochetteeren:: zie ricochette-schot.
ricochette~schot.
Ricochetteeren
zijn :: zegt
zegt men
men van
van het
het wild,
wild. dat
dat zoo
zoo
Ril zijn
schuw is,
schuw
is. dat
dat het
hetden
denstaanden
staanden bond
hond niet
niet
afwacht.
Rilheid
ril zijn.
zijn.
Rilheid :: het ril
Rijzen :: het opstaan
opstaan van
van zoowel
zoowel vliegend
vliegend
als loopend wild.
fazant met
Ringnek
met witten
witten band
band om
om den
den
Ringnek :: fazant
hals.
Rocketer:
Rocketer : een hoogvlieger.
Roepen
Roepen :: zie kraaien.
alle vliegend
Roest:
1) het nachtleger van aUe
Roest ; 1)
uitwerpselen van
van patrijzen
patrijzen bij hoop~
wild:
wild ; 2) uitwerpselen
hoopjes.
gulplaats.
jes, bij de gulplaats.
Roesten
geroest.
Roesten :: hier hebben ze vannacht geroest,
hebben ze vannacht
Z. hier hebben
vannacht gezeten,
gezeten.
d.
d. w. z.
wat men zien kan aan de roest.
roest.
Roodwild (Overijsel
Z.~L.):
herten en
en
(Overijsel en
en Z.-L.)
: herten
reeen.
scha-allerlei scha~
Roofwild:
weI rooftuig,
rooftuig. aUerlei
Roofwild : ook wel
delijk.
delijk, roofgedierte.
Roos
rand. die het gewei van
van grofwild
grofwild
Roos : de rand,
omvat.
Rottering
en rammelen.
rammelen.
Rottering :: zie bronst en
verliezen van veeren,
Ruien
veeren. bij
bij verwisverwis~
Ruien :: 't verliezen
seling van vederkleed.
vederkleed.
eend, die in den tijd
verwisRuier
tijd van het verwis~
Ruier :: eend.
moeiteer moei~
selen der slagpennen is en niet of zeer
lijk
lijk kan
kan vliegen.

Ruim jagen : het tegenovergestelde van kort
jagen.
Ruimen : zegt men, wanneer het loopend
wild een bosch verlaat, waarin het door
honden wordt achtervolgd. Ook van dassen
en vossen, die voor de dashonden of van konijnen, die voor de fretten uit hunne holen
vluchten ; het wild ruimt slecht : het ligt vast.
Ruimte : zie kamer 1).
Rütschkes (Z.-L.) : zie pijpen.
Rücksack : zie weitasch.
Safe zetten : de haan van het geweer vastzetten, zoodat het schot niet kan afgaan.
Sallepatters (fra. Salespattes) : slobkousen.
Saint Esprit (Z.-L.) : den Saint Esprit
maken. Zie preeken.
Schaal : zie zool.
Schampschot : het rakelings treffen van een
stuk wild.
Scheuren : zegt men, wanneer honden elkander het wild ontrukken willen, en het in
stukken trekken. Ook zegt men van een bond,
die het wild opvreet : „bij scheurt".
Schieten : met zilveren kogel —; gezegd van
een zondagsjager, die wild (voor zilveren
duiten) koopt, als hij niets geschoten heeft.
Schieter : in tegenstelling met jager. Bout
schieter d. i. eendenmoordenaar.
Schild : 1) de bruine vlek op de borst van
den patrijshaan. ook hoefijzer genaamd ; 2)
een op doek geschilderd paard of rund, waarachter men de ganzen bekruipt en waarmee
men vroeger de patrijzen in de fuik dreef.
Schoontijd : noemt men den tijd, dat het niet
eoorloofd is zeker wildsoort te schieten.
Schot : 1) het wild is binnen scoot, buiten
scoot : is met bagel to bereiken of niet ; 2) schoten afgeven, schieten ; 3) goed op schot zijn,
goed schieten ; 4) op het schot vallen, het
aanstonds dood neervallen van wild.
Schouderschot : zie bladschot.
Schreien (ook schreeuwen in N.-Br.) : zie
kraaien.
Schroot : hagelkorrels, het zaad.
Schuiver : zie achterlooper.
Schwarzwild(Z.-L.): wilde zwijnen en evers.
Sechser (Z.-L.) : vierjarige bok van een hert
met drie vertakkingen aan het gewei.

Servir : vermoedelijk opeten van rot wild.
Setz dich (Z.-L.) : tot den bond ; ga zitten !
Skiep, skiep : 't geluid der watersneppen.
Slaan : slaan naar, bijten naar.
Sla gaai I (N.-Br.) (sla gade, wees op uw
hoede) : uitroep bij 't opgaan der houtsnep,
Slakkenhuis : een korf, in den vorm van een
slakkenhuis om fazanten te vangen.
Sleep : sleep maken ; zie sleepen 3).
Sleepen : 1) patrijzen sleepen d. i. patrijzen
met een sleepnet vangen ; 2) het dragen van
wild door roofdieren over den grond ; 3) het
voortsleuren van het gewei van wild over
den grond, om roofwild te lokken.
Sleepnet : zie tiras.
Slepen : het zich voortsleuren over den grond
van loopend wild, dat weidewond geschoten is.
Slijm : aanslag van het kruit in den geweerloop.
Sliklappen, slikwaggen : zie getters.
Slippen : de bond loslaten, veld laten nemen.
Slobben : slobeenden, wilde zomereenden.
Slobkousen : beenbekleeding.
Sluiting : de dag, waarop het jachtseizoen
eindigt ; ook : het uur van zonsondergang,
waarop elke jachtdag eindigt(behalve de jacht
op eenden een half uur na zonsondergang).
Smaldier, Smalree : een binde, die het tweede jaar is ingegaan.
Smient : een Noordsche eendsoort, 'n soort
van wilde eend, fluiteend.
Snapeerdje (Z.-L.) : een pijp, die zich goed
leent tot het snappen van een konijn. Zie
Snaphaan : geweer. [snappen.
Snappen : bij gebrek aan builen een konijn
met de hand vangen, als het uit de pijp springt.
Snapschot : d. i. het schieten van een stuk
wild, dat slechts voor een teer kort oogen.
blik op het gezichtsveld komt.
Snep : zie snip. Dubbele snip, heele snip,volle
snip : grooter soort watersnip, halve snip :
kleinere soort.
Sneppenhagel : gewoonlijk bagel no. 10.
Snip : de watersnip ; houtsnip.
Snippenlokker : een instrumentje om het
„oeietsch" geluid van houtsnippen na te
bootsen.
der hedendaagsche jagers.
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Snor:: knevel
knevel van
van een
eenhaas
haasofofkonijn.
konijn.
Snor
Sok:: 1)
1) 't onderste deel van
van den
den achterpoot
achterpoot
Sok
van een
eenhaas
haasof
ofkonijn
konijn;; 2)
2) op
opde
desokken
sokkenzijn,
zijn.
van
loop en van
van haas
haas en
enkonijn.
konijn.
loopen
Solo-vanger:: een windhond,
windhond. die
die alleen
alleen een
een
Solo-vanger
en vangt.
vangt.
haas inloopt en
Speelpijpen:: in den regel
regel pijpen,
pijpen. die doordoorSpeelpijpen
loop en en
en waarin
waarin de
dekonijnen
konijnenspelen.
spelen.
loopen
Speuren:: den
den voet
voetvan
vanhet
hetwild
wildofofschadelijk
schadelijk
Speuren
ontdekken of
of nagaan.
nagaan.
gedierte ontdekken
Spiegels:: de oogen
oogen van
van alle viervoetig
viervoetigwild.
wild.
Spiegels
Spieshert :: zie Spieszer.
Spieszer.
Spieshert
bokzondelverSpieszer (hgd.) : tweejarige
tweejarige bok
zonder vertakkingen aan het gewei,
gewei.
takkingen
Spion :: een bond,
hond. die
die kort onder het geweer
geweer
jaagt. en
en voor
voorhet
hetwild
wildteekent
teekentzonder
zondertete
jaagt,
Spitsbok:: een tweejarige
[staan.
Spitsbok
tweejarigereebok.
reebok. [staan.
Spitser:: het tweejarig
tweejarig hert.
hert.
Spitser
Spoor:: de indruk,'dien
indruk.idien het wild
Spoor
wild bij hetloopen
het loopen
den grond
grond achterlaat.
achterlaat.
op den
Sprei:: een vierkant
vier kant net,
net. dat
dat men
men bij het vanSprei
vangen van kwartels over het
het gras of de veldveldvruchten legt.
Spreiden:: zegt men van een geweer,
geweer.dat
dat den
den
Spreiden
goed bij
bij elkander
elkander houdt.
houdt.
hagel niet goed
Spreider
verdwaalde hagelkorrel.
hagelkorrel.
Spreider :: een verdwaalde
Spreien
uitleggen van
sprei over
over de
de
Spreien :: uitleggen
van de sprei
kwartel zit.
zit.
plaats waar de kwartel
Spreihagel:
Ook spreider.
spreider.
Spreihagel : dwaalhagel. Ook
Sprenkel : zie klem.
Springen : zegt men 1) van alle wild.
wild, dat in
het jachtveld oploopt of
of opvliegt
opvliegt;; 2)
2) van het
het
konijn.
pijp komt,
komt. waar
waar het
het fret
fret
konijn, dat
dat uit
uit de pijp
opzit.
Springpijp
Springpijp :: kleine pijp.
pijp. die recht naar
naar beneden
neden loopt.
Spuit
1) een der kleine gaten
gaten van
vande
dekonij-konijSpuit :: 1)
nenholen.
om te ontvluchnenholen, die alleen dienen om
ten;
geweer.
ten ; 2)
2) gewone
gewone benaming van het geweer.
Staan:
staan van een bond
hond die
die
Staan : het
het blijven staan
wild ruikt
rUikt ; zie
zegtmen
men:: een
een
zie teekenen
teekenen 1). Zoo
Zoo zegt
haas
het staan
staan van
van den
den bond
hond voor
voor
haas staan.
staan, het
een Naas
haas;; de
muurvast.
de hond
bond staat muurvast.
Staande hond
hond :: een hond
bond die
die voor
voor wild komende, zoo
lang blijft
liggen.
zoolang
blijft staan
staan of gaat liggen,
tot zijn
zijn meester het kan
kan opjagen.
opjagen.
Stallen :: makke
makke of
of houten eenden.
eenden, waarmee
men
men de wilde aanlokt.
aanlokt.
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plaats, waar een
Stand:
een stuk
stuk grof
grofwild
wild
Stand
: 1) de plaats.
gewoonlijk
boeveelgewoonlijkzijn
zijn verblijf
verblijf houdt
houdt;; 2) de hoeveelheid wild
wild in
in zekere
zekere streken;
streken; goede
goedeen
enslechte
slechte
stand
hazenstand, patrijzenstand.
stand;; hazenstand.
patrijzenstand.
Standbok
Standbok:: een bok,
bok. die
die altijd
altijd op
op dezelfde
dezelfde
terugkomt.
plaats terugkomt.
zegt men van
Standlaut (hgd.)
(hgd.) :: zegt
van een
eenbond,
hond.
Standlaut
die blaft,
wanneerbij
hij staat.
staat.
blaft. wanneer
Standwild :: het wild,
wild. dat
dat het
het geheele
geheelejaar
jaar
Standwild
voorkomt.
Stang:: tak van het
het gewei.
gewei.Zoo
Zoostangen
stangenwe
veStang
gen;; de
de spitser,
spitser. wiens
wiens stangen
stangen waren ge,ge--gen
veegd,
.... ; ;zie
veegd•....
ziegerekt
gerekten
envegen.
vegen.
Stap :: zie klem.
Stap
Steekgaren:: een net voor het
het vangen
vangen van
van
Steekgaren
kwartels.
kwartels. Ook in
in het
het groot
groot tot
tothet
hetvangen
vangen
van patrijzen.
patrijzen. Het wordt ook
ook wel
weI wargaren
wargaren
genoemd. Zie vlouw.
vlouw.
loktoon met het kwartelbeentje
kwartelbeentje
Steken :: den loktoon
Steken
voortbrengen.
voortbrengen.
omhoogfladdeSteigeren :: het krampachtig omhoogfladdeSteigeren
ren van een
een in
in den
den kop
kop geschoten
geschoten patrijs
patrijs of
andere vogel. Zie
Ziepreeken.
preeken.
Stijgen
vliegen van
Stijgen :: het bijna recht omhoog vliegen
een stuk vliegend
vliegend wild.
wild.
Stilet
Stilet :: hartsvanger.
Stok
den stok
stok brengen
brengen :: loopend wild
wild
Stok :: aan den
gedoodschieten;
doodschieten ; aan den stok worden de ge-konijnen en hazen,
schoten konijnen
hazen. nadat
nadat ze getrest
getrest
zijn.
zijn, gehangen.
Stokhoenders
Stokhoenders :: zie gust.
Stom :: noemt
Stom
noemt men
men den
den bond,
hond. die
die bij
bij het
het ververvolgen van
van wild
wild niet
niet aanslaat.
aanslaat.
bijten, pikken
pikken naar.
naar. BijvoorStooten op
op :: bijten.
beeld de
de slechtvalk
slechtvalk stoot
stoot op den oehoe.
beeld
Strecke (hgd.) : drift.
(Friesland):: de
de ribben,
Striepen (Friesland)
ribben. die gaten
van een poel of water scheiden.
1) vier
vier tot
tot vijf windhonden.
windhonden, die
Strik
die gezagezaStrik :: 1)
soarworden ; 2) alle soormenlijk
menlijk ter
ter jacht geleid
geleid worden;
van wildstrikken.
wildstrikken, die stroopers
stroopers gebruiken.
gebruiken,
ten van
(vooral om
om konijnen
(vooral
konijnen of hazen
hazen te
te vangen)
vangen);;
ook strop.
zegt men van
Strikvast
van windhonden,
windhonden. die
die
Strikvast :: zegt
zich goed
goed aan de leisse laten leiden.
zich
het zich neerzetten
Strijken
neerzetten van vliegend
vliegend
Strijken :: het
wild.
zie strik 2).
Strop:
Strop : zie

Stroppen netten : strikken plaatsen om konijnen te vangen.
Stroopen : 1) zie afhalen ; 2) wild stelen, of
jagen zonder vergunning of akte.
Strooper : wilddief.
Tableau : op het tableau komen, zegt men
van het wild, wanneer het geteld wordt bij
't eind der jacht.
Tafel : de tafel dekken, zegt men van een
hond, die het wild „aansnijdt".
Tak : zie end.
Taks : deteckel of taks staat bekend als „je"
konijnenhond.
Tasch : zie weitasch.
Teei : het vrouwelijk geslacht bij den hond
en den vos.
Teekenen : zegt men 1) wanneer een hond,
door heftig kwispelen met den staart, of door
te blijven staan of te gaan liggen het spoor
of de nabijheid van wild aanduidt ; 2) van
het wild, dat op het schot eene beweging
maakt, die aanduidt dat het getroffen is.
Tientjes : noemt men hagel n°. 10 ; dus de
patronen, geladen met hagel n°. 10.
Tiras : een bekend sleepnet om patrijzen te
vangen.
Tirasseeren : patrijzen sleepen.
Tire bas! : waarschuwing om de aanwezigheid van loopend wild aan te duiden (partout,
wartoe, voor den voet).
Tire haut ! : zie tiro.
Tiro ! : verbastering van tire haut ! waarschuwing om het opstaan van vliegend wild
aan te duiden.
Toespringen : het opjagen door den hond
van het wild, waarvoor hij staat.
Toom : broedsel : bijvoorbeeld een toom
hoeders, eenden enz.
Toppen : het strijken van vederwild over de
toppen van een Bosch.
Tout beau : zie zacht.
Traansleuf : de groef onder den ooghoek
van het edelwild.
Trapper (engl.) : vallenzetter, strikkenspanner.
Trek : het zich verplaatsen van vliegend
wild van het Zuiden naar het Noorden en
omgekeerd. Zoo : voorjaarstrek, najaarstrek,
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avondtrek. Op den trek schieten : de ganzen
en eenden, des nachts bij maneschijn, in de
schemering of bij mistig weer in het overvliegen, tegen den dijk of hoogte liggend,
schieten. Hiermee in verband luidt een
Duitsch rijmpje (slaande op houtsnippen) :
Oculi da kommen sie. Laetare das sind die
Wahren. Judica sie sind noch da. Palmarum
tralarum.
Trekken : 1) zegt men, wanneer staande
honden wild in den neus krijgen en er recht
opafgaan of den voet langzaam volgen ; 2)
dat geweer trekt ver : dat geweer schiet ver.
Trekken op lets : schieten op iets.
Trekkers : de üitstekende deeltjes van een
geweer, die de hanen aftrekken, ontspannen.
Trekwild : wild, dat slechts tijdelijk voorkomt.
Troep : eenige stukken edelwild, of een familie Teewild.
Tuffert : gewestelijke uitdrukking voor geweer.
Tuimelaar : een soort kleine hond, waarmee men vroeger de konijnen in de duinen
ving.
Tureluur : kuifleeuwerik.
Tuut : zie tureluur.
Twalever : naam van het geweer, kaliber 12.
Tweeloopsgeweer : geweer met dubbele
loop ; de rechterloop is voor hagel getrokken ; de linker gedraaid voor kogel. (Ook
wel twee gladde loopen).
Uitblazen : het licht uitblazen van een stuk
rooftuig, doodschieten.
Uitroeien : een jacht uitroeien : al het wild,
ook het onvolwassene vernielen.
Uitstooten : een haas uit zijn leger stooten,
opjagen.
Uitzetten : 1) wild uitzetten : wild in het
jachtveld loslaten, om de jacht te verrijken ;
2) jagers uitzetten, d. i. posteeren.
Vaan(del) : de lange haren aan den staart
der honden.
Vallen : zie strijken.
Valvlouw : zie vlouw.
Vang : 1) bek van den hond ; de hond kwam
terug met leegen yang : zonder lets in den bek ;
2) den yang geven : zie afvangen.
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Vangbrok : de brokken, die men op den
zwanehals plaatst. Zie brok.
Vanghokje : het hokje in een eendenkooi,
waarin de wilde eenden gevangen worden.
Vangschot : genadeschot.
Vastliggen : zegt men van het wild, als het
niet gemakkelijk uit het leger komt, of niet
gemakkelijk opvliegt ; de hazen lagen vast
als muren.
Vastloopen : zie oploopen.
Vastvaren : zie oploopen.
Vastzitten (N.-Br.) : oploopen, van de fret
gezegd ; zie oploopen.
Veer : stuk vliegend wild ; we hebben vandaag Been veer geschoten.
Vegen : zegt men van het grof wild, dat de
ruige huid van het nieuwe gewei aan boomtakken afstroopt.
Vel : de huid van klein wild en schadelijk
gedierte.
Veld : het jachtseizoen, gedurende hetwelk
een hond gejaagd heeft ; zoo zegt men b. v.
van den staanden hond : hij jaagt zijn derde
veld; van den windhond : hij loopt zijn derde
veld.
Velddressuur : de africhting, die dient om
den hond het noodige appel to geven.
Veld nemen : (gezegd van een jachthond),
het veld ingaan.
Veneur : grand veneur : de jager,die't meeste
wild geschoten heeft; petit veneur : de jager,
die 't minste wild geschoten heeft. Soms
spreekt men van : venator (lat.).
Venisoen : het wildbraad van grof wild.
Ventre ä terre : zie hol over bol.
Verbeend : noemt men een kwartel, die door
valsch steken van het kwartelbeentje niet
meer op het geluid wil of komen.
Verbranden : verschieten.
Verlappen : een dekking met Lappen omgeven.
Verhooren : het verhooren der kluchten,
hooren waar ze kraaien, en thuisbehooren.
Verleiders : lokeenden.
Verloederen : wild ziek schieten en niet opzoeken.
Verloren- apporteur : de hond,die het kwijtgeschoten wild moet apporteeren.
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Verslagen : noemt men een bond, die door
ondoelmatige en wreede straf, zoo bang is
geworden, dat hij zijn meester ontloopt.
Verstänkerung (hgd.) : verwaaiing.
Vervatten : wanneer de bond de voorwerpen, die hij apporteert, onder het dragen,
neerlegt en weer opneemt of op een andere
wijze vastneemt.
Verwaaiing : een zekere eigenaardige reuk,
die het aanwezig zijn van iemand of iets
kenmerkt. Zoo heeft men : verwaaiing krijgen en geven.
Verwerpen : het werpen van doode of onvoldragen jongen, bij honden of wild.
Videeren (Z.-L.) : ledigen. Zie ontweiden.
Vizier : op het vizier nemen, mikken.
Vlammen : schieten, vuren.
Vleugel : op de vleugels komen of gaan : opvliegen.
Vleugelen : alleen een vleugel kapot schieten, zoodat het geschoten wild nog weg kan
loopen.
Vleugellam : zegt men van vliegend wild,
dat alleen in den vleugel getroffen is.
Vliegend wild : alle gevleugeld wild.
Vlieger : jonge eend, die reeds vliegen kan.
Vliegnet : het net, waarmee men de kwartels des avonds en des nachts vangt.
Vlogt (Z.-L.) : zie klucht.
Vlouw : netten, waarmee men houtsnippen
vangt. Men heeft laat-, val- en warvlouwen ;
ook flauw.
Vlucht : zie klucht.
Vluchtlam : zie vleugellam.
Vluchtpijp : een rond gat, dat recht naar
boven loopt van uit de pijpen van een kor
nijnenhol.
Vlug : vlug zijn (gezegd van vliegend wild) :
kunnen vliegen.
Voedende tijd : zoo noemde men vroeger
den gesloten jachttijd, die van Lichtmis tot
St. Jacobus duurde.
Voedster : het vrouwelijk haas of konijn ;
ook wel de wijfjes van marters, bunzings en
wezels.
Voer : alle voorwerpen, waarmede men het
wild en roofgedierte aanlokt.
Voerplaats : de plaats, waar men fazanten

en patrijzen op het voer aanlokt, om ze met
het hoepnet te vangen. Ook : voerstee.
Voet : zie spoor ; voor den voet jagen, d. i.
zoekjacht.
Voethoorn : zie zool.
Vol : zie geladen.
Vol : au vol schieten : in de vlucht schieten.
Vöörhouden : op snel loopend of vliegend
wild mikken voor de plaats waar het zich
bevindt.
Voorlooper : de voorpoot van het wild.
Vreten : zegt men van een hond, die het
geschoten of gevangen wild, in plaats van
het te apporteeren, verscheurt of verslindt.
Zie tafel dekken.
Vreter ; hond, die het wild verscheurt,
Waar 'k em weet 1: zegt hij, die een haas
in het leger ziet liggen, tot den jager, die
nog niets heeft geschoten. Wil de jager er
voor betalen, dan wijst de andere (die hem
weet) hem de plaats, waar hij ligt en de jager schiet hem in de zit.
Waard : het mannetje van alle eendensoorten.
Waidmännisch : zie weidelijk jagen.
Waidmannsheil (hgd.) : weidmansheil, jagersheil.
Warande : zie holen ; vroeger moest voor
het hebben van een konijnenwarande een
zekere belasting betaald worden.
Wargaren : net om kwartels to vangen. Zie
vlouw.
Warme voet : het versche spoor van wild.
Wartoe 1: verbastering van het Hoogduitsche wahr zu ! of het Fransche partout, om
te waarschuwen, dat er loopend wild is opgedaan.
Warvlouw : zie vlouw.
Waterhoentje (waterkippetje) : een zwarte
watervogel, ter grootte van een kleine kip ;
gallinula chloropus.
Waterhond : hond, gedresseerd voor waterwild.
Waterwild : eenden, watersnippen, enz.
Week : wekke vogel : een vogel, die spoedig
doodelijk getroffen wordt, b.v. een houtsnip.
Weidelijk jagen : het tegenovergestelde
van aasjagen. Zie aasjager.

Weidewond : getroffen door een schor, dat
het wild in de onedele of onderbuiksingewan.den ontvangt.
Weidman : jager (een echte, geen aasjager).
Weidmansheil : jagersheil.
Weidwerk : het jagen.
Weitasch : jachtzak om de patronen en het
geschoten wild mee te dragen.
Wentel : een klein, afzonderlijk hol, waarin
de voedster van het konijn een nest maakt
en hare jongen werpt.
Werpen : gezegd van loopend wild en honden, het ter wereld brengen van jongen.
tWetsch : noemt men een hond, die aanslaat zonder op den voet van het wild te zijn.
Wiek : vleugel van het vliegend wild. Op
de wieken komen, gaan : opvliegen.
Wildakker : het land, waar vruchten voor
het wild opzettelijk gezaaid worden niet om
ze te oogsten, maar voor het wild te laten.
Wildbaan : 1) een jachtgebied ; 2) een loop
van haas of konijn of ander viervoetig wild;
3) ook gebruikt in plaats van jachtpad.
Wildfowlgun : jachtgeweer voor vliegend
wild.
Wildschut (germ.) : 1) de plaats die beschut
ting biedt voor wild ; 2) het voeder.
Wind hebben : zegt men van een hond, die
tegenwind heeft en zoo den reuk van het
wild in den neus krijgt.
Wind nemen : zegt men, wanneer de staande hond langs een veld opgaat, om het tegen
den wind terug of te zoeken.
Windhond : een hond, die de hazen op het
gezicht volgt, inloopt en vangt.
Wipval : een soort klem.
Wissel : zoo heet de plaats, waar het loopend wild gewoonlij k het Bosch in- en uitgaat.
Wisselen : gezegd van wild : voorbijgaan,
oversteken.
Witpluim : konijn.
Woerd : mannetjes eend, ook waard en
[woord.
Woerhen : fazantenhen.
Wol : het haar der hazen en konijnen.
Wondbet : de plaats waar het aangeschoten stuk wild heeft gerust, overnacht of gestorven is.
Woord : waard.
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Worp : de jongen, die door viervoetig wild

of door honden gelijktijdig worden ter wereld
gebracht.
Wrang (samentrekking van warande) : zie
holen.
Zaad : de hagelkorrels van een patroon.
Zaadwild : het wild, dat voor het volgend
jachtseizoen moet worden overgelaten.
Zacht! : commando om den hond, die te snel
op den voet van vliegend wild volgt, terug
te honden.
Zading : het gedeelte van leertje tot hoofdschutting in een eendenkooi.
Zeel : zie strik 2).
Zes-ender : het vierjarig herz ; zie Sechser.
Zet : een groot konijnenhol, waar de fret
op gezet kan worden.
Zetten : het werpen van jongen door grof
wild.
Ziek : noemt men het wild, dat aangeschoten
is, vooral haas en konijn.
Zilverhazen : de hazen, die een zondagsjager koopt voor zilveren munt.
Zij : het wij f j e van den kwartel.

Zit : in de zit schieten ; zie kuit.
Zitten : daar zit wat op : daar zit een konijn

in. Men gaat met het oor voor de pijp liggen en hoort dan het konijn.
Zoekjacht (in tegenstelling met drijfjacht):
een jacht voor den voet, ook wel korte jacht.
Zoek verloren ! : commando aan den staanden bond, om hem ijveriger naar een verloren geschoten stuk wild te doen zoeken.
Zondagsjager : een jager die zilverhazen
koopt of ook half Bakken jager. Een boulevadier in het jachtveld.
Zool : een hoef of klauw van grof wild.
Zuiver : aldus noemt men de honden, die
van onverbasterd ras zijn voortgekomen.
Zwanehals : zie klem.
Zwartwild : wilde zwijnen, evers enz.
Zweet : het bloed van alle wild ; ook het
bloed van jachthonden.
Zweeten : bloeden.
Zwet : in de eendenkooi een ovaalvormig
watervlak, spaarzaam met riet begroeid, waar
de verleiders zich ophouden.

AANZIT EN MORGENBERS. Llit Jachtsprokkels van L. Smelt Woodland. :-:
Reeds meer dan een week had ik met kinderlijk ongeduld verlangd naar het oogenblik,
waarop ik plaats zou kunnen nemen op den „Kansel". Eindelijk zet ik mij dan in den draai.
baren leunstoel, die het meest op een Amerikaanschen kantoorzetel gelijkt. Langs een laddertje, dat tevens dienst doet als poot, ben ik er op geklommen, want de stoel staat vier
meter hoog. Een „Waidmannsheil" wordt mij door den „Förster" die mij er heen heeft
geleid, toegefluisterd en hij stapf weder het woud in, om de andere twee heeren van het
gezelschap hun zetel of stand aan te wijzen. Ik zit zeer comfortabel, mijn voeten rusten
op een ijzeren ring, op goede hoogte aangebracht. Mijn geweer (drilling) ligt dwars over
over de leuning voor me. Ik begin met de omgeving te verkennen en beschrijf draaiende
heel langzaam een cirkel. Mijn „Kansel" of „Hochsitz" staat aan den rand van een hoog
opgaand eikenbosch, waartusschen hier en daar een spar staat. Vöör dit Bosch ligt een
breede strook laag eiken- en esschenstruikgewas, aan beide zijden omzoomd door een
hoogen kant van esschenhout en op den achtergrond verheft zich een mastbosch, naar
gissing twaalf jaren oud. — Door het lage struikgewas zal waarschijnlijk de „Sechser"
waarvoor mijn „Kansel" gesteld was, al laveiende wisselen. Ik blijf dus naar die richting
gekeerd, verzuim echter niet, of en toe een blik rechts en links en achter me te werpen. —
Het is zeven uur 's avonds en tegen half tien zal ik weer afgehaald worden. Behalve mijn
drilling heb ik een veldkijker, dien ik met een koord om den hals heb gehangen, gereed
om dienst te doen. Nauwlijks heb ik een kwartier gezeten of ik hoor geritsel links achter
me; ik blijf onbeweeglijk en spits mijn ooren. Als ik niets meer hoor, wend ik mijn hoofd
heel langzaam om en bespied een Naas, dat onder mij aan het laveien is. Een houtduif zet
zich dicht bij mij neder en koert naar hartelust. Een nachtegaal zings zijn hoogste lied in
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den esschenkant ginds. Op korten afstand hoor ik menigen fazantenhaan het hof waken
aan een zijner vele vrouwen en vooral het eigenaardig geklap der vlerken vult de muziek
rondom mij aan. En vol spanning het onbekende verbeidende, geniet ik van de schoone
natuur, het liefelijke gezang. Oog en oor worden als om strijd gestreeld en heerlijke geuren
stijgen uit het bosch op, die ik met volle teugen inadem. — Konijnen huppelen rond en
met den kijker neem ik deze vlugge diertjes waar, die mij menig prettigen jachtdag voor
den geest roepen. — De zon gaat in al haar pracht langzaam onder, het wordt koeler ;
van verre hoor ik een paar kettinghonden blaffen, en het zweepgeklap van een voerman
op gindsche chaussee. — Het is stil geworden in het bosch, alleen de nachtegaal laat zich
nog hooren, zoo mogelijk in nog voller tonen, af en toe afgewisseld door het geschreeuw
van een uil. — Het is door de duisternis reeds moeilijk geworden, den korrel fijn te nemen
en ik begrijp, dat voor dezen avond Diana mij niet gunstig meer zal zijn. Weldra kondigt
de „Förster", die mij komt halen, zijn komst met een hop ! hop ! aan.
In het nabijgelegen Duitsche dorp op eenige uren van Kevelaar gelegen, tref ik in het
„Wirtshaus" mijn gastheer die reeds het „Abendessen" had besteld. Het maal, eenvoudig
doch goed bereid, laat zich uitmuntend smaken. Wel zijn geiten, en door een is zelfs een
bok gezien, welke laatste echter geen gelegenheid voor een schot had geboden. Wij
zitten gezellig bijeen met verrukkelijk Duitsch bier, doch daar wij om twee uur weer uit de
veeren moeten, kan van plakken geen sprake zijn. Nauwelijks heb ik een paar uur geslapen, of ik word gewekt en loop weldra, vergezeld door den zoon van den opzichter, langs
lanen en paden naar de plaats, die ik moet innemen dicht bij een wissel, waarlangs 7 ä 8
stuks reewild plegen te gaan. Het begint reeds te Jagen, als ik aan mijn „Ansitz" sta,
en weldra beduidt mij mijn gids, dat hij een ree ziet ; ik neem mijn kijker en werkelijk is
af en toe tegen den horizon de kop en hals van een ree zichtbaar. 1k meen een geit te zien
en even later hoor ik mij reeds „Ricke" toefluisteren. — De reegeit laveit, terwijl zij telkens den kop opsteekt en de omgeving verkent. Haar Blanke en sierlijk omlijnde ledematen
vormen een prachtige silhouette tegen de lucht. Op eens zie ik een andere ree en mijn
binocle bevestigt, wat ik met het bloote oog reeds meende te zien : weer een geit — Het
daagt nu snel en plotseling vluchten beide reeen in de dekking rechts. Slechts eenige
minuten daarna komen vermoedelijk dezelfde reeen het bosch weer uit, doch nu nauwelijks
twintig schreden van mij af. Zij beschrijven een halven cirkel om mij heen om links weer
een sparrenbosch in te gaan. Bij wijze van oefening epauleer ik, om even snel mijn geweer
weer te laten zakken. Nog twee geiten wisselen onder schot en doen mij genieten van het
prachtig schouwspel, dat zij bieden in deze schoone omgeving, zoo geheel onbewust van
bespied te worden. .-r „Niets meer te verwachten hier", zegt mijn gids fluisterend, „laten
wij de „Morgenbirsch" beginnen ". Zonder een woard te spreken of zelfs te fluisteren
gaat het nu voort, ik voorop en dadelijk daarachter mijn gids, die mij door handgebaar
beduidt, welk pad of welke richting in te slaan. Heel voorzichtig en geruischloos gaat het
langzaam voort, elk takje mijdende en vier oogen doorzoeken rechts, links en vooruit de
dekking, paden en velden. Wanneer iets ongewoons zich aan ons oog voordoet, blijven
wij onbeweeglijk staan. Na ongeveer een half uur langzaam te zijn voortgegaan, stoot
mijn gids mij even aan ; ik sta dadelijk als een beeld en doorzoek met de oogen het bosch,
doch ik zie niets. Na eenige minuten wend ik het hoofd voorzichtig om ; op een vingerwijzing naar rechts achter me ontwaar ik in de dekking een bok, wiens kop alleen zichtbaar is. Mijn geleider en ik staan beiden als standbeelden, ik met kloppend hart en ik
vraag met de oogen wat te doen ? De Förster bukt en zoo doe ik ook ; op handen en
voeten kruipen wij nu een 25 Meter voort en gluren dan over het kreupelhout heen. Ik
zie nu den bok, een zesender, op ongeveer 80 Meter in de dichte dekking staan. Slechts
Noord-Brabantsche jagerstaal.
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kon niemand zich meer inhouden, en allen riepen met volle stem, „Bravo !" — „haar
drinken we van avond aan den borrel eens den dood op !" klonk het uit Gukel's ruime
borst. „Meneer, wil ik ze aan de galgen hangen? ik moet zeggen, meneer, u hebt ze
mooi naar beneden gehaald, u had het er goed op, hij kreeg het volle schot ...." zoo
zeurde het plakkerig goede hart van den drager..- , Christ deed ze aan de galgen en zwaar
bepakt, met weitasch, rugzak en patronentasch werkte hij zich, wroetend met zijn armen,
weer terug in 't houtboschje. Brwaahh .... brwaahha weerklonk het. En ruw slaande met
zijn stok hier, daar, en overal, klopte Christ de dekking af. „Dit bosch is afgeklopt en
nu?" vroeg de vragende blik van den porteur. „Maar waar blijft Stans toch? daar net in
't bosch sloop zij nog vlak langs me, ze had beslist lucht." — „Toe Christ, ga eens kijken
waar ze blijft?", maar nauwelijks was dit van Gukel's lippen, of daar komt de hond, fier
en trotsch, de kop Koog op, en in haar bek een jong konijn ! .— „Mooi, braaf zoo, Stans !
Apporte, hier apporte bij den baas, braaf zoo beesje !" klonk het aanmoedigend. — De
hond bracht het aan, en een handstreeling langs haar Behang en een zacht geklop langs
haar ruggevacht was de waardeering, waarop zij scheen trotsch te zijn. Haar kijkers glinsterden, en kwispelend met haar pluim nette zij fier de sokken in het zand. Blijkbaar had
ze ergens gestaan, het konijn bekropen en bij 't niet naderen van den jager ernaar gehapt
en gepakt. Stans ging weer het bosch in, bleef snuffelen en mummelen in wat ruigte.
Christ stapte er op of en jawel daar was de kuit, ze was nog warm. Waarschijnlijk lag 't konijntje erg vast, of had zich, bang voor de hond, plat gedrukt. Een koppel hoenders en reeds
twee konijntjes, 't ging zoo slecht niet. Platzak waren we reeds niet meer..— We zouden
het volgende stuk lage mast ophalen. De jagers posteerden zich, beiden op eenigen afstand
van elkaar, tegen een glooiing aan. Maar jawel, een wild gewirrewar van „wartoe",
„partout" en „pervoet", ging toeterend door de lucht. 't Was een gewiemel van witpluimpjes om je voeten. Lachend en schreeuwend van de prei, dreven we en klopfen we
verder naar de jagers toe. — Ze brandden er danig op los, 't eene schot na het andere,
de hulzen, de leege kardoezen vlogen naar alle kanten om hen rond uit de haanlooze
ejecteurgeweren. Nu en dan moest een tweede schot, 't vangschot gegeven worden.
't Krioelde van haastig wegsluipende witstaartjes. En het keifend aanslaan van Stans, klonk
helder en kort door het ruw getoeter en geschater van onze waarschuwingskreten.
„Ja,
dat is een succes geweest! we trapten er letterlijk boven op !" 't Was dan ook een
gepaf van belang. Acht slachtoffers waren gesneuveld en in zoo'n klein hoekje ! En toch,
wanneer men er ook kwam, altijd waren er weer. — Gukel had er een ziele geschoten,
't konijn had het schot van achteren gekregen, was weidewond. Gukel had het nog zien
slepen. „We zullen Stans eens op het spoor zetten" zei hij, en met een „zoek verloren"
bracht hij de bond, waar het schot gevallen was. — Stans snuffelde en haalde toen nogeens
diep de lucht in, die voor haar hing. Langzaam sloop ze verder, voet voor voet, nog een
eindje en hop ! en een luid scherp gekerm, en geschreeuw ging door de lucht. Nog een gil
en stuiptrekkend hing het konijn spartelend in Stans' bek. Stans had het doodgedrukt,
hoewel ze overigens tamelijk zacht in den bek is. — „Diana is met ons vandaag ! Dat is
al de tweede die we terug gevonden hebben!" „Suusst .... wat boor ik?! de patrijzen
kraaien ! hoor, ze komen naar hier toe ! toe, Christ, je patrijzenkraaier ...." — „Hier,
meneer, alstublieft" en tegelijkertijd overhandigde de goeie Christ 't instrumentje om 't
roepen der patrijzen na te bootsen. — „Stil hoor, we gaan ginds langsom, met goeden
wind moeten we er op komen, we molten geen verwaaiing geven !" .-- „'t Zijn beslist
ouwen, die hun krooi bij elkaar kraaien. Nu stil hoor, niet te veel leven !" Langzaam
en bedeesd slopen we onder langs den houtkant. Geen bladertje ritselde, geen dor takje
kraakte, alleen 't moe gezuckt van een ingehouden adern stoort die doffe stilte. — „Zeg
jagerstaal.
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Christ, hou de bond vast, boor", waagde Gukel zachtjes te zeggen. --- „Halt !" en de
patrijzenkraaier kraaide en ja ! de patrijzen kraaiden terug. — Nu opgepast. Ze liggen
waarschijnlijk in die ruigte van het dorre aardappelloof. Stans trok en kroop sluipend,
de kop laag langs den grond en .... zij stond vast, ja vast als een steenen standbeeld, onbeweeglijk stil. Geen kijker knipoogde, geen oor fladderde en haar pluim stond stijf gekruld,
slechts haar bek bewoog. Eensklaps ontplofte een blij „tire haut" van Christ's mond.
„Patsch" en loodrecht viel de voorste naar beneden, 't waren er twee, die op de wieken
gegaan waren. ^- Christ oogde den andere na, waar dies zou neerstrijken en haastig zei
hij, verrassend blij : „Meneer, ginds op den derden meet van die aardappels, is ie op eens
schuins naar beneden gestreken. 'k Geloof haast dat ie dood is." — „Is ie gewiekt ?"
vroeg Gukel verbaasd. — „'k Geloof 't, meneer, hij liet zijn pooten ook nog hangen.
Aangeschoten is ie zeker !" — „Als dat zoo is, dan gaan we er direct op af, we mogen
wel goed oppassen, want hij houdt erg goed, öf hij gaat nog loopen. Let dus goed op
de bond !"
Regelrecht trapten we door de aardappels, recht op ons doel af, om geen
tijd te verliezen. Stans liep reeds vooruit en teekende al. --- „Zeg, vriend, ga jij ginds staan,
dan is er meer kans van te raken, als ie opvliegt." --- Allen stonden gereed, afwachtend
de komst van den gezwinkten patrijs. Maar niets liet zich zien. Gukel trapte tegen wat ruigte
want daar zat hij — en .... Patsch ! Hij
der greppel. Klapperend sprong de patrijs,
't Was een prachtig gezicht. Hoog
preekte nog, nog een steigering en hij was dood.
tegen den staalblauwen hemel, hier en daar bevlekt door een blank, zackt wolkje, steeg
steilrecht steigerend als 'n jong dartel paard, de getroffen patrijs. Nog een laatst worstelen
en dood was ze. Stans stond met open bek, de neus Koog op, te staren en nauwelijks
was de patrijs op den grond neergestort, of de bond schoot toe en bracht hem aan bij zijn
meester. „'t Is een manneke van het vorige jaar, zie, hij heeft een hoefijzer op zijn borst.
Er is hier veel geleg, zie maar eens die roest en ginds, hoe ze daar geguld hebben. Hierin
springen ze niet gemakkelijk, ze gaan te gemakkelijk loopen!" Voldaan en blij gingen
we verder, allen waren we weer stil, slechts het dof getrap op den grond bracht eenige
afwisseling. Een geurige wasem kwam zackt onze wangen streelen ; we waren op de baan,
ruw kwistig bestrooid, neen overladen met dennenaalden. De zon scheen lieflijk door de
toppen, en besprenkelde den bodem met glinsterende, heldere, trillende lichtvlakjes. Een
zachtblauw wags vulde teeder het bosch. Een vogeltje piepte, de houtduif koerde, de ekster
schetterde.
„Reborn !" rolde het plotseling echoend door 't bosch, nog een luid geschetter
„Pervoet! een groote Naas !" riep ik eensklaps ontwaakt
en de ekster was niet meer.
uit mijn droomerig genot. — „Hier achter! Stans achter ! Foei Naas !" klonk gebiedend
Gukel's stem. — De Lepelman zette zijn sokken diep in den grond en met de lepels gespitst
vluchtte hij op groote loopers. „Dat is nog verboden waar ! De garde zou je gauw
bekeuren ! Nog twee weken, dan is de hazenjacht open. Zeg, Christ, weet je of hier nogal
„Wacht ik
Naas is ?" „De hazenstand, meneer ? Hier en daar een enkele drieling."
zal er eerst nog een prop op doen," en glad Bleed de patroon de loop in ; klop, klop ! de
trekkers trilden even en 't geweer stond safe, 't veertje versprong. Langzaam stapten
we voort over de gladde spelden. Dan verhaastten we onze tred. Het bosch werd somberder, de toppen der masten begonnen ruw dooreen te slaan en angstig vluchtte hier en
daar een boschduif of een koekoek, wakkergeschud uit zijn soezig morgendutje in de verkwikkende zon. -- Een zware donkerzwarte wolk kwam dreigend boven onze hoofden
„Kom, laten we zorgen, dat we voor de bui thuis
hangen, om straks uiteen te vallen.
„Toe, dit stuk nog afjagen," klonk het. — „Laat ons dat
zijn," riep Gukel bezorgd.
maar voor een andere keer laten liggen," sprak Gukel, hoewel hij het toch, o! zoo graag
gedaan had. Maar eensklaps werden we bestookt door een kletterende stortregen, de
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masten zwaaiden draaiend dooreen, de takken kraakten.
Druipnat gingen we voort,
steeds maar voort. In de verre verte zagen we reeds flauw ons landhuisje, plots helder beschenen door de weergekomen zon. Lieflijk lachte het ons toe. De regen minderde. Nu en
dan hoorden wij nog het ritselend neervallen der droppels. „Zouden we weer maar
niet teruggaan ?" vroeg vleiend 't jagershart van Gukel. „Ja, zouden we ...." Gukel keek
op en zijn oog trof onze klam-natte kleeren. „Neen, kom, laten we ons eerst gaan ver,kleeen, en na de koffie weer op jacht !"
P. van Hasselt, Gymn. 5de klas.
JACHT MET REGENWEER.
Des morgens reeds zeer vroeg waren wij er op uitgegaan, belast en beladen met datgene
wat voor een konijnenjacht onontbeerlijk was, maar niet met datgene wat ons tegen weer
en wind beschermen moest. Schoon het dagen lang aan een stuk geregend en gestormd
had, waren wij dien morgen van huis gegaan met een prachtig weer. Vroolijk en opgewekt gingen wij op pad, onszelf noch de honden sparende, om den korten tijd dien wij
hadden, zoo veel mogelijk te rekken. Het is immers aan een ieder bekend dat na zonsondergang alle jacht gesloten is en daar in December de schemering reeds zeer vroeg
invalt, kunt gij onzen haast wel begrijpen. Aan den boschrand lag een eenzaam café,
dat nog . al eens voor stroopers als schuil- en bergplaats diende. Trots die slechte reputatie
deponeerden wij daar onze fietsen en gingen nu verder te voet. De zon scheen heerlijk
en slechts hier en daar zweefde een wolkje langs den azuur-blauwen hemel. — De Franschman zegt echter : „Le ciel moutonne n'est pas de longue duree", en terecht. Nauwelijks
waren de beide honden het struikgewas in en hadden wij ons op eenigen afstand van
elkander geposteerd, of aan den horizon vertoonden zich donkere wolken, onheilspellend
zich samenpakkend boven het bosch. Reeds na eenigen tijd voelde ik een dikken droppel
op mijn hand. En bleef het daar maar bij ! Neen die droppels werden stralen ; wiessen
steeds aan en eindelijk plaste de regen in breede stroomen neer. En een lichte bries stak
op, werd heviger, wakkerde aan tot een storm, en was weldra een orkaan, die woedend
losbarstte boven het bosch. — Maar keeren wij terug naar ons jachtverhaal. — De honden slingerden zich in zigzaglijnen door de braamstruiken en onder struikgewas ; geen
doornen konden hen weerhouden het wild op te sporen en het daardoor aan den jager
bloot te geven. Hun instinkt volgend, liepen zij de paadjes der konijnen na en meestal met
goed gevolg. — Reeds was ons op verren afstand menig stukje wild voorbij gestormd,
maar wegens den grooten afstand konden wij het niet bereiken.
Eindelijk toen de eerste
drift teneinde liep, sprongen er vier a vijf tegelijk uit het boschje. Nu knalde schot op schot,
laden en schieten was het werk van een oogenblik. Eindelijk trok de kruitdamp op en wij
konden 't slagveld overzien, zou een veteraan van Napoleon's tijd zeggen. — Niet minder
dan vijf stuks lagen in 't zand te bijten. Dat was buiten alle verwachting en buitengemeen
mooi voor de eerste drift. Dat gaf moed en kracht ; trots weer en wind trokken wij verder.
Maar helaas I IJdele hoop ! Drift na drift leverde ons niets op. De geweerkolven kleefden aan onze natte schouders, elk schot was mis, elk misschot een ontmoediging. — Nu en
dan een enkel stuk, maar dat was zoo weinig en denk dan slechts eens aan de omstandigheden, waarin wij nu moesten jagen. Diep gedoken in onze dunne jassen (ik merkte reeds
op, dat wij niet berekend waren op slecht weer), de kraag tot over de ooren, het geweer
geklemd in de natte handen, en doorweekte kleeren en schoenen aan 't lijf, stonden wij
daar op onzen post geduldig afwachtend wat er komen zou. En 't was soms zoo bedroefd
weinig ! — De honden waren af, de lange haren plakten hun aan 't lijf, hun reuk liet zeer
na, bijgevolg was hun jagen nul. — En toch wij bleven, 't moest. — Flinke jagerszonen
deinzen niet terug voor regen en wind, vol vuur beijveren zij zich om beladen met buit naar
Jagerstaal.
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huis terug te keeren. — Dat is het wat ons moed, geduld, volharding gaf in den strijd tegen
't ruwe en woeste weer. — Sprong er eindelijk iets, dan knalden twee schoten, waren die
mis, dan volgden er nog twee, maar hadden ook die niet geraakt, dan helaas, ik moet het
bekennen, dan ging ons konijntje ver, zeer ver weg, zich niet bekommerende om den deerniswaardigen toestand waarin het ons achterliet. — De tasschen met proviand en ammunitie
drukten loodzwaar op onze doorstriemde schouders,alles was dubbel zwaar door den reg en. —
Eindelijk kwam er een lichtpunt in al die eilende..--- Mijn broer maakte een doublett ; dat gaf
animo, het jagersbloed bruiste op en met vuur gingen wij dwars door alles heen niet achtende
op het water, dat vanuit de opzijgeschoven struiken op ons neerviel. — Tot schande der
jagers moet ik zeggen, dat deze furie wel eens aanleiding geeft tot het schieten op immense
distanties. -- De dag ging verder voorbij zonder noemenswaardig voorval. — De zon
(voorzoover zij er tenminste was) neigde ten onder en wij aanvaardden den terugtocht. ^-Wij hadden een dag achter den rug, waarin geduld, volharding en energie een voorname
rol hadden gespeeld, en dank dit alles was het, dat wij niet voor den avond huiswaarts
gekeerd waren. — Op weg naar 't voornoemde cafe beleefden wij een avontuurtje. — De
honden liepen alsof ze een pak slaag hadden gehad en hun ooren en neus waren met schrammen bedekt, maar op twee pas konden zij een konijntje wel ruiken ; ik zeg op twee pas want
met zulk een weer laat een konijn, die op 't veld ligt zich liever dood trappen dan op te
springen, de voorste een fox van het echte soort bleef pal staan de kop strak vooruit de
ooren langs de kop en de rechterpoot omhoog ; de tweede een bastaardfox nam dezelfde
positie in, maar recht tegenover den eersten. Plotseling (alsof 't was afgesproken) sprongen zij recht op elkander in en scheurden in een oogwenk het arme dier aan stukken. (Men
wete dat een fox niet raakt aan een dood maar wel aan een levend konijn). — Dit was
niet zonder luide of keurings- en bijvalsuitingen van mijn broer en mij gebeurd en daardoor
werd een tweede konijn uit zijn leger opgeschrikt. — Tegelijkertijd legden wij aan en twee
schoten knalden, na eenige keeren over zijn kop te zijn gebuiteld lag ons twintigste slachtoffer stuiptrekkend ter aarde en blies weldra den laatsten adem uit. ^-- (Bij het staan der
honden hadden wij natuurlijk onze geweren geladen). — 't Weer was er intusschen niet Beter
op geworden ; integendeel het spookte dat het een aard had. Toen wij ons café bereikt
hadden namen wij eens een goede hartsterking. — Wij besloten niet lang te toeven en begaven ons weldra weer op pad. Elk had voor zijn rekening een geweer, een Lasch (welks
inhoud aan proviand en patronen wel geslonken, maar die daarom toch niet leeg was), en
wat niet het minst telde, ieder 10 konijnen en dat tegen den wind in, zonder licht, met de
regen in je gezicht. Nou de pret is u gegund. Tot overmaat van ramp sprong mijn
band. Wat nu te doen ? Geen gereedschap bij de hand, geen fietsenmaker in de buurt !
Geen nood ! een flinke jagerszoon vreest niets. -- Weg ermee, de cafehouder hier zal mijn
fiets wel in bewaring nemen. •--- Een fiets is ook voldoende. Wij moesten dwars over 't
open veld. Maar wat een weg ! De regen had de reeds ten overvloede gedrenkte wegen
beslijkt en bemorst en daar moesten wij doorheen. Met de Genestet wilde ik uitroepen :
„0 ! land van mest en mist, van vuilen kouden regen !
Mijn broer op het zadel, ik achterop en het stuur en de stang begraven in een bengelende
massa van koppen, pooten en staarten, waarop wij met trots neer-blikten, reden we voort
de hoofden gebogen tegen den sterken wind in. Om de beurt trapten wij een eindje, totdat
wij beiden doodmoe waren en besloten maar te loopen. Nu, dan moesten wij zeker twee of
drie uur loopen, en kwamen wij te laat thuis, dus maar dwars door alles heen, des te eerder
zijn wij er. --- Doodmoe en doornat kwamen we thuis, slechts half voldaan over een dag
met zoo'n begin en zoo'n einde. --- Maar toch verheugd over de betoonde wilskracht en
den behaalden buit.
M. Brouwers, H. B. S. 3de klas.
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2) Verkorting van

Valkenierstermen.

283

Horst : de nesten van alle jachtvogels. —
Horst. Aire.
Huff : de kap,die men den jachtvogel opzet.
Haube. Chaperon.
Inkoppelen : zegt men van den valk, die een
stuk wild aangrijpt, terwijl het reeds door
eenen anderen wordt vastgehouden.
Kap : zie huif.
Klauwen : de vingers der pooten van cue
jachtvogels. — Finger. Serres.
Klagen : het kermen van het haas en het
konijn, wanneer ze aangegrepen worden of
zich in angst bevinden. — Klagen.
Kortveter : Een riem, die door de draal wordt
gestoken, om den vogel vast to houden.
Kurzfessel. Courtrier.
Krop 1) : eene hoeveelheid voedsel die men
de jachtvogels op eenmaal geeft. Gorge.
Lange veder : de langste slagpen der jachtvogels. — Lange penne. La longue.
Langveter : een riem, die even als de kort
veter gebruikt wordt, doch langer is. --- Langfessel. Longe.
Lanner : het wijfje van den lanier. — Blaufuss. Lanier.
Lanneret: hetmannetjevan dezelfdesoort.
Lanneret.
Lentenier: een jonge jachtvogel van betvorig
jaar, die nog niet geruid heeft, Antanaire.
Loer : eene soort van klos, van duivenvleugels voorzien, die opgeworpen wordt om
den jachtvogel terug to lokken.—Federspiel.
Leurre.
Lokdraad : zie lokken. — Filiere.
Lokken : den jachtvogel met de loer, of
eene levende duif aan den lokdraad bevestigd, aanlokken. Reclamer.
Luijer : zie loer.
Mesken : de kleine slagpennen aan den duim
der vleugels van de jachtvogels. —Aileron.
Mosket : het mannetje van den sperwer.
Emouchet.
Muit : het vertrek, waarin de jachtvogels,
gedurende het ruien, gehouden worden.
Mause. Mue.
Muiten : het ruien of van vederen verwis.- r

—

.--

selen der jachtvogels.
Mausern. Muer.
Muiter : een jachtvogel, die, in den gevangen
staat, voor het eerst geruid heeft.
Mue.
Nesteling : een jachtvogel, die jong uit het
nest is genomen. --- Nestling. Niais.
Ontbreeuwen: de gebreeuwde oogleden der
vogels weder losmaken.
Deciller.
Onthuiden : het grof wild van de huid ontdoen. — Zerwirken. Depouiller.
Ophuiven : den jachtvogel de huif opzetten.
Auf hauben. Chaperonner.
Opschieten : de jachtvogels van de hand
omhoog laten vliegen.
Werfen. fetter.
Opwerpen : zie opschieten.
Passagier: de gewone of slechtvalk. .—Wanderfalke. Pelerin.
Pluim met pluim : zie betten.
Reigerpijp : twee door een draad samengehouden stukjesvlierhout, die, bij het africhten
der jachtvogels, aan den bek der reigers worden gestoken. — Etui.
Rek : de dwarsstangen, waarop de jachtvogels, in de valkenkamer, vastgebonden zitten. — Perche.
Reushuif : eene huif van zacht leder, zonder
top. — Reüshaube. Chaperon de rust.
Rood : een jonge jachtvogel, die nog niet geruid heeft. — Sors.
Schoenen : de lederen riemen, die om de
pooten der jachtvogels zijn vastgemaakt, en
waaraan de draal is bevestigd. Geschuhe.
jets.
Schoenpen : een houten pin, waarmede de
schoenen, bij het aandoen, worden door[stoken.
Seeg 2) maken : zie spinnen.
Slaan : zie binden.
Smelleken : de steenvalk. —Steinfalke. Emerillon.
Smeltsel: de uitwerpselen der jachtvogels..-Schmeiss. Erneut.
Sperwer : het wij fj e van den sperwer. —
Sperber. Epervier.
Spinnen 3) : het eerste gedeelte van de africhting der roofvogels. — Apprivoiser.
Steekhuif : de huif met het top versierd, zie
huff.
.- .

1) Men zegt :..een' halven, heelen krop geven". „Donner une demigorge, une bonne gorge". -- 2) In Noordbrabant gebruikt men dit woord nog dikwijls voor „mak".
3) Van gelijke beteekenis met „spenen".
—
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Stuk : een kippen- of duivenvleugel, waaraan men den jachtvogel last trekken. --Tiroir.
Takkeling : een jonge jachtvogel, die uit het
nest begint te vliegen. Astling. Branchier.
Taleken : zie tersel.
Tersel : het mannetje van alle jachtvogels,
met uitzondering van den baillet, het smelleken en den sperwer.
Terz. Tiercelet.
Top : de vederbos op de huff..--• Trosch.
Cornette.
Treinen : het africhten der jachtvogels.
Abtragen. Affaiter.
Trekken : het trekken der jachtvogels aan
het stuk. Tirer.
Trossen : wanneer de jachtvogel het gevangen wild poogt weg te dragen. Charrier.
Valkenkamer : het vertrek, waarin de jachtvogels bewaard worden. — Perchoir.

Valkenier : iemand, die de kunst bezit om
jachtvogels tot het vluchtbedrijf af te richten
en te verzorgen. — Falkenier. Fauconnier.
Valkenierstasch:een groen lakenschetasch,
die met een' riem om het lijf wordt gegespt,
waarin devalkenier het ter jacht benoodigde
bergt.
Falkeniertasche. Fauconniere.
Valkenzak : een linnen lap, van een gat voorzien om den kop door te steken, waarin men
den wild gevangen jachtvogel wikkelt.
Vangklauw : de middelvinger der jachtvogels. ---- Avillon.
Veer met veer : zie betten.
Vliegen : zie betten.
Vliegdraad : een lange draad, waaraan men
jachtvogels vasthoudt, zoo lang ze niet volkomen zijn afgericht. ^-- Creance.
Vluchtbedrijf : zie betten.

Nog thans beleven de meeste dezer roemruchte woorden in het kleine valkenierskringetje van Valkenswaard een Schamelen ouden dag. Zoo is, waar
eenmaal Bosch en heide heinde en verre van schaterden, nu verstorven tot
wat gesuizel op een vergeten plekje tusschen Peel en Kempen. De taalgeschiedenis volgt en weerkaatst de cultuurgeschiedenis der menschheid.
Wij lasen Been walken meer voor ons de luchs ingaan, maar bestijgen thans
zelf onze monoplaan. Hetzelfde sterfpad echter, dat de valkenierstaal reeds
bijna ten Binde heeft geloopen, gaan van lieverlede haast al de oudere groeptalen op. Er is weinig dat blijft in het menschenleven. En zoo hebben ook
de meeste groeptalen slechts een betrekkelijk kortstondig bestaan. En we
kunnen wel in het algemeen zeggen : hoe dieper een zorg, beslommering,
uitspanning of bezigheid het algemeen-menschelijke in onze zielen aangrijpt,
des te langer zal ceteris paribus ook de groeptaal Leven, die erin wortelt.
Mawr niet alleen van innerlijke levenskracht hangs het lot eener groeptaal
af; ook van de concurrentie der volken en geestesstroomingen, ook van ontdekkingen en uitvindingen. En enkele woorden uit zoo'n groeptaal kunnen
zelfs voortleven door een begunstiging van een dichter of invloedrijk voorman. Zoo is „blauwvoet" in Vlaanderen weer een schaterende lenze geworden. Inderdaad, de taal volgt de grillige geschiedenis van den menschelijken
geest. Dat zagen wij aan de voorafgaande hoofdstukken in wisselende episoden. Laten wij nu onzen blik Bens gaan vestigen op het geheele complex
der menschelijke samenleving ; wij nullen daar hetzelfde wedervinden.

Cultuurgeschiedenis.
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ZESDE HOOFDSTUK. — INDEELING SOGTALE TAALGROEPEN.

M

isschien heeft menig lezer tot nog toe vergeefs gezocht naar het
indeelingsprinciep, dat mij leidde in de opvolging der viji vooraf
gaande hoofdstukken. Ik moest echter wel beginnen met gewoon
eenige opvallende en voor de hand liggende sociale taalgroepen
onder handen te nerven. Gaandeweg zijn ons zoo eenige algemeene trekken
duidelijk geworden, die het moeilijk was geweest in louter abstractie voorop
te zelten. Wij hebben een beetje kijk gekregen op het nieuwe terrein, en we
vroegen ons misschien al met bezorgdheid af, hoe groot het aantal hoofdstukken van dit derde Boek wel worden ging, als elke sociale kringtaal zöö
afzonderlijk in den breede moest worden behandeld. Men zij echter gerust.
Steunend op de kennismaking met een typisch vertegenwoordiger van elk der
hoofdsoorten, kunnen wij nu aan het schakeeren en ordenen gaan.
Het Berste onderscheid dat ons bij de sociale taalkringen opvalt is, dat sommige gegroepeerd zijn naar het ambacht, het vak, het beroep dat de sprekers
bijna den heelen dag bezighoudt, terwijl andere ontstaan uit een gemeenschappelijke praeoccupatie of bezigheid, die althans uiterlijk genomen, niet zoo geheel en al beslag legt op onzen tijd. Zoo zijn b.v. het Bargoensch, de handelstaal en de rechtstaal vaktalen, omdat de kringen van menschen die deze
talen gebruiken, alle hetzelfde beroep uitoefenen. En een beroep, dat zegt meen
ik het woord, heeft ieder normaal mensch er maar Ben. Maar de Joden- en
J agerstaal zijn geen vaktalen. Men kan Jood zijn en handelaar, of food en
rechtsgeleerde zijn, of zelfs Jood en dief. En zoowel een handelaar als een
rechtsgeleerde en een dief, kunnen voor hun plezier gaan jagen, al zal dan
ook in den volksmond, de laatste liever een strooper of pensjager heeten.
Maar verder is er onder de beroepen of vakken toch weer een opvallend onderscheid te constateeren. Sommige veronderstellen bijna geen hoogere opleiding of studien, het zijn de ambachten van vroeger, en wat daarmee in onzen
modernen tijd op eene lijn kan gesteld worden. Het dievenvak is wel het laagste
van alle. Andere heetten vroeger de antes liberales, ze vragen een hoogere
wetenschappelijke ontwikkeling dan de lagere of middelbare school kunnen
geven, b.v. de rechtsgeleerde vakken ; en ook deze zijn in onzen tijd veel talrijker geworden dan ze vroeger waren. Dientengevolge onderscheiden wij dus
de lagere van de hoogere vaktalen. Er zijn echter ook eenige weinige taalkringen, die min of meer gemengd zijn, als b.v. de handelskringen. De financier,
die werkt op de wereldmarkt, trusten sticht, en de economische welvaart van
heele landen beheerscht, beschikt gewoonlijk over eenveelzijdigeintellectueele
ontwikkeling, die hoewel niet even diep, toch door haar breedte en rijkdom
beten op eene lijn kan gesteld worden met den groot-menschelijken uitbloei
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van geleerden en kunstenaars, dan met het handwerk van kantoorbedienden
of ambachtslui. Maar van den anderen kant zijn die groote handelsmannen,
vergeleken bij de legioenen van handelsbedienden, zöö klein in getal, dat wij
de heele groep, bij een globale classificeering Loch zonder aarzelen onder de
lagere vaktalen zouden indeelen. Een tweeden overgang vortut b.v. de soldatentaal. Inzoover hieronder de sergeants en onderofficieren vallen, is het natuurlijk
een vak. Maar bij een gewoon milicien zijn wij geneigd to weifelen. Toch is
het een feit, dat men, als soldaat Been ander vak kan uitoefenen, en moeten wij
het dus als een tijdelijk vak beschouwen. Hieruit blijkt reeds dat, gelijk trouwens overal, ook deze scheiding tusschen lager en hooger vaktalen, hare moeilijkheden met zich brengt. Toch zal, de uitkomst leeren, dat over het algemeen
een tamelijk scherpe grenslijn tusschen beide kan worden getrokken, al wil
dit niet zeggen, dat er ook hier voortdurend een invloedrijke wisselwerking
tusschen hooger en lager aan het licht zal komen. Tegenoverdievaktalen, staan
nu de niet-vak- of bezigheidstalen. Ook deze vallen, duidelijk in twee groote
groepen uiteen. Jagen is een uitspanning en doer men voor z'n plezier. Maar een
waar Israeliet is men met heel zijn wezen, dat is een zaak zoo ernstig als het maar
zijn kan. M. a. w. er zijn groepen van menschen, die zich meer een voelen, door
hun gemeenschappelijke liefhebberij of ontspanning, en er zijn andere kringen
die een zijn door hun zelfde levensopvatting, hun wereldbeschouwing, hun strewn naar idealen. De Berste reeks groepen vatten wij Samen onder de narren
Liefhebberij en ontspanning. De tweede reeks noemen wij : Tendenzen. Bij
nadere Studie komt er evenwel onder die Lendenzen weer een nieuw verschil
aan het licht : tusschen sommige, die slechts tijdelijk, en gewoonlijk ook slechts
in bijzaken op den loop der menschenwereld invloed willen uitoefenen, b.v.
het Zionisme deze noemen wij geestelijke stroomingen — en andere, die voor
altijd of althans voor verschillende eeuwen, en meestal ook in teer voorname
hoofdzaken, het menschenleven willen regelen of veranderen — en deze noemen
wij geestelijke beddingen, b.v. het Bodendom. Het spreekt dan ook vanzelf, dat
Ben persoon wel tot twee of meer verschillende stroomingen, maar niet tot
twee verschillende beddingen kan behooren. Men kan Spiritist en Vegetarier
en nog Esperantist zijn bovendien, maar niemand is Jood en Protestant tegelijk.
Ook hier zijn natuurlijk overgangen. Zoo kan men er over twisten of het
Socialisme nog een strooming of reeds een bedding is. In ieder geval heeft het
iets van beide. Terwijl het b.v. van den eenen kant nog betrekkelijk jong is, belooft het zich echter de toekomst der eeuwen. Van den anderen kant durft het in
de praktijk de radicale uitsluiting van de andere geestelijke beddingen, vooral
het Protestantsche en het Katholieke Christendom, nog maar half aan. Want
hoe ook de Socialistische voormannen tegen het Christendom uitvaren, in verkiezingsdagen verklaren de propagandisten, dat men best Sociaal Democraat
Tendenz- en lief hebberijtalen.
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en Protestant of Katholiek tegelijk kan zijn. Tuch zal uit uns hoofdstuk over
de Socialistentaal blijken, dat dit inderdaad onmogelijk is, en dat wij het Socialisme dus wel degelijk reeds nu tot de geestelijke beddingen moeten rekenen.
Om ten slotte nog even een blik te släan op het individu, blijkt duidelijk, dat
ieder normaal ontwikkeld man op middelbaren leeftijd, op de Berste plaats een
lagere of hoogere vaktaal spreekt, op de tweede plaats tot een geestelijke bed
ding behoort, terwijl de meesten bovendien, naar de mate van hun aanleg en
vrijen tijd, nog over een paar ontspanningstalen beschikken, en Ben of meer
geestelijke stroomingen zijn toegedaan. Bij de meeste getrouwde vrouwen
neemt de huishoudelijke taal de plaats der vaktaal in, en is de beddingtaal
sterker dan bij de mannen. Bij oudere menschen begint de vaktaal meer en meer
te kwijnen, maar beleeft een der stroomingtalen dikwijls een nieuwe lente. Bij
kinderen en junge lieden zijn de ontspanningstalen vaak veel voornamer dan
de school- of vaktaal, evenals bij nietsdoeners ook nog wel op lateren leeftijd.
Wij kunnen dus alle groeptalen samenvatten in het volgende schema:

.'

Lagere Vaktalen

Vaktalen

Hoogere Vaktalen
Lief hebberij- en Ontspanningstalen
Bezigheidstalen

Tendenztalen

Stroomingtalen
Beddingtalen

In dit theoretisch schema, valt echter het dicht bij elkander hoorende sours
weer tamelijk ver uiteen. Want de vakken en bezigheden liggen in het werkelijke Leven niet under oiboven elkaar, maar grijpen voortdurend ineen. Bovendien zijn de ontspannings- en tendenztalen wel in onze sociologische theorie
verwant, maar psychologisch vortuen ze Juist contrasten. Verder zijn vele liefhebberij- en ontspanningstalen ten nauwste met sommige vaktalen zoowel
lagere als hoogere, en daarentegen de stroomingtalen veelal alleen met de
hoogere vaktalen verbunden. Om deze overwegingen voor het oog aanschouwelijk te maken, volgt hier een nieuw schema:
Lagere Vaktalen
Lief hebberij- en Ontspanningstalen
Vaktalen.
Hoogere Vaktalen
Bezigheidstalen
Tendenztalen ^ Stroomingtalen
Beddingtalen

Met deze correctie is evenwel nog volstrekt niet alles bereikt. Zoo is de beddingtaal van het Socialisme nog altijd veel te ver verwijderd van de lagere
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beddingtalen.

vaktalen, waar het toch zoo innig mee verwanz is, en zoo is er nog veel meer.
Wij zullen hieraan tegemoet komen, door nu niet maar achter elkander al de
sociale groeptalen volgens dit schema of te handelen, maar zooveel mogelijk
het samenhangende bijeen te zetten. Zoo volgt b.v. de Socialistentaal aanstonds na het samenvattende hoofdstuk over de lagere vaktalen enz.
Men ziet het: ik heb moeten worstelen met den rijkdom van het volle veelzijdige taalleven.Nu eens Juisterde ik naar het sociaal bijeenhooren, dan weer
naar psychologische gelijkenis ; den eenen keer gaf ik gehoor aan eischen van
begrijpelijkheid, en de andere maal Jette ik meer op overzichtelijkheid ; en zoodoende zijn dit tweede en derde deel er ten slotte in de volgorde hunner hoofdstukken ietwat vreemd uit gaan zien. Wat ik echter volstrekt niet betreur.Want,
hoe langer ik in dit nieuwe gebied omwandel, hoe meer voorhangen en luiken
ik oplicht, en hoe dieper ik mag indringen in de geheime binnenkamers van ons
hedendaagsche taalpaleis, des te vreemder doen mij al die toch sinds lang van
buiten bekende gaanderijen en vertrekken aan ; des te nieuwer en interessanter
worden alle hoekjes en deuren, alle geheime doorgangen en trappen, totdat ik
mij ten slotte ben gaan afvragen, of ik van een labyrinth als dit, waarbij de
Egyptische koningstempel nog overzichtelijk lijkt, wel een gladde indeeling
in gelijkmatig opvolgende hoofdstukken beproeven mocht. De lezer neme dus
mijn Gids door het labyrinth ter hand, en zoeke er zelf zijn weg mee. Verdwaalt hij bij wijlen, laat hij zich dan troosten met de gedachte, dat een ander
vöör hem, zönder Bids, nog heel wat langer heeft moeten omdolen in het duister ;
dit kan ik hem in allen gevalle verzekeren, dat de moeite van den onderzoekingstocht mij door m'n bevindingen dubbel en dwars zijn vergoed.
Het is natuurlijk onmogelijk in een handboek, al deze groepen uitvoerig te
behandelen. Toch meenden wij ons aan de moeilijke taak der schifting en
schakeering niet te molten onttrekken. Hierbij hebben wij tot leidraad gekozen
een soort materiaal, dat, zoover ik weet, in de taalwetenschap tot nu toe, noon
op eenigszins uitgebreide Schaal is benuttigd ; ik bedoel de periodieke vakpers.
In de vakbladen en vaktijdschriften toch, winden wij op de Berste plaats de
sociale groepeering gewoonlijk zeer nauwkeurig aangegeven. Elke periodiek
heeft er belang bij, duidelijk te zeggen, tot welk soort lezers zij zich rieht.
Bovendien zijn zeer vele Bier week- en maandbladen, in den waren zin des
woords: vereenigings- en bondsorganen, en vortuen zij dus het groote verkeersmiddel, tusschen de verspreid wonende Jeden eener zelfde groep. Zonder
periodieke vakpers is dan ook een waste sociale algemeen-Nederlandsche
groep niet denkbaar. De periodieken geven ons dus als het ware den verkeerscoefficient van elke groep. Om dezen coefficient op eenigszins nauwkeurige
wijze in cijfers te brengen, hebben wij gemakshalve een breuk uitgedacht,
waarvan de teller het aantal jaren opgeeft, dat zoo'n periodiek al bestaat, en
19
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de noemer het aantal dagen, die tusschen de verschillende afleveringen of nummers verloopen. Zoo krijgt b.v. een maandblad, dat in Januari 1914 begonnen
is te verschijnen, den verkeerscoefficient '/ao. Een dagblad dat in 1914 zijn twintigsten jaargang beleeft, krijgt 20/i of 20. Een weekblad dat op 31 Dec. 1914
drie jaar zal bestaan hebben, krijgt 3/7. Wanneer een bepaalde sociale taalkring
verschillende periodieken heeft, dan tellen wij de breuken dier tijdschriften bij
elkander op, en winden zoo den verkeers-coefficient van de heele groep (hierbij
rekenen wij, om gecompliceerde breuken te vermijden, de weekbladen voor
" !Vi, en de veertiendaagsche bladen voor a/1 s ). Hieruit ziet men, dat ik voorloopig
siel, dat het getal der verloopen jaargangen ongeveer opweegt, tegen het getal
dagen tusschen de tegenwoordige afleveringen verloopende, zoodat b.v. een
maandblad dat in zijn achtsten jaargang is, evenveel verkeer bewijst als een
weekblad dat in zijn tweeden, en een half-maandelijksch blad dat in in vierden
jaargang is : $/30= 2/711. = 4/15. Als het aantal jaargangen zeer groot words, zal
dit natuurlijk dikwijls onjuist zijn, daar het verkeer van een vroeger geslacht
voor het tegenwoordige niets weer bewijst. Daarom nullen wij in omen teller
nooit hoogere cijfers opnemen dan 20. Beneden dit cijfer echter lijkt ons de
gelijkwaardigheid nauwkeurig genoeg, daar wij het overwicht, hier aan het
verleden gegeven, noodig hebben om de Touter schijnbare waarde der ephemere periodiekjes te neutraliseeren, die elk jaar als vlinders uit hun cocons
breken, maar ook als vlinders na korten tijd weer spoorloos ondergaan. Uk
de periodieken blijkt nu al aanstonds, dat de meeste lagere en ook sommige
hoogere vaktaalkringen, volgens de geestelijke bedding hunner Jeden, in drie of
vier toch innig bijeenhoorende groepen uiteenvallen. In dat geval noemen wij
onder A: de neutrale of liberale,
onder C: de katholieke en
onder B: de protestantsche,
onder D: de socialistische bladen.
Na de vakperiodieken geven wij telkens de voornaamste Bibliographie van
het vak. De tegenwoordige vakman zal ons misschien willen tegenwerpen, dat
vaak de helft der opgenoemde boeken totaal verouderd is ; maar daar is het
ons natuurlijk Juist op de Berste plaats om te doen. Zoolang de taal als een
blijvend lets is opgevat, is men nooit tot dieper inzicht gekomen. Het is alleen
de methode van een contemporaine ontwikkelingsgeschiedenis, die altijd
eerst tracht na te gaan, hoe het was bij een vorig geslacht, en waarom dat nu
zoo heel anders is geworden, en alles zich voortdurend onder onze oogen
weer wijzigt en aanpast — die de Studie onzer hedendaagsche taal tot een
ware wetenschap kan waken. De verouderde handboeken moeten dus het
punt van uitgang zijn voor alle oudere vaktalen. Verder hebben wij Betracht
de bijeenhoorende kringen weer eenigszins bijeen te groepeeren -- de vakpers
trouwens wees ons hier den weg — opdat het samenhangende in de werkelijkheid, ook in de behandeling niet al te veel worde Bescheiden.
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ZEVENDE HOOFDSTLIK. 0 0 0 DE LAGERE VAKTALEN.
1) e lagere vaktalen zijn thans veel talrijker dan de vroegere ambachts-en gildetalen, maar zij zijn er dan ook veel armer op geworden.
Vroeger omvatte een ambacht veel meer dan nu. Alle moeilijke
onderdeelen komen tegenwoordig van de fabriek, vele bewerkingen
geschieden heel en al kunstmatig, en bovendien wordt in vele werkplaatsen
elke ploeg werklieden : slechts tot het vervaardigen van een bepaalde soort
dingen, of dikwijls zelfs tot eene enkele verrichting gebruikt. Bij den nadeeligen
invloed hiervan op het arbeidersgeluk zullen wij naderhand nog moeten stilstaan,
maar hier hebben wij vooral te letten op de verarming van het bewustzijn, die
het gevolg is van de tot het uiterste gedreven vakken-splitsing en de gebrekkige opleiding in het vak 1). Vroeger gold bij wet of keur de regel: dat de aanstaande gezel van drie tot zeven jaar bij een meester het ambacht leerde. De
leerling was bij den meester in huis en werkte met hem mee. Al doende leerde
hij van lieverlede de geheimen van het ambacht. Aan het einde van z'n leertijd
gekomen moest de jonge man niet alleen het getuigschrift overleggen : van
zooveel jaren trouwen en eerlijken dienst, maar bovendien een proefstuk
leveren, waaruit bleek dat hij het zööver in z'n vak gebracht had, dat hij als
loontrekkend gezel nu bij andere meesters in dienst kon gaan. Na jaren kon
hij dan, zoo hij wilde, de meesterproef afleggen, en pas daarna mocht hij zich
vestigen als baas. Men zie daarover b.v. A. van de Velde : De ambachten der
Timmerlieden en der Schrijnwerkers te Brugge, hunne wetten, hun geschillen
en hun gewrochten van de 14de tot de 19de eeuw, Gent 1909.
De groot-industrie, in het Engeland der 18de eeuw opgekomen, vond in dit
systeem een hinderpaal voor hare ontwikkeling, en kreeg aan den optimistischen Adam Smith een machtigen bondgenoot: in haar strijd tegen de „tyrannieke en slaafsche" voorschriften in zake het leerlingenwezen. „Het erfdeel van
den arme, zoo orakelde deze oppervlakkige gezaghebber, ligt in de kracht en
de vaardigheid zijner banden ; en hem te beletten deze kracht en vaardigheid te
gebruiken, op de wijze die hem goeddunkt, zonder schade voor zijnen naaste,
is kortweg schending van dit heilig bezit. Het is eenvoudig een aanslag op
de rechtmatige vrijheid van werkman en patroon. Het oordeel of de eerste
geschikt is voor zijn werk, mag veilig aan het beleid van den laatste worden
overgelaten." Jawel, vrijheid ! En meteen zegt Ganguin, hebben de leerlingen
allen steten bij hunne vakopleiding verloren. De industrieele patroons voelen
geen belangstelling voor den leerjongen, die niet meer, zooals vroeger, lid der
1) De feiten hieromtrent, en ook wenige beschouwing waartoe de verschillende vaktalen aanleiding zullen geven,
heb ik met kleine wijzigingen kunnen ontleenen aan het degelijk werk'van Th. van der Waerden : Geschooldheid en
Techniek. Onderzoek naar den invloed van arbeids-splitsing en machinerie op de mate van vereischte oefening en
bekwaamheid der arbeiders. Delftsche dissertatie 1911. Zijn term „getraind" beteekent : minder dan 1 jaar geoefend.
Het leerlingenwezen.
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Familie is, maar een vreemde, die op de werkplaats overdag een onderkomen
vindt, en er alvast niets dan wat karig geld verdient; want dät waant elke
jonge mensch thans het eenig noodige om zijn weg door het leven te winden.
De groot-industrie vormt Been in hun beroep geschoolde vakarbeiders meer,
maar slorpt de voorhanden krachten reeds op kinderlijken leeftijd op. Het
leeren raakt op den achter-, de exploitatie der jeugdige arbeidskracht komt op
den voorgrond. Die kinderen worden afgericht in de uniformiteit van een
allereenvoudigste handeling, en even werktuigelijk als de hen omringende
machines, zoo wordt ook hun gezichtskring, vormt zich hun levenslot. Aan
die verarming van het zieleleven beantwoordt nu ook de verarming der arbeiderstaal. Terwijl vroeger elke werkman in zijn eigen ambacht zööveel zielsinhoud rijk werd: aan kunnen, weten en willen en dus zööveel verschillende
kleurige gemoedsbewegingen beleefde, dat hij in het dagelijksch leven voor
diezelfde ervaringen en gevoelens, bijna altijd uitdrukkingen en woorden gebruikte aan zijn ambacht ontleend wij zullen hier in het volgende deel tallooze voorbeelden van bijbrengen -- is dat tegenwoordig een uitzondering
geworden. De meeste moderne vaktalen, inzoover ze tot nu toe bestudeerd
zijn, bepalen zich tot een betrekkelijk kleine reeks specifieke werkwoorden en
dingnamen. Typische uitdrukkingen en kleurige zegwijzen zoeken wij er tevergeefs. Wij moeten hierin echter weer niet overdrijven. Want een gedeelte
dezer leemte is zeker aan onze gebrekkige kennis te wijten. In de oudere vaktalen liggen nog thans, vooral in kleinere sieden en dorpen de taalschatten in
rijke verscheidenheid te grabbel. En daarom zou iemand heel en al bedrogen
uitkomen, Indien hij meende, dat de ambachtstalen voor den taalbeoefenaar,
buhen wat woordjeskennis, niets belangrijks meer hadden. Ten Berste Loch
gaan die vaktermen gewoonlijk veel verder, dan men aanvankelijk zou meenen,
d. w. z. de verschillende ambachten hebben reeksen van woorden die ook öns
in onze leeketaal zeer goed te pas zouden komen, als wij ze maar kenden; en
ze hebben ten tweede onder hun vaktermen vele schilderachsige uitdrukkingen
en teekenende samenstellingen of afleidingen, die elken kunstgevoelige een
huivering van geluk om aangevoelde levenswijsheid of frischen humor door
de slapen jagen; en ten derde spiegelt zich in die overdrachten, in die nieuwe
woordvormingen, dikwijls zoo mooi de typische ambachtspsyche weer.
jammer genoeg is er tot nog toe voor de psychologie der ambachten nog
zoo goed als niets gedaan. En met de ambachtstalen is het al weinig Beter
gesteld. Toch meenden wij ons niet met de verontschuldiging van „geen
Vorarbeiten" aan dis gedeelte onzer taak te molten onttrekken. Wat er aan
voorwerk was, hebben wij zorgvuldig ge excerpeerd en bewerkt, hier en daar
ook zelfstandig verrijkt en zoo hopen wij althans voor eenige ambachten, in
groote lijnen niet slechts een beeld van hun taal te kunnen ontwerpen, maar
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bewerkerstaal : een ZuidNeder1andsch en een Noord-Nederlandsch. Voor al
onze volgende lijsten narren wij het NoordNeder1andsch dialect tot. grondslag.
Het vooropstaande wette woord behoort altijd daartoe. Wanneer de ZuidNederlanders hetzelfde woord gebruiken, drukken wij een kruisje ervoor. Hebben zij een ander woord, dan volgt dit, eveneens vet gedrukt, tusschen haakjes,
na het Hollandsche. Behalve op het boekje van Vervoort, steunen mijne
Zuid-Nederlandsche opgaven vooral op mededeelingen, mij allerwelwillendst
verstrekt door Edmond Wouters, Voorzitter der Afdeeling van den Diamantwerkersbond te Niel bij Boom. Merkwaardig is het nu, dat wij in de Amsterdamsche diamantslijperstaal een heel reeksje echte oude Vlaamsche woorden vinden, die voor een deel althans Juist bij de Vlamingen zelf zijn verloren gegaan.
VLAAMSCHE WOORDEN BIJ DE AMSTERDAMMERS IN GEBRLIIK.

Aanvijzen (inslagen) : aanschroeven.
Afdracht (bijdrage) : contributie.
t Afzoeten : polijsten ; het Wegwerken van

krassen en oneffenheden.
Bizeel, Bazeel (bazeel) : de hoofdruiten
aan de tafelzijde van een brillant.
Braut (brut) : ruw, onbewerkt. Ook zelfstandig gebruikt : onbewerkt goed.
tDaghuur : vast geld.
t Doorslag : drevel.
Draad (was) : was, nl. de richting, waarin
de diamant gegroeid, gewassen is.
tDrijpikkeltje : drievoet.
t Gang : kring, een gedeelte der schiff, waarop de steenen gezet worden en waarin zij
blijven loopen, totdat dit gedeelte niet weer
bruikbaar is en men een volgenden kring
moet Herren.
-Gast : knecht.
tGlets : gles, een barst in een steentje.
-Green : grein, Witte of zwarte stippen in
t Klieven :klooven.
[den steen.
t Kliever : kloover.
Kompas (malleke of mal) : maatje, een
passer dien men gebruikt om te ziep of de
steen in alle opzichten aan de eischen voldoet, zoodat ieder ruitje zijn maat heeft.
Looien, looier : luieren, luie werkman
(Westvlaamsch van St. Eloy vieren).
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Ordinaal : glazen flesch met water gevuld,

waardoor het licht Beter op de hand valt.
-Pin : staart, achterdeel van de slijperstang.
t Pin : steunpen, stalen Stift, die zich op de
kloovers- en snijders-bank bevindt en
waartegen de stokken gesteund worden.
Polissen : (polijsten).

j-Pree : arbeidsloon, ontstaan uit fr. prix,
lat. pretium of premie?
Pronksteen(faniasiesteen): fancy-model,
ieder model, dat afwijkt van 't gewone
brillant-, kap- of roosmodel.
-Rat : onderkruiper. Llit 't Engelsch overgenomen.
Rondeeren : (rondisten),
Scherge stek (hei scherp) : meesnijder,

stok van kloover en snijder, die den steen
bevat, waarmede gewerkt wordt.
Soldeersel, Soldaar, (saduur).
tStek : stok.
tStiel : vak.
Tetten, (stekken) : snijdersstokken van

vla. fra. tette, speen van een uier, borsttepel. De stokken worden namelijk dikwijls in den mond genomen.
Uittrekkend : uitstekend.
Vijs : schroef.
Zeemvel : (zeemlap).

tZift : zeef om diamant uit het wail te ziften.

Gelijk wij Bowen zagen, werden de arme Joden in de 17de eeuw bijna in Been
enkel bedrijf geduld : behalve die met hun geloof in innig verband stonden
als de slagerij en de bakkerij. De andere ambachten die een Bilde vormden,
stonden niet voor hen open. Er bleef das alleen over : de Hebreeuwsche
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boekdrukkerij, de tabaksspinnerij, -snijderij en -kerverij, en de diamantindustrie, in welke beide vakken nog thans de meerderheid der arbeiders Joden
zijn. Bovendien waren de uit Antwerpen verjaagde firmanten, ook voor een
gedeelte althans,lVlarranen en Portugeesche Joden geweest, en nu nog zijn de
grootstediamantslijperijeninJoodschehanden. Geenwonderdus, datwij indeze
vaktaal een reeks Hebreeuwsche en Jodenduitsche woorden aantreffen ja, dat
er zelfs tot op denhuidigendag, nuerook ProtestantscheenKatholiekediamantslijpers zijn, een klein reeksjeAmsterdamsche termenparen bestaan, waarvan de
eene vast door de Israelfeten, de andere door de Christehen gebruikt worden.
JOODSCHE WOORDEN.

..

..

..

..

..

..

Abaus (jdd.) : af uit, afloopend uit de tang
d. w. z. wanneer het rondist (grens tusschen boven•- en onderzijde van een brillant) links naar buiten is gericht. Abaus
wordt door de Christen-werklieden ver
basterd tot abuis.
Abin (jdd.) : af in, afloopend in de tang
d. w. z. wanneer het rondist links naar
binnen is gericht.
Broochewerk (goed werk) : werk, waaraan zij goed geld verdienen. hebr. berachä,
hgd. beroocho, jdd. brooche. Uitgesproken als een gewoon Nederlandsch woord.
Kapore (over zijnen was of over de
hand) : stuk, of niet volgens de was gespleten. hebr. kaporä, jdd. kaporo : zoenoffer. Het zoenoffer werd gedood. Deze
omstandigheid en overeenkomst van het
woord met kapot, heeft aan kapore in '
Jodenduitsch de beteekenis van stuk (kapoeres) gegeven.
Kwar (voorschot), kwar nemen : op
voorschot nemen. hebr. kebar, jdd. kewar :
van tevoren.
Mesjiach (proef, probasie, op proef
nemen), op den mesjiach werken : eerst
het goed onder handen nemen, dat het gemakkelijkst to bewerken is. hebr. masjiach.
jdd. mosjiach : gezalfde, later verlosser
(messias). Wie nu de mooiste steentjes het
eerst in bewerking neemt, werkt op den
den messias, d. w. z. rekent erop dat de
messias elk oogenblik komen kan, dan moet
hij immers onmiddellijk mee naar het Beloofde Land, en heeft hij dus niet tevergeefs
gezwoegd aan de moeilijker steentjes.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.

.

Pegieme(tje) (kliefmes) : schaard in 't
klooversmes. Pegieme (hebr. pegimo) beteekent schaard. Het wordt gebruikt door
den beestensnijder, die het vee volgens de
J oodscb-ritueele voorschriften slacht en
wiens mes vlijmend scherp, zonder schaarden moet zijn.
Pots (boord, vuil goed) : slecht goed, van
weinig waarde. jdd. Putz, voor vuil uit
den neus. Vgl. die Nase putzen.
Raspel (viji) : 't hgd. bekende woord door
de Duitsche Joden overgebracht : vijl (zie
aldaar).
Rekwelje (verouderd) (schoon modelleke) : diamant die reeds van nature een
goeden vorm heeft, waarschijnlijk van 't fra.
recueille; vergl. den Joodschen familienaam
Boutelje uit Bouteille.
Rijver (poeierpot, vrijver) : Een metalen
bakje met dikke wanden, waarin het poeder
met olie aangemengd wordt door middel
van een nauwsluitenden ijzeren kegel. jdd.
Reiber.
Sappelen (knoeien, knoeiwerk) : moeilijk
werk verrichten. hgd. zappeln : spartelen.
Sjangenaaien (uilevangen) : stelen, oneerlijk doen. Het woord is waarschijnlijk
gevormd uit de namen van 2 Hebreeuwsche letters (s : sammech en ng : ngain). Elk
dezer letters is dan het begin van een woord,
waardoor het begrip oneerlijke handelwijze
wordt uitgedrukt. Vgl. 100 op blz. 140.
Sjiffertje : jdd. voor schilfertje.
Sjofel (rabru) : slecht (werk). hebr. sjafel,
Jodend. sjofeil, wat beteekent : laag, gemeen.
Invloed der Jodentaal.
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Christen.

Joodsch.

Abaus,
Abuis.
Abaus.
Hoek
Hoek(?)
(1)
Eg.
den boer
In den
boer gaan, Kwar
K warnemen.
nemen.
boeren.
k
Kanoentj
e.
Een
moeilijk
Kanoentje.
Een moeilij
steentje.

Christen.

Joodsch.

tf Korte
Korte Zaterdag.
Zaterdag.
Neutjeskolen.
Zeer slechte
chips ..
Neutj
eskolen.
siechte chipstf Stek.
Stek.
Stok.
[soorten.
Een blinde.
Een meemaker.
meemaker.
Een
plakje afsnij
afsnij .., Een
Eendag
daglooien.
looien.
Een plakje
den.

rui.ve-diamantmarkt is Londen. De Zuid-Afrikaansche
De ruwe-diamantmarkt
Zuid-Afrikaansche mijnen
mijnen zijn
zijn in
in
Engelsche handen.
handen. Vandaar dat
dat de benamingen
benamingen voor den ruwhandel en de
klooverstermen meestal
leenwoorden zijn.
zijn. Ziehier
Ziehiereen
eenlijstje.
lijstje.
klooverstermen
meestal Engelsche leenwoorden
ENGELSCHE:LEENWOORDEN IN DE DIAMANTSLIJPERSTAAL.
:-: :-:
:-: :-:
:.: :-::-::-::-::-: :.:
:-: :-:
:.:
ENGELSCHE:LEENWOORDEN
DIAIVIANTSLIJPERSTAAL.
:-: :-:

f Block :: opslijpgoed
tBlock
opslijpgoed of
of kloofsel,
kloofsel. waaraan
waaraan
meest een of twee
twee gegroeide
gegroeidehoeken.
hoeken.
meest
tCape
DeBeers-mijnen.
Beers..mijnen.
1-Cape :: ruw uit De
tCape
ruby:: soort granaat,
granaat. die
die bij
bij 't't diadia..
tCape ruby
gevonden wordt.
mant in de blauwe aarde gevonden
wordt.
tCapewhite
white:: witte
witte kleur,
kleur. minder
minder goed
goeddan
dan
tCape
wit en het
het zoogenaamde
zoogenaamdeblauwwit.
blauwwit.
tCarrier:: hartvormig voorwerp
voorwerp der
derdraaidraai..
1-Carrier
bank, dat client
dient tot bevestiging
bank.
bevestiging der
der plaatjes
plaatjes
phosphorbrons. welke tot zaagschijf
zaagschijf ge-ge..
phosphorbrons,
draaid worden.
ftChips
Chips :: slechte.
siechte, moeilijk
moeilijk te bewerken diadia..
mantsoort.
Claim:
zeker gedeelte
gecleelte grond,
grond.
Claim : recht op een zeker
waar diamant gevonden wordt.
wordt.
goods:: zuivere regelmatige
regelmatige steestee..
ftCloosed
Cloosed goods
.. cloosed goods"
goods" zijn:
zijn:
nen. De „cloosed
De eigenlijke ..„cloosed
cloosed goods"
goods":: zuivere
ft a) De
regelmatige steenen.
b) Fine piqué
pique:: bijna
regelmatige
bijna zuivere regelmatige
ft b)
steenen.
tf c)
c) Spotted stones
stones:: steenen
meer of
steenen met meer
minder zwarte vlekken.
minder
zuiverewittestee..
d) Crystals:
Crystals : doorgaans zuivere
witte steenen van regelmatigen
regelmatigen vorm.
verdeeld in
in::
De andere goederen worden verdeeld
Coated stones
stones:: steenen
een dof
dof en
en
steenen met
met een
ondoorschijnend omhulsel.
omhulsel.
Irregulars (Riggelaars)
(Riggelaars) :: zuivere
on..
zuivere en onzuivere onregelmatige steenen.
steenen.
tBlocks
waaraan meest
meest een of
of
f Blocks : steenen
steenen waaraan
twee gegroeide
gegroeide hoeken.
hoeken.
cleavage :: gebroken
steenen van
van
tFine cleavage
gebroken steenen
goede kwaliteit.
[bruine
kleur.
goede
kwaliteit. [bruine
kleur.
tBrown
van
1-Brown cleavage:
cleavage : gebroken steenen van
tFlats:
tFlats : platte steenen.
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Joodsch en Engelsch.
EngeIsch.

tMaccles:
f Maccles : dikke naadsteenen.
Maccles
..naats :: steen
en met een
een bijzon.
bijzon..
Maccles-naats
steenen
deren
uit de vereenivereeni..
deren vorm voortkomende uit
ging van twee
tweeofofmeer
meersteenen
steenendie
diezich
zichna
na
vorming
hun afzonderlijke
afzonderlijke kern
kern aanaan..
vorming van hun
eengevoegd
hebben. Op
Ophet
hetpunt
puntwaar
waarzij
zij
eengevoegd hebben.
aaneengesmolten
zijn vormen
vormen zij
zij een
een kruiskruis..
aaneengesmolten zijn
punt:
naad.
punt : naat of naad.
tNaats:
f Naats : dunnere naadsteenen.
tRejections
tRejections :: ordinaire kwaliteit.
tRubbish:
siecht goed.
tRubbish : slecht
tBoart
(boort) :: boort ter bewerking van
van
t Boart (boort)
diamant.
gaat men
men opnieuw
opnieuw elke
elke soort
soort
diamant. N
Nuu gaat
rubbish en boart
boart opnieuw
opnieuwonder-.
onder..
behalve rubbish
verdeelen volgens
volgensde
dekleurschakeering
kleurschakeeringinin::
tf Fine
Fine blue
blue white,
white, ft blue
blue white,
white, ftfine
fine
white,
tsilver cape,
cape, tfine
tfine cape,
cape,
white, twhite, tsilver
t•1-(second)
(second)cape,
cape,tfine
tfine bywater,
bywater, tf second
second
bywater,
off colour,
colour, tf light
light yellow,
yellow.
bywater, tf off
tf yellow, uitsluitend
goederen.
uitsluitend ronde goederen.
tf Fine lightbrown, tlight
flight brown, tbrown,
tbrown,
t dark brown, t darkest brown, t grey,fdarkbown, est fgry,
ronde en brokkantige
brokkantige goederen.
goederen_
tDark:inthedarkkoopen.ruwdiamantkoo
(Dark : in the dark koopen, ruw diamant koo-..
pen zonder de goederen
goederen gezien
gezien te
tehebben.
hebben.
Digger's
lot:
zie biz.
biz. 299.
299.
Digger's lot
: zie
Fancy (kleur)
(kleur) (fantasie
(fantasie kleur)
kleur) ::iedere
iedere
kleur.
gewone. behalve
behalve
kleur, die
die afwijkt
afwijkt van
van de gewone,
lichtgeel.
tFine
bijwaterkleur.
f Fine bywater:
bywater : lichtste bijwaterkleur.
tFretment:
splint.
tFretment : zie splint.
Glassy
(kristaal): naam
: naamvoor
voorregelmatige
regelmatige
Glassy (kristaal)
steenen.
tLot:
onbepaalde hoeveelheid
hoeveelheiddiamant
diamant
t Lot : een onbepaalde
in een partijbrief bijeengevoegd.
bijeengevoegd.
naadsteen. Wordt ook
tMacle
ook maacle,
maacle.
t Made :: naadsteen.
^

maccle geschreven, fr. made, lat. macula.
-}Rat : tonderkruiper.
-River : soort Zuid-Afrikaansch diamant,
dat uit de rivieren door wassching wordt
werkregen.

-

ruwe diamant, die door de ruwhouders in
series wordt verdeeld.
Splint : uitschot van carbon of afgewerkt
stukje carbon. Ook wel fretment van to
fret : verbruiken. Zie aldaar.

-Shipment : een hoeveelheid aangevoerde

De te Amsterdam geslepen-diamant echter vindt op het oogenblik den meesten aftrek bij de Amerikaansche millionnairs en milliardairs. Vroeger echter
was Parijs de groote wereldmarkt. Vandaar dat de technische resultaten van
slijper en zetter veelal aan 't Fransch ontleend zijn. Dat ook eenige Fransche
termen voor den ruwen diamant in gebruik zijn, is aan de ruwe Braziliaansche
diamanten te wijten, die tegenwoordig meest te Parijs aan de markt komen.
FRANSCHE LEENWOORDEN IN DE DIAMANTSLIjPERSTAAL .

Abselveeren (observeeren) : observeeren, fra. observer.
t Ajusteeren : pas snijden, fra. ajuster.
Bokaal : fra. bocal.
Brillant: steen, die den vorm heeft van twee
met de grondvlakken tegen elkander komende afgeknotte pyramiden, waarvan de
bovenste meer afgeknot is dan de onderste. Op deze wijze komen de optische
eigenschappen van de diamant 't best tot
haar recht.

Brillanteeren, (brillandeeren) : naakt brillanteeren : het aanbrengen van de halven
en de starren, nadat de steen in achtkant is
gebracht ; vol brillanteeren : al het slijpwerk, nadat de steen in kruis gebracht is.
tBriolet : peervormige dikke steen.
t Brokkantig : fra. broccant.
1 Bruut : ruw, fra. brute.
Chäton : (achtkantje) fra. chäton.
Chevreus (chevrees) : verbastering voor
givreus ; zie aldaar.
Chevri(e)n : ontstaan uit 't Fransche chanfrein : de band, dien de snijder om een was
of om den tafelkant van een door het rondist gezaagde vierpunt legt.
Duivekater (Engelsche citroentjes) : zie
in de lijst der merkwaardige Nederlandsche
woorden.
Doublet : fr. doublet, twee steenen van
verschillende waarde, zoo geplaatst, dat de
kostbaarste steen gezien wordt.
-Facet : ruitje, facet.

:..

..

..

..

..

..

..

.

.

Fijnig (een flake of een weinig) : zie veinig.
Filet : stuk metaal, waarin gezet wordt, wat
niet afgesneden is.
t Forceeren : het tot enden verwerken van
brokjes, waaruit geen kapjes meer geslagen
kunnen worden en die ook nog geen enden
zijn.
t Galerij : sierwerk aan 't metalen omhulsel,
waarin de steen gezet wordt.
t Givreus : glessig, fr. givreux.
j Grein : fr. grain.
t Kanjer : groote steen, fr. cagnard : luilak,
leeglooper. Hieruit zou zich de beteekenis
van : een heer, een Piet, een groote Hans
ontwikkeld hebben.
tKantien : fr. cantine.
t Karaat : fr. carat.
tKollet : fr. collet.
t Laks : fr. lakse, lat. laxus.
t Markies : fr. marquise.
Mélange : partij kapjes of geslepen, bestaande uit steenen van verschillende
grootte.
Mele (sorteering): groep sorteeringen, liggend tusschen grof en klein.
Mille grains : eigenaardige wijze van zeta
ten, waarbij de tusschentanden wegvallen
en het getal greintjes zoo groot is, dat men
ze niet meer tellen kan.
Navet : fr. navet(te).
tNijf : fr. naif.
t Obselveeren : abselveeren, observeeren,
fr. observer.
- -

Engelsch en Fransch.
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Pave : fro
fr. pave.
Pave:
(Rondelle) : plat schijfje diamant met
met een
een
tPaviljoen
fr. pavilion.
fr. rondiste.
tPaviljotn:: fro
pavilIon.
tRondist:
[gaatje
erin.
tRondist : fro
rondiste. [gaatje
erin.
fr. pendeloque.
t Pendeloque : fro
tPendeloque:
tTroqueeren:
t Troqueeren : hetruilenvangoederentegen
het ruilen van goederen tegen
Rekwelje
Requelje :: van het
het Fransche
Fransche
goederen.
Rekwelje,t Requelje
Veinig : nadig. Afgeleid
Afgeleid van
fr. veine:
weine: ader.
recueille (verouderd).
Veinig:
vanfr.
Ten slotte
slotte gees
geefik
ikeen
eengroote
grootelijst
lijstvakwoorden,
vakwoorden,waarin
waarineenige
eenigeder
der bovengebovengenoemde opnieuw,
opnieuw. en
en nu
nu met
met de
denoodige
noodigeverklaring
verklaringzijn
zijn opgenomen.
opgenomen.
MERKWAARDIGE NEDERLANDSCHE
NEDERLANDSCHE WOORDEN
MERKWAARDIGE
WOORDEN BIJ
BIJ DE
DEDIAMANTSLIJPERS
DIAMANTSLIJPERS IN
INGEBRUIK.
GEBRUIK.

Aandrukker (koperen
(koperen aandrukker)
aandrukker):: instrument
strument om
om den
den steen in 't't werk vast te
drukken en recht te zetten.
aansteker :: steker
steker om
om
Aansteker, scherpe aansteker
het metaal tegen den steen te
te werken.
t Achterstuk : gedeelte van den
den klooversklooversbak, dat
dat de laadjes
laadjes bevat en
en dat
dat na het
bak,
brandkast gezet wordt.
wordt.
werk in de brandkast
steen,
t Achtkant, in achtkant :: vorm van steen,
waarbij
hij in
in 't geheel 88 vlakken
vlakkenheeft
heeft op
op
waarbij hij
tafel- en
en kolletzijde.
kolletzijde.
t Achtkantje(s/s}:
ongebrillanteerde brillant.
tAchtkantje(
8/s):ongebrillanteerde
Admittent (knoeier)
Admittent
(knoeier) :: iemand die vroeger
in 't
't yak was,
was, maar
maar het
het tengevolge
tengevolge van
van
in
malaise
heeft verlaten,
verlaten, en
enininbetere
beteretijden
tijden
malaise heeft
weer terugkomt.
terugkomt.
af:: kan
kan niet
niet meer
meer gebruikt
gebruikt
t Af, de schijf is af
worden.
metaal. waarin
waarin
t Afgedekt :: wanneer
wanneer het metaal,
-1•Afgedekt
gezet is,
is, zooveel
zooveelmogelijk
mogelijkverwijderd
verwijderd is,
is,
opdat de steen voordeelig
voordeelig uitkome.
uitkome.
Afgejast
(afgebot):: wordt
wordt gezegd
gezegd van
van een
een
Afgejast (afgebot)
zeer veel
veelgebruikt
gebruiktof
ofverbruikt
verbruiktis.
is.
botje, dat zeer
Afgejast
(afgeknoeid):: werk, dat niet met
Afgejast (afgeknoeid)
zorg en
en haastig
haastig gemaakt
gemaakt is.
is.
de noodige zorg
t Afgesneden :: zie afgedekt.
tAfgesneden
tAfgestooten:
tAfgestooten : zie afgedekt.
riemen afgooien
afgooien :: ophouophouAfgooien, de riemen
den met
met werken.
het meVrijdag
meV rijdagaf
af:: (Vrij(Vrijt Afhouden
Af houden :: Houd
Houd het
dag was
was de
de oude
oudebetaaldag)
betaaldag}thans
thansgebruigebruieen verwijt
verwijt dat
dat de
de
kelijk als antwoord op een
opneemt.
werkman tamelijk luchtig opneemt.
(Afkooken)
in verdund
verdund zwazwa(Afkooken) :: der steenen in
of salpeterzuur.
velzuur of
AHoopend:in(uit}detang,zieabaus(abin},
Afloopend
: in (uit) de tang, zie abaus (abin),
Joden-woorden.
lijst der Joden-woorden.
Afzijn
zijn :: klaar zijn met het werk.
Af
Baaltje
kubusvorm, waaroverwaaroverBaaltje :: steen inin kubusvorm,
-
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heen
ribben loopen
loopen zoodat
zoodat de
de steen
steen eruit
eruit
heen ribben
ziet als een gepakt
gepakt baaltje.
baaltje.
tBak,
van den
den cece1-Bak, in
in den
den bak
bak :: gedeelte
gedeelte van
mentdop, dat haar
naar den bak toegekeerd is.
is.
Uit
af
LIit den
den bak
bak ::gedeelte
gedeelte dat
dat van den bak af
gekeerd is.
is.
tBalanceeren
balansmaken
maken:: de schijf
1 Balanceeren,t ininbalans
in
evenwicht brengen,
brengen, zoo
zoo deze
deze wegens
wegens
in evenwicht
ongelijke dikte niet regelmatig
regelmatig loopt.
loopt.
tBek:
voorste gedeelte
gedeelteder
derslijperstang,
slijperstang,
Bek : 't voorste
waarin de dop wordtvastgezeten
dat tevens
wordtvastgezeten dat
tot handvat
handvat dient.
ttBezaaid
Bezaaid:: de schijf is bezaaid,
bezaaid, heeftveel
heeft veel zgn.
op te
te nemen.
nemen.
porien om het poeder op
tBijwater:
lichtgelekleur
kleur
tBijwater : schakeering van lichtgele
in den steen.
tBlaas
t Blaas :: ledige holte in een steen.
Blijandeeren
brillanBlijandeeren :: verbastering
verbastering voor brillanteeren.
Blompot (uilevanger)
(uilevanger) blompotten
blompotten :: oneerlijke handelwijze van een
een werkman,
werkman, ononeerlijk doen.
Bluspot (koelpof)
(koelpot):: dienende om de dopdop
pen af te koelen wanneer ze warm geloopen-penoftklwarzemglopn
zijn
schijf, om
om het
het inzakken
inzakken van
van den
den
zijn op de schijf,
steen te
te vermijden.
vermijden.
Boer, in
den boer
boer gaan
gaan :: op
op voorschot
voorschot
in den
nemen (van 't loon),
loon), gebruikt door ChristeBoeren:
[lijke
werklieden.
Boeren :zie
zieboer.
boer. [lijke
werklieden.
Boerenkoolslijper (knoeier) :: benaming
Boerenkoolslijper
voor iemand,
iemand, die
die oorspronkelijk
oorspronkelijk niet
niet voor
voor
het vak
yak Bestemd,
bestemd, het op gevorderden leeftijd heeft
heeft aangeleerd.
tijd
aangeleerd. Zoo werden eerst
genoemd de zonen
zonen van
van A'damsche
A'damsche groenteboeren, die
die diamantslijper
diamantslijper werden.
ordinaal. Zoo genoemd
tBokaal:
genoemd door de
t Bokaal : ordinaal.
zetters.
tBolletje
t Bolletje :: een heel klein rond steentje, dat
tot endje wordt geslagen.
geslagen.

tBolsteker : werktuig om 't metaal in de
hoogte te werken.
onzuiver diamant, stukjes die
Boord zeer
fi
n
estam
Pt worden en dienen tot
g
t oort bewerking
i
van diamant.
Boortsjofel : zeer siechte kwaliteit ruw.
t Botergaaf : zeer gaaf, zeer gemakkelijk te
slijpen.
t Botje : stuk diamant in den meesnijder om
de kerf te maken.
Bot loopen : 't afstompen van een halfje,
dat siecht geslepen geen zuiver langwer.pigen driehoek vormt.
Brokkantig : onregelmatig gevormd goed.
1•' Bulk 1 : 't dikste deel van de kloovers- en
snijdersstokken.
Buik 2 : 't dikke gedeelte van brioletten en
pendeloques.
Buks (snijstek) : palmhout, waaruit de
blanke klooversr en snijdersstokken zijn
gemaakt.
-Chips : siechte, onregelmatig gekristalli.
seerde en moeilijk te bewerken diamantsoort.
Collet : zie kollet.
Dicht (gesloten) : 't tegengestelde van A
jour.
--Dicht hebben : wanneer een koopman op
een partij een bod gedaan heeft, dan verzegelt hij die partij, en de makelaar brengt
het bod over aan den verkooper. De makelaar „heeft dan dicht".
Digger's lot : een partijtje ruw, zooals het
in het begin van den Kaaptijd door de delvers zelf in den handel gebracht werd.
1 Dik : hetgeen van onder of van boven of
aan beide kanten niet in de juiste verhou
ding ligt, te weinig geslepen is om de noodige straalbreking te verkrijgen.
Doekje, doekruitje, half doekje : snijdersterm tot aanduiding van een smal driehoekig
ruitje tusschen twee breede hoeken aan een
heel steentje.
Doen : handel drijven. „Hij doet veel in
roosjes."
Donker (op riskasie) : in het donker, ruw
diamant koopen tegen syndicaats-prijzen
zonder het gezien te hebben.

t Dood : wordt gezegd, wanneer een steentje door de vele giessen en greinen volstrekt geen schittering heeft.
1-Door de vlam : de eigenschap dat de hoeken van onderen gelijk moeten loopen met
de tafel. De hoeken van onderen en van
boven moeten juist onder elkander liggen,
terwijl men door de tafel het kollet in 't
midden moet zien : hierdoor krijgt de steen
de grootste schittering.
Doormarsch, den — nemen : een geheele
week niet werken, als er gewerkt wordt.
tDoorslag : minst-waardige soort afval bij
het klooven.
Door zijn breedst, dikst, langst : wijzen,
hoe de steen genomen moet worden.
t Dop : een koperen bakje, gevuld met soldeer, waarin de steen vöör 't slijpen wordt
vastgemaakt : brillanteer-, hoeken-, kruis-,
hooge, platte of vlakke, mechanische dop.
1•'Draad : richting waarin de steen gegroeid is.
tDraaien : in werking zijn der slijperij. De
fabriek draait Zondag niet.
1 Dropzuiver : zeer zuiver, zoo zuiver als
een droppel water.
Drukkertje : een zeer gering krabbetje, dat
de snijder maakt op een klein uitstekend
puntje.
Duim : aan den duim, in de richting van
den duim.
t Duivekater : eigenaardige vorm van kristallisatie, die aan de eene zijde het voorkomen van een tweepunt, aan de andere
dat van een vierpunt heeft. Afgeleid van
't fr. deux et quatre (deze kristalvorm
kwam toch vooral bij te Parijs aangevoerden Braziliaanschen diamant voor), maar
onder contamineerenden invloed van 't
reeds in 1450 voorkomende duivekater
(feestbroodje) vervormd.
tEen blinde : ruitje aan de kruin van
een roosje, dat sjofel is en daarom met 't
verstelletje wordt meegemaakt.
Erop hebben zitten (op scheut gaan) :
b.v. Hij heeft er 6 maanden op zitten : hij
heeft 6 maanden niet gewerkt.
(Find) : aan den ruwen steen elk der twee
van Noord- en Zuid-Nederland.
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tegenover
elkander liggende
liggendeuitspringende
uitspringende tHard
tegenover elkander
1-Hard staan
staan :: wanneer het lang duurt
duurt eer
plaatsen.
een ruitje geslepen kan
kan worden. Het werk
tEnd(je)
(torenendje,bolendj
bolendje):
drie~
tEnd(je) (torenendje,
e) : een driestaat
hard :: het schijnt
schijnt wel
weI Bahia
Bahia (zeer
staat hard
(teer
hoekig stukje,
stukje. dat
den ruwen
ruwen steen
steen
hoekig
dat van den
harde diamant).
diamant).
wordt gekloofd.
Heel
Heel:: gesloten. Zie
Zie aldaar.
aldaar.
--Facet
een kant,
wanneer de
ruit te
tFacet:: —
- van een
kant. wanneer
deruit
Hobbelwerk :: het minste
minste der
der drie
drie fabrifabri~
op een
eenkant
kantloopt,
loopt. dan
dan moet
moet de
de dop
veel op
katen. De andere soorten
katen.
zijn : burgerburger~ en
en
soorten zijn
verbogen worden,
worden. opdat alles gelijk loopt.
Sjn
fijn fabrikaat.
Dit beet
heet :: een
een facetje
facetje (of
(of verzetje)
verzetje) geven.
(Hoek) :: elk van de vier vlakken,
(Hoek)
vlakken. die
die rondrond~
(Hauwke):: veinig. Zie
Ziealdaar.
aldaar.
Fijnig (flauwke)
om tafel of collet liggen.
liggen.
1Gang :: aan den
tGang
den gang
gangbrengen,
brengen. een
eenruitje
ruitje
Holle kies : ruwe steen met een onregelonregel~
maken.
loopend maken.
matig oppervlak.
tGat. open
open gat :: dat
dat in
in den
den steen
steenkomt,
komt. t1nleggen:
tInleggen : een kerf
-Gat,
kerf inleggen,
inleggen. het
het beg
inn en
beginnen
wanneer een gles
gles eruit
eruit valt.
valt.
van een kerfje,
kerfje. een
een beginnetje
beginnetjemaken.
maken.
Gauge:
gebruikt voor
voor verschillende
verschillende t Kaartje
Kaartje:: een kaartje geven.
Gauge : wordt gebruikt
geven, wordt gezegd.
gezegd,
instrumenten.
meten en
en
de slijper
slijper slechts
slechts een
een zeer
zeer kleine
instrumenten, die dienen om te meten
wanneer de
maatje. passer.
passer.
het gewicht te bepalen. Zie maatje,
beweging behoeft
behoeftte
tegeven,
geven.die
dietetegroot
grootzou
beweging
zou
geslepen
ttGeslepen
Geslepen markt : markt waar geslepen
van den
den dop. Hij
zijn
ombuiging van
zijn door een ombuiging
goed verkocht wordt.
legt dan
een kant
kant van de
de tang
tang een
een
dan onder een
I-Gesloten : ruw diamant,
speelkaart.
tGesloten
diamant. die
die den
den kristalkristal~
vorm geheel of
often
ten naastenbij
naastenbij bezit
bezit en
en niet
niet tKalet(je)
tKalet(ie) :: zie kolletje.
te worden.
behoeft gekloofd te
Kalsedoor
(blootlegger,openmaker)
openmaker):
Kalsedoor (blootlegger,
:
tGezicht :: •'tt inzien der ruwgoederen.
die uit
uit
1-Gezicht
ruwgoederen, die
toestand van een
toestand
een steen,
steen. die
die door
door en
en door
door
aangevoerd ;: gezicht
de mijnen zijn aangevoerd
gezichtkrijgen,
krijgen.
onzuiver is.
is.
gezicht nemen.
nemen. Gezicht
Gezichthebben
hebben: : aan
de
gezicht
aan de
Kamer (balanskamer)
(balanskamer) :: ruimte der schijf,
schijf.
beurt zijn
serie ruwe
ruwe goederen
goederen
waarin stukjes
stukjes lood gebonden worden.
beurt
zijn om
om eene serie
te kunnen koopen.
Kanjer
steen.
Kanjer :: groote steen.
tGles :: barst in een steentje.
steentje.
Kanoentje:
moeilijk te bewerken
bewerken
•1-Gles
Kanoentje : een zeer moeilijk
steentje.
W ordt gebruikt
tGrauw
zijn de plekken op den
den steen,
steen.
gebruikt door
doorChristen
Christen
tGrauw :: dit zijn
steentje. Wordt
gesneden zijn.
zijn.
werklieden.
die gesneden
tGreintje
(Kant)
elken regelmatig
regelmatig gevormden
gevormden
tGreintje :: steentje van 1/4.
1/4 karaat.
(Kant) :: aan elken
en onbewerkten steen
steen heeft
heeft de
de slijper
slijper twee
twee
tGrof
steenen. Ik
Ik heb grof op.
1-Grof :: groote steenen.
en onderkant.
onderkant.
kanten.
vakje. dat geslepen
geslepen wordt,
wordt.
kanten, boven~
boven- en
ttGrondje
Grondje :: een vakje,
onzuiver opzoekt,
opzoekt. om
om te
te zien,
zien.
Kapje (Kappeke)
(Kappeke):: stuk diamant,
diamant. dat den
den
als men een onzuiver
welke kant van den steen
steen 't't meest
meest geschikt
geschikt
kristalvorm
heeft.
kristalvorm heeft.
tafel~ of kolletkant.
kolletkant.
Kenoentje
is voor tafelKenoentje :: kanoentje.
tHaakje:
waarmede de aa jour gezette
steen~
tKeteltjesdag
waarop vroeger
vroeger niet
niet
dag waarop
j-Keteltjesdag : dag
tHaakje : waarmede
gezette steengewerkt werd,
werd. wanneer de ketel
ketel der
der mama~
tjes worden vastgehouden.
Halfje (haifken)
Halfje
(half ken):: driehoekje.
den
chine moest schoongemaakt worden.
driehoekje, dat langs den
bezeel~.paviljoen-,
paviljoen~. hoekhalfje.
hoekhalfje. tKlateeren:
rondist tegen
tegen het
het
t Klateeren : wanneer de rondist
rondist ligt:
ligt bezeel-,
poeder van den
poeder
tHalfkrater:: steentje van een halve
halvekaraat.
karaat.
den zoetkring
zoetkring komend
komend een
een
tHalfkrater
1-Halve schijf
stukje afschilfert.
tHalve
schijf :: wanneer de schijf
schijf half gege~
(Klateersel)
afgeschilferde stukje.
stukje.
(Klateersel) :: het afgeschilferde
bruikt is.
1 Hangend : troebel~geel
tHangend:
van kleur.
kleur.
tKlet(j e) :: kolletOe}.
kollet(je).
troebel-geel van
tKlet(je)
Klokkegaaf
Ookbotergaaf.
botergaaf.
Klokkegaaf :: zeer
zeer gaaf. Ook
tHarde
hoek:: de zes punten van het
het acht~
t Harde hoek
acht
Klooven:
over~
Klooven : van misvormde steenen de overvlak (kloven). de vier hoeken aan een twee~-vlak(oen),dirh aentwtollige stukken
stukken afnemen
afnemen door
door middel
middel van
van
punt. die in ruwen toestand
toestand den
den puntvorm
puntvorm
punt,
een zaagmachine
zaagmachine of
of om
om van
van groote
groote don.
don~
hadden (slijpen
(slijpen en
en snijden).
snijden).
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kerkleurige steenen, kleinere van lichtere
kleur te verkrijgen.
tKnikker : groote steen.
tKollet(je) : bij den brillant het beneden
uiteinde, hetwelk een regelmatige achthoek
moet zijn. Bij de roos is het kollet het breede
ondervlak.
(Kolletkant) : de kant waar het kollet ligt.
tKollet op kollet : een steentje dat van onder en van boven plat is.
1-Kopje : 't bovenste deel van den cementkop, dat een weinig wordt geknepen en
waarin de steen vaster staat dan wanneer
deze gewoon in 't cement wordt gezet.
Men noemt dit maken van een kopje „een
kopje draaien".

tKorte Zaterdag : het gebruik om des Zaterdags slechts een halven dag te werken.
1 Kruin : het bovendeel der roos.
1-Kruineeren : het dik opwerken van roosjes.
(Kruiswerk) : het gereed maken van den
steen voor het brillanteeren.
Kuieren (op scheut gaan) : niet werken ;
zonder werk zijn.
Kussentje : de grauwe plek, door de snijdster op 't steentje gelaten.
tKwart: een geslepen steentje van 1/4 karaat.
Kwart(je) : gekloofd stuk met 2 harde
hoeken en 2 gekloofde zijden.
Laatste (leste) van boven : de 4 ronde
verstelletjes, waarmede het Brillantwerk
aan de tafelzijde is afgeloopen.
Laatste van onderen (leste van onder) :
de achtste ronde verstelletjes, waardoor
het brillanteerwerk is afgeloopen.
Laatste vöör de helft : de derde ronde
verstelletjes, zijnde dus de vöörlaatste ronde
van boven.
Laboraat : oude slijpvorm.
t Laks : wanneer de steen te plat is, waardoor het lichteffect kleiner is.
t Lappen : den steen voor verdere bewerking klaarmaken, bijslijpen.
Latjes slijpen : aanslijpen van smalle strooken op de zijden van een steen.
(Lepeltang) : om de doppen uit het vuur
te nemen.
Licht-op(gewicht werken,zwaar laten) :
-

minder soort fabrikaat, waarbij vooral op
't behoud van gewicht gelet wordt.
Lijntrekken(het rekken): het werk rekken.
Loketjuwelier : die geen eigen personeel
heeft.
Maatje (mateke, makke) : 1) passer, dien
de slijper gebruikt om te zien of de steen
aan de eischen voldoet : zie gauge; 2) een
plaatje met openingen, om paren te maken ;
3) werktuig, om 't gewicht van gezette
steenen te bepalen.
1-Markies : ovaal geslepen steen, die in ringen gezet wordt. Ook (halve markies).
1-Meesnijder : klooverstok, die den steen
bevat, waarmede gewerkt wordt. Ook beet
aldus de steen zelf.
j-Molen : werktafel, gewoonlijk 1 M 2 groot,
waarin de schijf zit. Ook wordt molen gebruikt voor den slijper : b.v. zieke molen,
die molen looit, langzame molen, vlugge
molen.
-'Molen, vöör den molen : de plaats van den
slijper in tegenstelling tot die van den niet
volleerden slijper achter den molen.
1-Molenmelker : iemand, die de kleinst mor
gelijke ruimte nog wil gebruiken om er een
molen te plaatsen.
t Naakt brillanteeren : van steenen, waarop paviljoen en bezeelen reeds zijn aan-[gebracht.
Naief : zie nijf.
Navet : steen met bijzonderen geslepen
vorm van een hart.
Nemen : den weg kiezen, waarlangs de
steen bewerkt moet worden.
--Nest : onzuiverheid in de schijf.
Neutjeskolen : door Christen-arbeiders
gebruikte benaming voor zeer siechte chipssoorten.
tNij f (nalef) : wat aan den steen on bewerkt is. Om te bewijzen, dat de steen zoo
voordeelig mogelijk gesneden is, laat de
snijder aan den steen een nijfplekje. fra. naïf.
t Omgaan : verouderde uitdrukking voor
het in werking zijn der fabriek.
Onderkootig (doorlatengaan) : 't voorkomen van een steen, wanneer het rondist
scheef ligt. Dit woord komt van koot, een
der beenderen van den voetwortel der
.
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paarden, dat grooten invloed uitoefent op
hun regelmatigen gang.
I-Onzuiver : het onzuiver grein, gles.
-j-Opdikken : bewerking, die de steen ondergaat, wanneer het blijkt, dat hij anders te
vlak zou worden.
Op hebben : onder banden hebben b.v.
„Ik heb grof op."
Op papier (in partie) : ten verkoop gereed.
t Opsnijder : stok, die den te bewerken steen
bevat.
t Op stok : de twee laatste steentjes van een
partijtje onder handen hebben, zoodat alles
wat er is, op de stokken staat.
Ordenaal, ordinaal : de glazen bol, die
gebruikt wordt om er bij lamplicht vöör
te werken.
t Overhouden : b.v. deze steen houdt 2
karaat over, nadat de steen alle bewerkingen heeft ondergaan.
Paarde(n)vleesch : hout, waaruit de bruine kloovers- en snijdersstokken zijn vervaardigd.
Pakmatje : steen in kubusvorm, waaroverheen ribben loopen, zoodat de steen er uitziet als een stevig gepakt baaltje.
tPaviljoen : hoofdruit aan de kolletzijde.
tPendeloque : een steen, die veel overeenkomt met briolet, doch voorzien is van tafel
en kollet.
Pes(t)goed (rabru) : zeer slecht ruw goed.
^ Pinkelen : 't maken van bezeelen en paviljoenen aan achtkantjes.
Plakje (op scheut gaan vgl. blz. 308) :
een plakje afnemen, een dag looien : van
de volle week iets afnemen. Het beeld herinnert aan het aansnijden van een brood.
Poffertjesbakken : uitdrukking voor 't
maken van slijpvorm, kruin en kollet.
1-Poot : haakjes waarmede de gezette steen
wordt vastgehouden.
Portretsteen : bijzonder soort van geslepen steen om miniaturen te bedekken.
-j-Probeeren : een ruitje probeeren : een
ruitje, dat een slijper zelf niet aan den gang
kan krijgen, door zijn buurman aan de
werkbank laten beproeven.
Proefstoomen (probeeren) : de werkge-
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ver laat hen, die zich aanmelden, soms een
pons op een stuk werken, om te zien hoeveel hij betalen kan aan garantieloon of
vast geld.
t Prutsen : slecht werken. Afleiding van
prutten, verscherping van brodden, broddelen.
Puin : zeer slechte grondstof.
(Raapje) : navet.
Rauwblijver : een steen die wegens de vele
kruisnaden, niet geslepen kan worden.
Rond : kloofsel van regelmatige kristallisatie.
Rondist : de grens tusschen tafel- en kolletzijde van een brillant.
fRondist, uit de rondist nemen : flink zeggen, waar het op staat.
1 Roode lap : rood vlekje in een steen.
Roos(je)) : steen met plat grondvlak (kollet), die den vorm eener kleine pyramide
heeft. Hollandsche-, half Hollandsche-,
Antwerpsche roos, moderoos.
t Ruitje : algemeene benaming voor de geslepen vlakjes.
•1-Scherp : ruw werk, ruw partijtje diamant.
t Scherp of : wordt gezegd, wanneer de
snijder een steen zoover bewerkt heeft, dat
deze nog slechts gerondist en nageplozen
hoeft te worden.
tSchild(je) 1) : een zeer dun endje; 2) een
roosje met slechts 6 geslepen vlakjes.
Schuit(je) : een stuk, dat door verdeeling
wordt verkregen. Hiervan worden vervolgens twee eindjes afgenomen, waardoor de
schuit een kapje wordt. De afgeslagen eindjes heeten torenenden.
Sernaaltje (schelpje) : zeer dun stukje, te
dun om er een schildje van te maken.
tSjiffertje : roosje met slechts drie geslepen
vlakjes. jdd. voor schilfertje.
t Slaan : wordt gezegd van de schijf, wanneer zij niet in balans is.
t Slee : toestel, waarin de tang rust. Het
maakt, dat de tang niet bewegen kan.
Slothout (pokhout) : 't stuk pokhout, waarmede de schijf wordt opgesloten.
•1-Snijden : de steenen, die van den kloover of
van den zager komen, en die welke door de

natuur reeds goed gevormd zijn, ontdoen t Tapje : stalen spil, waarmede een draad in
den dop wordt getrokken.
van de uitstekende punten en ze zooveel
mogelijk den noodigen ronden vorm geven.
Tegenin : een richting volgens welke de
Soeverein : volksetymologie van chevrien.
steenen in de tang kunnen gezet worden ;
Zie aldaar blz. 297.
tusschen in de tang en tegen.
tSpiegel : wordt gezegd, wanneer door den
Tegenuit : richting tusschen uit de tang en
tegen.
slag de gekloofde zijde geheel glad is.
Spiegelnijf : glad nijf.
Theeschijf : soort slijpersschijf met merk
Eureka. Dit woord is ook het merk van
tSpiegeltje: een nijf of gekloofdkruintjeaan
een roosje.
een soort thee. Vandaar de naam.
Spits(je) : stukjes, die bij 't sorteeren in de tTikje : zeer klein puntje op het rondist, als
enden worden gevonden.
de steen geheel of is.
Spouwen(rottering) : het uit elkander val- tTikken : 't even op de schijf zetten van een
len van een steen, nadat de kloover met den
steentje, om een zeer klein facetje te maken.
hamer op het in 't kerfje gezette mes heeft
het kolletje tikken : het op de juiste maat
geslagen.
maken, als het te klein is geworden.
Stamper (mortier) : pot waarin de boord t Topje : een door de machine afgezaagde
tafel, die tot brillant of roosjes verwerkt
fijn gestampt wordt om die met olie te vermengen en dan op de schijf te smeren.
wordt.
tSteel(tj e): stukje gegloeid rood koperdraad,
(Tweepunten) : soort van steenen, welke
dat op den slijpersdop geschroefd wordt en
men herkent aan een naieve tafel en meestal
dient om den dop in de tang te bevestigen.
nalef •kollet, twee tegenover elkander liggende harde punten of ennden.
t Steken : wanneer in een in bewerking zijnde
ruit een onzuivere plaats is, dan inaakt deze t Uitgeven : werk aan den werkman geven.
op de schijf een zilverkleurige gr oef, terwijl t Uithalen : den ruwen grond uithalen, de
men een krassend geluid hoort : het ruitje
eerste bewerking, die de schijf ondergaat,
wanneer zij geschuurd wordt.
steekt.
(Sterreken) : het driekantig vlakje dat men tUitschieten (sorteeren) : bij 't onderzoebekomt, als men elke punt of hoek gevormd
ken eener partij, die men koopen wil, steendoor de bijeenkomst van tafel, hoek en
tjes terzijde leggen, die men niet in den koop
bezeel, wegslijpt.
wenscht in te sluiten.
Veinig(openleggen): nadig,fr.veine : ader.
tStoel : 't breede stuk, dat op de schijf geschroefd en in de spil bevestigd is door
Vensteren (blootmaken) : 't hier en daar
middel van spieen.
slijpen van plaatsen, om den steen te doorI-Stomper (knoeier) slijper, die zonder
zien en onzuivers te ontdekken. Heet ook
open maken.
toewijding zijn vak uitoefent maar alleen
om veel geld te verdienen.
tVerdraaid : een steen, die niet op zijn was
loopt.
tStrop : transactie waarbij men verlies lijdt.
Hij heeft een strop. Hij heeft hem een strop t Verloopen : het te groot worden van een
gegeven, ook in de jongenstaal „strop !" met
ruitje.
een gebaar naar den hals in de algemeene
Versch ijzer (schijf inwerken) : 't bebeteekenis : dat valt je leelijk tegen.
ginnen van een nieuwen kring op de schijf.
t Stukkenmaker : iemand, die de afgeslagen t Verstel : het aanbrengen van vier halfjes
stukken maakt.
en twee sterretjes op het verstelde bezeel.
tTafel :. bovenvlak van den brillant. Boller,
Verstelblok : blok waarin de gloeiende
holle tafel ; traptafel.
dop gezet wordt.
(Tafelkant) : de kant waar de tafel van t Verstellen : 't plaatsen van den te slijpen
den brillant ligt.
steen in den dop. Deze wordt uit 't vuur
Diamantslijperswoorden.
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dige gewoonte van slijpers, wanneer een
gehaald, in het blok geplaatst, waarna de
steen, op allerlei wijzen opgezet, niet heeft
versteller aan het soldeer al knedende den
willen loopen. Dan wordt de dop uit de
kegelvorm geeft. Hierna wordt de steen
tang genomen, in de hoogte geworpen, opbovenin gezet. Dan wordt met de verstelgevangen en blindelings opgezet.
tang en de vingers het soldeer rondom bijWasbeentje : een beentje met was aan de
gewerkt zg. „aangestreken" en de dop in
punt, om de steentjes op te nemen,
den bluschbak afgekoeld.
(Waskens) : steenen, die bovenop drie
Verstelpin (gasvier, verstelvier) : de
wassen hebben.
vlam die bij het verstellen gebruikt wordt.
Waspootje : Zie wasbeentje.
(Versteltang) : om de steenen in de seduur
te plaatsen.
Waterdun : zeer dun.
Zandchips : zeer kleine chips.
tVerzetje : kleine beweging om den dop te
verbuigen. Volksetymologie van facetje.
Zandklein : buitengewoon klein.
(Vierpunten) : steenen, die zich onder(Zijde) : aan den regelmatig gevormden
scheiden door een afgezaagde of wel afgedoch onbewerkten ruwen steen zijn twee
zijden, twee tegenover elkander liggende
sneden tafel en twee of vier onaangeraakte
bezeelen.
intrekkende plaatsen.
Winger : stift, welke dient om 't steentje,
Zitten : zijn werkplaats hebben, b.v. hij zit
bij A.
dat gezaagd wordt, vast aan te drukken.
--Vöörloop : spiritus. Beteekent het product,
Zoetertje : uiterst kleine beweging van
dat bij distilleeren van ruwen spiritus, 'teerst
den dop.
wordt opgevangen.
Zouten : bedriegelijke handelwijze : het
--Was : 1) richting, waarin de diamant geleggen van ruwe diamanten in een stuk
groeid (gewassen) is, 2) de helft van een
grond en het doen voorkomen alsof men
gekloofden steen, 3) geheime was, eigenaardiamant-houdende aarde heeft.
Zoo ligt in de woorden van denen kring dus bijna z'n heele geschiedenis gekristalliseerd.
2. DE TAAL VAN GOUD- EN ZILVERSMEDEN. (Vgl. het dialect van Schoonhoven). 8/30
A. Vakblad voor goud- en zilversmeden. M. Olivier, Amsterdam 4/30.
C. De Hazepoot. (R.-K. goud- en zilverbewerkersbond) Groote Oost 116, Hoorn 4/30.
Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken,
derzelver werkhuizen, gereedschappen enz. in 24 deeltjes, Dordrecht 1788-1820, nr. 13.
De Graveur. — J. M. Lion : Heraldieke modellen ten dienste van ... graveurs, zegelsnijders
enz. den Haag 1894..-- P. Holtman : Het galvaniseeren der metalen4. D. Bolle, Rotterdam.

Naar de meeste juweliers ook goud- en zilversmid zijn, komen in deze rijke
ambachtstaal een heele reeks diamant-woorden voor naast allerlei fijne metaalbewerkingstermen, en zoo vormt deze groep een overgang tot
3. DE HORLOGEMAKERSTAAL. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: 80/30
A. Christiaan Huygens, B. Cuperus Azn., Bolsward 20/7. De Uurwerkmakerskunst. F.
van Spanje, Velp, pas opgehouden te verschijnen. —
H. Sievert: Leerboek voor den horlogemaker, strekkende tot zelfonderricht voor den
leerling, en tot handleiding bij het onderwijs van den patroon2. Bolsward, 1905.

Als ik mij niet vergis, zal deze tamelijk kleine vaktaal zeer loonend zijn voor
het idiomatisch en psychologisch onderzoek. Al de horlogemakers toch, die
ik persoonlijk als goede vakmannen ken, zijn voorbeelden van een stipt karakter. Het is, of hun fijn en nauwlettend arbeidsmateriaal een levenstoonbeeld
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wordt. dat
dat zij
zij onbewust
onbewustininacribie
acribie willen
willen nastreven,
nastreven. en
en ze
zeeischen
eischendatzelfde
datzelfde
words,
van anderen,
anderen. wat wel
weIeens
eensonaangenaamheden
onaangenaamheden tengevolge
tengevolgeheeft.
heeft.Al
Aldie
die
ook van
ook een
een overdreven,
overdreven.bijna
bijna mathematisch
mathematisch nauwkeurige
nauwkeurige taal,
taal.
menschen spreken ook
aan. En
En
men kijke
kijke er den titel
titel van
van het
het Juist
juist geciteerde vakboek
vakboek maar
maar eens op aan.
mond met
met die
die saamgeknepen
saamgeknepenlippen
lippen worden de
de klinkers glashard en vele
vele
in den mond
zachte medeklinkers
medeklinkers verscherpt.
verscherpt. Echte
Echte horlogehorloge-of
ofklokkenmakers
klokkenmakerszijn
zijn er evenevenzachte
voor de
de concurconcurweI in
in ons
ons land
land niet
niet meer
meer te
te winden.
vinden. Zij zijn
zijn moeten wijken voor
wel
watvroeger
vroegerde
demeester
meestermet
meteen
een
die. wat
rentie der buitenlandsche groot-industrie die,
deed. thans
thans in 2000
2000 deelbewerkingen
deelbewerkingenheeft
heeftgesplitst,
gesplitst.waarvan
waarvan
paar leerlingen deed,
arbeider er gemiddeld nog slechts twee
twee mag of
of kan verrichten, zoodat
zoodatbij
bij
elke arbeider
fabricatie van
van een
eenslaguurwerk,
slaguurwerk, thans
thansgemiddeld
gemiddeldeen
een1000
1000arbeiders
arbeidersbebede fabricatie
trokken zijn.
zijn. Tegenover
Tegenoverzulke
zulkearbeiders,
arbeiders. die
dienatuurlijk
natuurlijk Been
geen vaktaal
vaktaalmeer
meer
trokken
eparateurs nog
nog heden
heden in een
hebben, staan
staan nu
nu onze
onze horlogeshorloges- en
enklokkenr
klokkenreparateurs
een
hebben,
goede. niet
nietgeestdoodende
geestdoodendemaar
maartuchtkweekende
tuchtkweekendeambachtspositie.
ambachtspositie.
zeer goede,
DE TAAL
TAAL DER
DERLOODGIETERS,
LOODGIETERS.ZINKBEWERKERS
ZINKBEWERKERSEN
ENGASFITTERS.
GASFITTERS. 1371
137/330
4. DE
A. Het Loodgieters- en Fittersbedrijf (Patroonsorgaan). Eshuis & Co .• Dalfsen 11/7, -- DeA.HetLodgirs-nFbejf(Patronsg).Ehui&Co,Dalfsen"/.IJzerwinkel (IJzerwaren
(IJzerwaren en
en Verlichtingsartikelen).
Verlichtingsartikelen). H. Germs,
Germs. Doesburg
Doesburgx/,.
'/7' —
--Het
HetGas.
Gas.
en en
Water
(Verwarming
20/30 ., Gas
- - Gas
Water
(Verwarmingenenverlichting)
verlichting)van
vanBreeBreeC. Teulings,
Teulings. den
den Bosch
Bosch 20/30
straat 185,
185. Amsterdam
Amsterdam 13/7.
13/7 • -- -Het
Hetgasgloeilicht.
gasgloeilicht.H.H.Beudeker,
Beudeker.Arnhem
Arnhemx/x/x'X. Bij
Bij de opeen x in
in den
den teller
ik hier altijd
Flltijd een
teller voor 3 en
en een
een xx in
in den
den noemer
noemer voor
voor 30.
30.
telling reken ik
DeLoodgieter
LoodgieterenenGasfitter.
Gasfitter.(soc.
(soc.gezellen),
gezellen).Zaagmolenstraat
Zaagmolenstraat
121
Rotterdam
'/15' ---D. De
121
B. B.
Rotterdam
X/15•
van Houcke
Houcke:: VakVak-enenkunstwoorden,
kunstwoorden.Ambacht
Ambachtvan
vanden
denloodgieter
loodgieterenenzinkbewerker.
zinkbewerker.
A. van
Bibliographie.
deelen. Kon. Vla.
VIa. Acad.
Acad. Gent
Gent 1901,
1901,waarin
waarin ook
ookverdere
verdere bibliographie.
2 deelen,

V oor deze
deze taal
taalBeef
geefikikeen
eenuittreksel
uittreksel uit
uit van
vanHoucke's
Houcke'swoordenboek.
woordenboek. Men
Men
Voor
lette
weI op,
OPt dat
datdit
dit vooral
vooralVlaamsche
Vlaamschevakwoorden
vakwoordenzijn,
zijn,waarnaast
waarnaasthet
het zeer
zeer
Lette er wel
interessant zou zijn
zijn::de
Hollandsche
parallellen
te
vergelijken.
Bij
deze
confronde Hollandsche parallellen te vergelijken.
confronookvele
veletermen
term en
teering moet men evenwel
evenwelvoorzichtig
voorzichtigzijn,
zijn.daar
daarde
debewerker
bewerkerook
uit
Noord-Nederlandsche boeken
schijnt te hebben
hebben overgeschreven.
overgeschreven. De
uit Noord-Nederlandsche
boeken schijnt
Vlaamsche Academie gaat er blijkbaar
uit. dat
blijkbaar in
in hare
hare prijsvragen
prijsvragensteeds
steeds van uit,
een vaktaal over
over het
het geheele
geheeleland
landongeveer
ongeveerdezelfde
dezelfdeis.
is. Hierin ligt zeker een
grond
waarheid. Het rondreizen
rondreizen der
gezellen. het aannemen
aannemen van
grond van waarheid.
der jonge gezellen,
werk soms ver
woonplaats. het
hetbetrekkelijk
betrekkelijk klein getal vaklui, dat
buiten de woonplaats,
wer buiten
meestal
eeneplaats
plaatssamenwoonde,
samenwoonde,gaven
gavenaan
aandedeambachtstalen
ambachtstalenreeds
reedsinin
meestal op eene
de 1VIiddeleeuwen
Middeleeuwen een
heeleland,
land, binnen den
een zekere
zekere algemeenheid
algemeenheid over
over het heele
niet overdrijven;
overdrijven en
moet dit
dit echter niet
en het
het is
beroepskring
beroepskring weI
wel te verstaan. Men moet
een onloochenbaar feit dat zeer vele termen,
termen, juist
oudere ambachtsambachtsJuist van de oudere
talent
begrensd. ja soms zelfs
zelfs scherp
scherp locaal
locaal beperkt
beperkt zijn.
zijn. En
talen, strikt dialectisch begrensd,
nu
het mij
mij lijken
lijken dat
dat de
debewerkers
bewerkers en
ende
debeoardeelaars
beoordeelaars dezer
dezer VakVak-en
en
nu wil het
Kunstwoordenboeken hier niet
rekening mee gehouden hebben.
niet half genoeg rekening
Bijna in alle vindt men
men Hollandsch
Hollandsch en
en Vlaamsch.
Vlaamsch, Algemeen-Nederlandsch en
strikt-plaatselijke uitdrukkingen.
kenteekenkriskras
kriskras dooruitdrukkingen, meestal zonder eenig
eenig kenteeken
door20

der horlogemakers.
Psychologie
Psychologie der
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een, öök
66kbij
bij van
van Houcke
Houcke; ;wat
watteteuitdrukkelijker
uitdrukkelijker dient geconstateerd
geconstateerd te worden,
een,
zijn verspreide
verspreide bijvoegingen
bijvoegingen:: West-Via.,
West~Vla.,
de ondeskundige
ondeskundige lezer
lezer uit
uitzijn
omdat de
VIa., Brab.
Brab. enz.
enz. zou
zou kunnen
kunnen besluiten,
besluiten, dat al
al de
de overige
overigetot
totde
deAlgemeenA1gemeen~
Vla.,
Nederlandsche vaktaal
verste verse
verte niet
niet het
het geval
geval is.
is.
Nederlandsche
vaktaal behooren,
behooren, wat
wat in
in de verste
fout is in al
wijlde
deVlaamsche
Vlaamsche
al deze
deze prijsvraagboeken
prijsvraagboeken des te noodlottiger,
noodlottiger, wijl
Deze four
nooit, zelfs
ze1fsniet
nietbij
bij benadering,
benadering, opgegeven
opgegevenzijn
zijnmet
metde
deklank1an~
dialectwoorden nooit,
waarin ze
zealleen
alleenvoorkomen,
voorkomen,maar
maaraltijd
altijdmet
metonvermijdelijke
onvermijdelijkewillekeur
willekeur
ken, waarin
algemeen~Nederlandscheverklanking,
verklanking, die
die
overgezet in
in een
eenfictieve
fictievealgemeen-Nederlandsche
worden overgezet
vaak tot
tot onherkenbaar
onherkenbaar wordens toe
toe opdirkt
opdirkt of
of verminkt.
verminkt. Ten
slotte isis hier
ze vaak
Ten slotte
gekozen, die
diehet
hetbijeenhoorende
bijeenhoorende noodeloos
noodeloos
altijd de alphabetische volgorde gekozen,
geordend
vaneenrukt; immers
immers een
een alphabetische index achter in een zakelijk geordend
vaneenrukt
voorzien.
Na
deze
waarzou in
in alle behoeften veel Beter
beter
waar~
vakwoordenboek, zou
neem ik
ik echter onder beneficie van
van inventaris
inventaris versdrillende
verschillende bloembloem~
schuwing neem
over. Alleen liet ik bijna alle samenstellingen achterachter~
lezingen uit deze boeken over.
omdat hieronder
hieronder bij
bij deze uitgaven,
uitgaven, dikwijls
dikwijls de
de onmogelijkste
onmogelijkste eigeneigen~
wege, omdat
bewerkers,
die naar
naar het
het oordeel
oordeelder
der puristische
gesmede termen voorkomen die
feitelijk gebruikte
gebruikte Fransche zouden moeten vervangen.
vervang~n.
de feitelijk
Aandak :: bovendeel van
van den
den gevel,
gevel, dat
dat
(d. w.z. de
de bedekte
bedekteheir
hel~
voorbij de
de dakschilden
dakschilden (d.w.z.
lingen)
schiet:; ook
ook de
de randen
randen die
diebuiten
buiten de
de
lingen) schiet
dakschilden uitsteken.
Aanhang (Brab.) : afdak. (in W.~
VI. aanklad,
aariklad,
W.-V1.
aangetrek;
aangetrek; Brab. ook aafhang,
f hang, aafhangsel).
f hangsel).
Aanval: regenbord :: stuk hout onder
onder aan de
kepers
genageld, om
om de
de helling
helling aan
aan den
den
kepers genageld,
dakvoet te
te verminderen.
verminderen.
Achteraf:
Achteraf : bestekamer.
Afbreken
staaf afbreken,
afbreken, inkorten.
inkorten.
Afbreken :: een staaf
Afeten (afbijten,
(afbijten, schoonbijten,
schoonbijten, afvreten,
afvreten,
klaarvreten)
klaarvreten) :: oppoetsen.
Afsmetten :: 'n rechte lijn
lijn afteekenen door
middel
besmeerd koord.
koord.
middel van een besmeerd
Afsnikkeren.
afsnekkeren (W.-V1.)
(W.~VI.) :: bij
Afsnikkeren, afsnekkeren
blok~
stukjes
afsnijden, b.v. de
de randen
randen van
van blokr
stukjes afsnijden,
lood.
(VI. dui~
Apenvel (Hageland) : gomelastiek (Vl.
dui velsvel,
velsvel, Br., Antw. ezelsoor).
ezelsoor).
Asselke (Arab.) :: klein bosje hout, als vuur~
vuurmaker gebruikt.
Baan :: voorvlak van 'n
'n hamer;
hamer: ondervlak
ondervlak
(zool)
'n schaaf.
schaaf.
(zoo!) van 'n
Bedraglood
Bedraglood :: schietlood.
Begijnepomp:
hUispomp met pomp~
Begijnepomp : gewone
gewone huispomp
pompbak.
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der vakwoordenboeken.

Biljoen
kant.
Biljoen :: afgeschuinde kant.
bolronde verheffing
metaal
Blutsen :: bolronde
verheffing in 't'tmetaal
buts).
(aan den anderen kant 'n buts).
Boeibord
van het
het dak,
dak,
Boeibord :: plank aan den voet van
waartegen de goot
gootwordt
wordtaangebracht.
aangebracht.
Bogelen
verheven rond
rond beeldwerk
beeldwerk maken.
maken.
Bogelen :: verheven
Bok
schuinstaand hoofd.
Bok :: tas met schuinstaand
Buskool
houtskool.
Buskool :: houtskooi.
Daal
pomp.
Daal :: buis eener pomp.
Daggeren:
enz.) 't rondloopen
rondloopen
Daggeren : (Antwerpen enz.)
van 'n
'n boor
boordie
dieniet
nietdadelijk
dadelijkinin't'tmetaal
metaalbijt.
bijt.
Dagvlak :: 't zichtbare
'n zinken
zichtbare deel
deel van 'n
ruit (dakbedekking).
passer met sterk
Dansmeester :: passer
sterk gebogen
prikkeldraad. [beenen.
Distel:
[beenen.
Distel : zinken prikkeldraad.
over den
Doodman
den doodman
doodman werken
Doodman :: over
(W.~VI.):
zonder loon
loon werken ((„volontair").
..volontair").
(W.-Vl.) : zonder
werktuig tot het
Dopper
het maken
maken der
der kopkop~
Dopper :: werktuig
pen aan klinknagels.
koper drogen
: 'tt afzonderen
Drogen, koper
drogen:'
afzonderen van
van
tin en lood.
tin
leunknop aan een omslagboor.
Druif:
omslagboor.
Druif : leunknop
kachel (i.p.v. komfoor)
Duivel :: kleine kachel
komfoor) om
om
food of soldeer te
lood
te smelten.
smelten.
een pond,
spijker van 1000 in een
Eenponder
Eenponder :: spijker
1/2 pond)
kwartzoo halfponder:
pond) kwart~
halfponder : (1000 in 1/1
driekwartponder.
ponder
ponder en driekwartponder.

Egge : 1) rand op blik door afdroppelen van weerboord (omgeslagen kant) over elkander
het tin ; 2) snede van een mes.
te slaan.
Eksteroogen : schitterende plekjes in sol- Inpinnen : randen ömzoomen, boorden madeer (wanneer er niet genoeg tin is in even- ken die 'n metaaldraad bevatten.
redigheid met het lood).
Jodenhars, -pek, -lijm: aardpek, „bitumen".
Ezel : ijzeren stang waarop lood of zink be- Kapittelstok : wringstok van 'n bankschroef.
werkt wordt.
Keper : dakspar ; houten ribben waarop de
Ezelin : dubbele ezel.
beschieting wordt genageld.
Figgelen : verkeerd snijden van metalen Kiel : plaats van samenkomst van twee
platen.
daken of deelen van daken.
Foelie : zeer dun geslagen metaal.
Knevel : streng, kort bindkoord.
Gaar, gaar lood : van goede kwaliteit, Knier : scharnier.
zonder vreemde bestanddeelen.
Koeverdak : leien dak, waarvan de „dagGebet : gebet zand, door verwarming ge- vlakken" ruiten zijn (cf. rensdak).
droogd.
Koevoet : hooge tas, banktas. Zie tas.
Gek : 1) uitstekend stuk boven op 'n pomp, Koning : zuiverst bestanddeel van gewaarop de hef boom van den zuiger steunt; mengd metaal ; metaalmengsel waarin tin
2) schoorsteenkap (ook Jezuiet genoemd).
voorkomt, en dat groote wrijving moet kun.Gekrikkel : geluid dat men hoort als tin snel nen doorstaan.
wordt gebogen, (geknetter, gekraak, geKorteres, korteres van werk : schaarschschrei; hieraan wordt tin dadelijk herkend). Neid, gebrek aan werk.
Gemoet : verdikking aan een stang, pin in 'n Koudbeitel : korte sterke beitel om metaal
buis.
koud te kappen.
Gespot, gespot blik : blik met vlekjes.
Krangkant : verkeerde kant, rugzijde van
Gestreken : gestreken lood heeft door de 'n blad zink.
schaven de vereischte dikte gekregen (niet Krauwsel : gietfout, doordat 't zand bij 't
getrokken of geplet).
gieten van den vorm valt.
Glid, glit : loodoxyde.
Kreushamer : geulhamer, dient om hohle
Gording : zwaar stuk bout of ijzer, rustend keellij step te slaan.
op de gebintstijlen van opeenvolgende dak- Kuiken (Antw. pop) : blokje ijzer aan 'n omspanten.
slagboor, waarin de dril wordt gestoken.
Grief of griffel : zinksnijmes.
Laf, de pomp heeft geen laf : de pomp is
Gruis : kleine nagels.
[bangt. afgeloopen, „la pompe n'est pas cbargee".
Haal : stang van komfoor, waaraan de ketel Libel : luchtbelwaterpas.
Handhaaf (pakaan, pakvast, beide Vl.) : Lijns : spie (op de as) die 'n wiel belet of
hecht, handvat. In 't bijzonder : handhaaf te draaien.
van 'n zaag, pakaan van gereedschapsbak. Loodboom : de vorm (vertakkingen) waarin
Harpluis : geteerd werk.
lood kristalliseert tegen zink dat in azijnzuurHarpuis : spiegelhars (verkregen door dis- loodoxied („loodsuiker") gestoken wordt.
tillatie van gom van vurenhout, waaruit al Lutsen : wiggelen, losstaan, het staat huts ;
de terpentijngeest getrokken is).
overg. : ergens aan wiggelen b.v. bij 't uitHeiligen (gewestl.) : ouderwetsche of ge- trekken van krammen.
schonden voorwerpen, uitschot.
Lutteren : het verschilt van lutsen hierin dat
Heugel : haal, ijzeren haak met ketting, de wiggeling „veel lichter en dapperder gewaaraan de ketel boven 't vuur bangt.
schiedt en meest met gereutel vergezeld
Hoos : bekleeding van torentop, onder 't is." (De Bo).
kruis of topsieraad.
Maagdenlood : onbewerkt lood, dat zoo
Inluiken : buis sluiten door rechter- en linker- uit den vlamoven komt.
Vlaamsche Loodgieterswoorden.
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Maas : opening tusschen draden van 'n stof,
bij vlechtwerk malie genoemd.
Mal : teekenmodel dat afgetrokken wordt.
Mamiering:geleibuis(eigl. niets dan 'n hevel).
Mik, op een pomp : gek.
Mof : van binnen beschroefde rol om twee
buizen te verbinden.
Neep : plooitang.
Niet : oxied verkregen door 't verkalken
van zink.
Nieten : „nietnagels" vastzetten, d. i. metalen platen aaneenklinken.
Noesch : scheef.
Oorzaag : zeer smalle schrobzaag.
Opdiepen : drijven, metaal hol -, bolmaken,
Overtaster : kromme diktepasser om buizen
te meten.
Pezerik : stierepees om gereedschap in te
vetten.
Pieters afsteken (W..-Vl.) : slechte waar
zien te slijten (vgl. heiligen).
Pingel : dun koord.
Pompegrui: kleine platkop-nageltjes, waarmee 't leer aan 't pompslot (Z. VI. ; N.-Vl.
pomphart) genageld wordt. Ook kloefnageltjes genoemd. Zie gruis.
Puimen : glad slijpen met puimsteen.
Raasmaandag, verloren maandag : koppermaandag.
Rabauw, -lood : vensterlood (geschilderde
ramen).
Rensdak : leien dak met gebogen „dagvlakken".
Roef : schuif, stuk lood met 2 omgeslagen
boorden, om looden platen van dakbedekking (wier randen 66k omgeslagen) te ver-

binden.

Roerlood : dat „maagdenlood", dat 't eerst
afvloeit; de tweede bewerking geeft perslood.
Roffel(schaaf) : schaaf om lood op de vereischte dikte te brengen.
Rooier: „parallelliniaal", werktuig om evenwijdige krassen te maken.
Salieblad : blad van een metaalkrabber.
Sas : houten Beitel om hoeken (b.v. in een
looden bak) scherp te maken.
Schampiljoen : afstand tusschen evenwijdige leien (van schampelen : afwijken ?).
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Schepelkraan : kraan die oogenblikkelijk
kan gesloten worden.
Scheut geven (Gent-Brussel) : katoen geven,
snel voortwerken. Op scheut staan : op den
loer staan. Als er geluierd wordt en de baas
komt, dan roept de uitkijk : „scheute, de baas!"
d. i. „maakt voort " (misschien ook :
„schuwt u ... !" De baas komt dan op scheut.
Scheute (O.-Vi.) : helling (W.-VI. scho(o)t).
N.B. In N oord-Nederland zegt men : „daar
zit schot achter" voor: „dat vordert flink ".
Schild : vlak van een schild- of tentdak („toit
en pyramide").
Schrobzaag : korte smalle handzaag.
Schroefgang : de inspringende ruimte langs
den schroefdraad.
Schroo : afgesneden langwerpig stuk metalen plaat.
Schroot : dakdeel (voor de beschieting).
Slab(be) : plaat lood of zink die het doorzijpelen verhindert, waar de dakbedekking
tegen metselwerk aankomt.
Slabbetje : strookje lood of zink op eene
bedekking, onder de kroonlijst.
Slagel, slegel, slei : stuk hout met korten
steel om lood of zink effen te slaan.
Slaglijn : de lijn bij 't afsmetten gebruikt.
Slakken : gestold metaalschuim.
Slape, slapergoot : kiel. Zie aldaar.
Sleg : hetzelfde als slagel, doch dient om
palen in te slaan.
Slot geven : dicht aansluiten, b.v. den gietSmetlijn : slaglijn.
[vorm.
Smouter : pezerik.
Snaakshoofd : grijnzende kop van lood of
zink als versiersel.
Snuit(er) : uiteinde van 'n buis, verwijd om
'n andere buis in te schuiven.
Spel : verzameling van verschillende typen
van een gereedschap, b.v. tangenspel (stel).
Spiesglans : antimonium. [spits.
Spitskopje : topsieraad op Bevel- of torenSprok, sprooi (VI.), sproos (Vl.) : broos.
Spuier : dolfijn, onderstuk van 'n afvoerbuis
in den vorm van een dolfijnekop.
Stamp : holle vorm om 'n plaat bol to stampen.
Stapel : poot van stoel, loodpot, stander enz.
Sterfput : zinkput met stankafsluiter.

Stuiken:
doodloopen van
goot op
op 'n
'n
van een goot
Stuiken : doodloopen
torentje b.v..
Tap:
van een
een slijpsteen,
slijpsteen,
Tap : uiteinden van de as van
die in de kussens
kussens vatten.
vatten.
Tas:: stalen staak met breeden kop, waarop
waarop
Tas
bewerkt. Deze wordt met den
metaal wordt bewerkt.
staart in 't tasgat,in de werkbank
of in'
in 'nn blok
werkbank of
staart
gestoken.
bek, spuwervan
spuwer van
Toot
Toot (tuit, teute W.~VI.):: bek,
'n pomp.
[oven.
Tremel:: soort trechter
trechter tot
tot 't't laden
laden van
van een
een
Tremel
Uitslaan: een werk uitslaan
uitslaan::in volle grootte
afteekenen.
Verglaasd, vergleierd,
vergleierd, vergleisd
vergleisd :: gee~
geemailleerd.
Vergunning
van bladzink
bladzink
Vergunning :: dikte en gewicht
gewicht van
worden slechts benaderend
benaderend opgegeven
opgegeven;; 'n
'n
kleine vergunning
vergunning is toegestaan;
toegestaan ; 't't mag wei
wel
wat verschillen.
verschillen.
Verkitsel
Verkitsel :: stopverf.
kraan waarmee 'n heele vertakvertak~
Verlaat :: kraan
king der waterleiding
waterleiding kan worden afgesloten.
metalen (o.
(0. a. lood en
en
Versmeren :: zachte metalen
versmeren de
de vijlen
vijlen:: deze
deze bijten
bijten niet
niet
zink) versmeren
meer
vol vijlsel).
vijlsel).
meer (groeven vol
van scherpe
scherpe
Versterven :: 't vervliegen van
dranken.
vochten, wat verschalen is voor dranken.
Verval
Verval :: helling,
helling, verschil
verschil in hoogte.
dieper inslaan,
inslaan, zoodat
zoodat
Verzinken :: nagels dieper
niet meer
meer uitsteekt.
uitsteekt.
de kop niet

Viertijd:
Viertijd : schofttijd.
Vijlstaak:
Vijlstaak : bankschroef.
Vlotter:
om water~
drijfkraan, toestel
toestel om
waterVlotter : drijfkraan,
stand
vergaar~ of
ofstortbak
stortbak te
te behouden.
behouden.
stand in vergaarVoeting:
waar 't't staande
staande deel
deel
plaats waar
Voeting : plaats
'n dakvenster
dakvensterde
dedakbedekking
dakbedekkingsnijdt.
snijdt.
van 'n
Watergarf
buizenstelsel.
Watergarf :: garfvormig buizenstelsel.
Waterspruit
Waterspruit :: zie waterspuier.
Waterspuier, waterspuwer
waterspuwer :: looden of
zinken
om het dakwater naar
naar beneden
beneden
zinken bak om
te voeren.
boven'nn bak ofgoot,
ofgoot,
Wekker:
Wekker : kleine spuwer boven'
als veiligheidsklep voor
voor buisverstopping.
buisverstopping.
met een wemel (W.~
(W.-Vl.),
Wemelen
VI.),
Wemelen :: boren met
omslagboor.
Wolf (vooral Vl.)
VI.) : 1)
1) nok, 2)
2) gek.
gek.
Wrange (W.
(W.~VI.):
-Vl.) : zwengel.
Zaling:
aan een
een schoorsteenschoorsteen~
bekleeding aan
Zaling : bekleeding
monding.
Ziel:
van 'n
'n toptop~
Ziel : 1) ijzeren of houten beslag van
sieraad;
sieraad ; 2) blaasbalgklep.
Zoetsteen
Zoetsteen :: aanzetsteen.
Zoetvijl
fijne vijl.
Zoetvijl :: platte fijne
Zot draaien
draaien :: dit doet 'n schroef met verver~
sleten draad
draad of
ofin
in 'n
'n verwijd
verwijd gat
gat:: hij
hij pakt
pakt niet
niet
meer.
dol.
meer. In 't Hollandsch:
Hollandsch : die schroef isis dol.
Zwei : haak met
beenen om
om
met beweegbare beenen
hoeken te teekenen.
teekenen.
Zwijn:
~vormige
dakruiter, versierde
versierde 1\
A-vormige
Zwijn : dakruiter,
dakvorst.

Oat
de opkoming
opkoming van
van het
hetgaslicht
gaslichtin
in deze
deze vaktaal
vaktaal een
eengroote
grooteverandering
veranderingen
en
Dat de
verrijking heeft gebracht, spreekt
Houcke schijnt
schijnt de gasgas~
spreekt van
van zeIf.
zelf. Maar
Maar van Houcke
fitterstaal
Tusschen deze
deze groeptaal
groeptaal
fitterstaal niet
niet in
in zijn
zijn bestek
bestek te hebben opgenomen. Tusschen
en de volgende
volgende (der
(der koperslagers)
koperslagers) rangschikken
rangschikken wij
nu
het
best
de
groot~
wij nu
best de grootindustrie
moeren, facondraaiwerk,
fa~ondraaiwerk, gas-,
gas~,etalage-etalage~ en
en
industrie van blanke schroeven, moeren,
electrische
fabriek der
"Automatic Screw Works"
Works" te
te Nijmegen
Nijmegen
electrische fittings.
fittings. De
De fabriek
der „Automatic
Het eerste
den binnentredende
binnentredende op
op~
bekleedt hier een voorname plaats. Het
Berste wat den
teer lichte handgrepen
valt, is dat hier de metaalarbeid als bestaande uit eenige
eenige zeer
aan de banken,
banken, vooral
vrouwen en
en meisjes
meisjes wordt
wordt verricht.
verricht. Door de
de
aan
vooral door vrouwen
specialiseering in onderdeelen, is voor
van meer
meer
voor haar de routine in een richting van
de kennis
kennis van
van het
hetheele
heelebedrijf.
bedrijf. Geen
Geenwonder
wonderdan
danook
ookdat
datvan
van
waarde, dan de
de 207
207 arbeiders
arbeiders en
enarbeidsters
arbeidsters er slechts
getraind zijn
zijn en
en
slechts 74 geschoold, 88 getraind
de overige
overige 125
125 heel
heel en
enalalongeschoold
ongeschooldkunnen
kunnenblijven
blijven(1(1 Jan.
Jan. 1910).
1910). Van
Van de
de
groote
massa wordt
wordtdus
dusveel
vee!minder
mindervakkennis
vakkennisgeeischt
geeischtdan
danvoor
voorden
denburgerburger~
groote massa
ambachtsman,
maar bij
bij de kleine minderheid
op~
minderheid der
der chefs, werkmeesters en opambachtsman, maar
Moderne ontwikkeling dezer
dezer vaktaal.
vaktaal.
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zichters natuurlijk belangrijk meer. Wie de vaktaal der Nijmeegsche zinkbewerkers en gasfitters,met die der werklieden uit deze fabriek eens systematisch
wilde vergelijken, zou een werk kunnen tot stand brengen : even leerrijk voor
de taalwetenschap als voor de sociologie. Ook de blikken-, trommel- en bussenfabricatie is reeds bijna heel en al aan het gewone ambacht onttrokken. Groote
fabrieken te Krommenie, Dordrecht en Vlaardingen leveren gemakkelijk
200,000 blikken Bussen per dag. Bijna al de deelbewerkingen worden door
machines verricht. De deksels b.v. worden uit een strook blik gestampt. „den
man kan zoo in een minuut 100 deksels Taten Stampen. Het instellen van die
gestampte deksels om er den ongelijken rand of te fraisen, maakt den indruk
van razende vingervlugheid en intensiteit. Bijna alle machines worden door
ongeschoolden bediend. De meer ingewikkelde felsmachines door jongens
beneden de 16 jaar. Zoo van de straat worden ze eraan gezet; nu eens staan
ze aan een persje, dan aan een felsmachine, dan aan een kantmachine, een
kleine buigbank of walsje. Na een week hebben ze de gewenschte snelheid in
hun werk. Her handwerk is, op wat soldeeren na, geheel en al verdrongen
78,5°/0 ongeschoolde arbeiders," natuurlijk bijna zonder vaktaal. In de gasfabrieken, wier arbeiders ook nog bij deze groep moeten gerekend worden,
is het weliswaar iets beter. Op de gasfabriek van Amsterdam zijn 20,7% geschoolden, 34,3 °/o getrainden en 45 ongeschoolden.
Het gaat hiermee dus langzamerhand overal denzelfden weg op, dien Adam
Smith in zijn Wealth of Nations van 1776 reeds voor de speldenfabricatie beschreef : &n man alleen zou op een dag hoogstens 20 spelden kunnen maken.
Nu is het werk in 18 deelbewerkingen gesplitst, en maken ze (in 1776!) met 10
arbeiders 48000 spelden per dag". En dan houdt Smith een lofrede op die gulden
arbeidsverdeeling, waardoor niet slechts federe werkman een grootere bedrevenheid krijgt voor zijn onderdeel, maar bovendien de tijd bespaard wordt,
die anders bij 't overgaan van het een naar het andere werk verloren gaat, en
waardoor ten derde zoo vele machines worden uitgevonden door gewone
arbeiders, die er hun aandacht op richten, hun eenvoudig werk nög vlugger
en zekerder te maken. Van het nadeel zoo den menschelijken geest berokkend,
had Smith nog Been fl aues vermoeden. Weldra echter verhieven Ricardo in
zijn Principles of political economy and taxation 3 1821 en Sismondi de Sismondi : Nouveaux principes d'economie politique 1819, hunne waarschuwende
stem. Zeker, zegt de laatste: „Iedereen maakt iets beter, als hij altijd hetzelfde
doer ; en waar ten slotte zijn arbeid wordt teruggebracht tot de allereenvoudigste bewerking, komt hij er toe die met zooveel gemak en vlugheid uit te
voeren, dat de oogen hem niet meer volgen kunnen. Maar vaak leert deze
arbeidssplitsing, dat de arbeider aan een machine gelijk geworden, ook door
de machine vervangen wordt. En zoo begrijpt men, dat de mensch door deze
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Splitsing van den arbeid.

splitsing:
even~
splitsing :aan
aan intelligentie,
intelligentie,lichaamskracht,
lichaamskracht, gezondheid
gezondheid en levensvreugde
levensvreugde evenveel verloren heeft, als hij
hij won aan
aan vermogen
vermogenom
om meer
meer rijkdom voort
te brenbren~
voort te
„Want door
gen."
doorde
deverfijnde
verfijndekunstige
kunstigesamenstelling
samenstelling van
van het
hetwerktuig,
werktuig,zegt
zegt
gen." "Want
Door
Prof. Quack, werd de taak van den arbeider
arbeider hoe langer hoe eenvoudiger. Door
de geweldige arbeidsverdeeling werd zijn werk hoe langer hoe monotoner en
dommer." Niet geheel gelijk is de toestand
toestand in
in de volgende
volgende naverwante
naverwantegroep.
groep.
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hoefbeslag.
Handl. tot
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rationeeleuitvoering
uitvoeringvan
vanhet
hethoefsmidsvak.
hoefsmidsvak.Amersfoort
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Ambachtvan
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smid. Gent
Gent1896
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1889.
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c.

Ook
voor deze vaktaal heb ik een
Vak~
Ook voor
een uittreksel
uittreksel gemaakt
gemaakt uit
uithet
het juistgenoemde
juistgenoemdeVakwoordenboek
derVl.
VI.Academie,
Academie,en
engelden
gelden dezelfde
dezelfde opmerkingen
opmerkingen als onder
nr .4.
onder nr.
4.
woordenboek der

wellen:: witgloeiend maken Alaam,
aalme of halme:
verzameling
Aaneenwellen, wellen
Alaam, aalme
Kalme : de verzameling
en
elkaar
hameren.
werktuigen
smid.
en zoo
zooaan
aan
elkaar
hameren. werktuigen
van van
denden
smid.
Aanstuiken (den kop aan
aanstaaf
staafofofspijker)
spijker):: Arduindook
stuk gesmeed
gesmeed ijzer
ijzer dat
dat in
in
Arduindook :: een stuk
ijzer
in de
de richting
richting zijner
zijner lengte op zichzelf
zichzelf arduin
arduinvastgegoten
vastgegotenwordt
wordtmet
metlood
looden
en dient
ijzer in
omiets
ietsvast
vasttetemaken.
maken.
ineendringen.
ineendringen, teneinde
teneindehet
hetinindikte
diktetetedoen
doen om
toenemen.
[ken. Arend:'t
spits uitloopend uiteinde van een
een
Arend : 't spits
Aanvijzen, vijzen
Aanvijzen,
vijzen:: met schroeven vastmavastma~
snijdend werktuig.
waarmee het
het in
in het handhand~
werktuig, waarmee
Aardvlas,
Aardvlas, steenvlas
steenvlas:: onbrandbare
onbrandbare delfstof
delfstof vatsel gestoken wordt.
wordt.
die gebruikt
gaskachels om
om brandbrand~
Baar
of stang.
stang.
gebruikt wordt
wordtiningaskachels
Baar :: metalen staaf of
Barbeel :: tanden
onder en
en boven
boven aan
aan het
het
stof te verbeelden,
verbeelden. asbest.
asbest.
tanden onder
Afbramen
Afbramen :: de bramen of baarden
baarden van
van het
het schof van een
een slot.
slot.
metaal met
met vijl
vijl of
of beitel
beitel afwerken.
afwerken.
Begeven
gewicht of de
de kracht
Begeven :: onder
onder het gewicht
Afeten, klaareten
Afeten,
klaareten:: een stuk ijzer
ijzer klaar
klaar of plooien.
plooien. Een ijzeren
ijzeren balk begeeft niet
niet licht.
wit laten trekken
in sterk
sterk water.
water.
Begorie,bigorie,speerhaak:aambeeldmet
trekken in
Begorie, bigorie, speerhaak : aambeeld met
Afrooien
Afrooien :: met een rooier
rooier afteekenen.
afteekenen.
twee hoornen
hoornen of
ofspitsafloopende
spitsafloopende armen.
Smedentaal.
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Beloen : afgevijlde of afgeslepen kant van
een stuk metaal
Betemperen, (be)timperen : staal verharr
den met het gloeiend in water of olie te dompelen. (fra. tremper). Timperen wordt ook
gezegd van het met een lepel door elkaar
slaan en stijf maken van het beslag voor een
pannekoek : struif timperen.
Bijten : deze vijl bijt niet meer : is versleten.
Bladderig : gezegd van ijzer, waarvan de
oppervlakte met pellen of blaasjes bedekt is.
Bloket : dik stukje ijzer, dat binnen in de
slotkas vastzit en evenals de reepen dient
om de valsche sleutels te beletten van tot de
barbeelen te geraken.
Bo(e)kscharnier : uitspringende scharnier,
die bij het sluiten der deur toeslaat gelijk een
boek.
Braam : baard van gegoten, gevijld of gekapt metaal.
Brandeis : haard- of vlamijzers, ijzeren of koperen staanderswaarop men houtvuur maakt.
Broek : ijzeren gesmede band, die een voorwerp omsluit en bijeenhoudt.
Centerboor, appel- of cirkelboor : boor
met cen t rum, om groote regelmatige gaten
zuiver en snel te boren of om cirkelvormige
insnijdingen te maken.
Dook, dokke : stuk rond plat of vierkant
gesmeed ijzer dat van onder verdikt, gewrongen of gespleten is en in arduin met lood
vastgegoten of in metselwerk met plaaster
vastgezet wordt.
Doorn : ijzeren of koperen lichtstander voor
veel kaarsen, vooral in kerken gebruikt.
Doorslag, drevel, pons, drijfijzer : werktuig waarmee een metalen plaat doorgeslagen wordt.
Dopper : holle doorslag, dient om regelmatige koppen aan de klinknagels te slaan.
Draailing, wervel : ijzeren plaatje dat op
een nagel zit en draaien kan.
Draailing, draaisei : kleine ijzeren krullen,
welke bij het bewerken op de draaibank van
het ijzer vallen.
Driepikkel : ijzeren standert met 3 voeten,
waarop men lange stukken ijzer laat rusten
om ze te bewerken.
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Draaispank, -massche : ijzeren schakel,
waarin een draainagel zit.
Drevel : zie doorslag.
Drijfijzer : zie doorslag.
Dril:stalen priem om gaten in metaal te boren.
Drilboog : boog waarmee men de drilkios
in beweging zet om met de borstdril gaten
te boren.
Duim-, goudslecht : hengsel of scharnier
die aan het einde kokerwijs omgekruld is, om
op een duimhaak re draaien.
Duivelken : klein gegoten kacheltje.
Eest : haard der smidse.
Elleboog : stuk buis in den vorm van een
elleboog.
Ezel : ijzeren balk die, in een kram gescho.ven, op de werkbank rust en waar het plaatijzer op bewerkt wordt.
Ezelin : dubbele ezel, dien men gebruikt in
de vijlstaak gespannen.
Flokkezwart : fijn zwart poeder dat, gemengd met terpentijn, gebruikt wordt om
de kachels te zwarten.
Frikkelen, uitfrikkelen : met een halfronde
of ronde vijl een groef boogvormig uithollen.
Gang : hengsel van een deur.
Gemoet : plaats waar een metalen staaf ver-dikt om tegen een ander stuk gespannen te
worden.

Geut(e), goote : versch gegoten ijzer.
Geuteling : oude gebroken stukken van gietijzer.
Geuze : nieuw ijzer, dat dient om, samen met
ander ijzer gemengd, geut te maken.
Grendelgemoet : zie houvast.
Grui : nageltjes met platte kopjes.
Haakiede : hangsel.
Haal : zie hangel.
Hangei, haal, hengel, hangelhaak : getand
hangijzer bij houtvuur in den schoorsteen
gebruikt om ketels aan te hangen.
Helpen : een slot helpen, herstellen.
Houtvast : scherp stuk ijzer met platten voorkant, dat in den muur geslagen wordt en dient
om iets op te houden.
Houvast, stuit, grendelgemoet : haak of
uitsteeksel aan een grendel of schuif om
hunne bewegingen te beperken.

IJnze, ijns, inze, eins, einze,heinze,heynse, Krukgang : langwerpige scharnier.
heize, eis : ijzeren omgebogen handvat voor La(a)(i)ijzer : al het oud en onbruikbaar ijzer.
Lasch, : de plaats waar twee stukken ijzer
ketels, emmers, koolbakken enz.
aan elkaar gesmeed zijn.
IJzermaal : ijzerroest.
IJzermastiek : soort van cement om kachel- Lecht : hengsel.
Leegaard, wippe : trapplank waarmee men
pijpen en ander ijzerwerk dicht te maken.
Inhalen : inhameren, met een hamer ver- de wrang van een draaibank of slijpsteen
doet draaien.
nauwen.
Inluiken : een rechtschen of linkschen weer- Lengsel : stuk ijzer, dat men aan een ander
boord over elkander slaan en zoo de buis zet om dit laatste gemakkelijker te hanteeren
in het smeden.
sluiten.
Lijns, leinze, lijnze : spievormig stuk ijzer
Insassen : met een sas doorzetten.
Sas, zethamer : een stuk verstaald ijzer met dat door den top eener as gestoken wordt,
effen vlak, of waarin een Beul of een anderen om te beletten, dat het wiel afdraait.
vorm uitgehold is, en waar men op slaat om Lijshaak : metalen haak, die met een nagel
het ijzer glad te smeden of om den uitge- vastzit, doch zoo dat hij er op kan draaien.
holden vorm aan een onderliggend stuk Maalde : mal; wanneer men een aantal gelijke
stukken in plaatijzer moet uitkappen maakt
gloeiend ijzer te geven.
Invetten : met olie of was bestrijken om van men eerst een juiste maalde, waarmee men
al de stukken afteekent.
het roesten te vrijwaren.
Jager, jacht : plaatijzeren of gegoten vuur- Malie : ijzeren of koperen ringetje.
Massche, maze : schakel van een keten.
dekker voor open vuren.
Jachtwiel : groot wiel dat het boortuig of Mijnsel, minsel, mensel, meinsel, munsel :
kleine metalen band aan het einde van een
andere machines in gang houdt.
Kalkoentjes : kleine schroeven zonder kop stok, mes, handvat enz. om het splijten te
en aan den kop verdund om in versierselen beletten.
Misplat : langwerpig vierkant.
vast te klinken.
Kanonboor : een dril om een geboord of ge- Nijd : omgeklonken of overgeslagen top van
slagen gat te zuiveren of wat wijder te maken. een nijdnagel, nijdbout of nijdspil.
Keere, sofreinkeere : boor om de bramen Nijden : een nijdnagel vastklinken.
Noot : de noot van een dagslot is een rond
van de pasgeboorde gaten af te draaien.
Klamp : een soort van kram die met bouten stuk ijzer of koper met twee vleugels, in zijn
dikte met een vierkant gat doorboord. In dit
of vijzen vastgezet wordt.
Klauwijzer : kleine vierkante ezel met een gat past de pin van de kruk waardoor men
verhoog of tafel aan het uiteinde en die in de het slot in beweging brengt.
vijlstaak gespannen wordt. Het dient om Ontlaten : ijzer dat door het hameren te
plaatijzer over te slaan en om de klinknagels hard geworden is, verzachten met hetweder.om te heeten.
achter een boord vast te kunnen slaan.
Klepper : hamer van een slagbel ; ook haak Pons : zie doorslag.
Poont, (punt) : dunne spijker.
die een tandwiel belet verder te draaien.
Klouwiere : stuk ijzer met ronde en vier- Rooier : ijzeren roede met een koperen ronkante gaten, waarin men de pinnen der nagels deeltje vast op den top en een beweegbaar
grooter rondeel in ijzer om evenwijdige ko
steekt om er een kop aan te slaan.
Kraag : kort stuk buis met rand, dat rondom peren lijnen op plaatijzer af te teekenen.
het rookgat van een kachel geklonken is en Rul : ruw, hobbelig, oneffen.
Rust : in een slot de kerf, in den bovendient om de buis op te zetten.
Krukboor : tweepuntige handboor om gaten kant van het schof van een slot en waarin de
veer rust, die het slot in- en uithoudt.
te verwijden.
Vlaamsche Smidswoorden.
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Scharten : enkel met de grove vijl de peelen
van het gesmeed ijzer afnemen, voor grof
smeewerk, dat moet geschilderd worden.
Scheers : platen spie, die door een bout gestoken wordt en dient tot sluiting.
Schaf : het deel van een slot, dat door den
sleutel in- en uitgeschoven wordt. Eigenlijk
alles wat uitgeschoven wordt.
Schoot, veurster : de voormuur van een
schouw langs welks binnenkant de rook naar
boven stijgt.
Stuit : zie houvast.
Tap : geschroefde stalen pil waarmee men
een draad in moeren kan trekken.

Tas : verstaalde of stalen blok om ijzer op te
trekken of vast te klinken.
Veurster : zie schoot.
Wachter : ijzeren buis boven op een schouw
gezet en draaiende volgens den wind om den
Wippe : zie leegaard. [trek te vergrooten.
Wrong : een plooi in gesmeed ijzer.
Zetkamer : zie sas.
Ziel, windvang : de sluitval van een blaasbalg waar langs de wind ingetrokken wordt.
Zwaluwstaart : verbindingsmiddel om 2
stukken metaal stevig aan elkaar te brengen.
Zwee : een juist rechthoekige schrijflat om
langs of te teekenen.

Ook hier heeft de grootindustrie het ambacht reeds verdrongen uit het constructiewerk, de gieterij en de grofsmederij. De meeste wijzigingen onder den
invloed der moderne machines kwamen pas in de laatste 20 jaren tot stand. In
de smederij verschenen de stoomhamers en smeedpersen, in de ketelmakerij het
hydraulisch klinken, en het nog jongere pneumatische caulken; in de schaverij
werd het schauen door fraisen, in de draaierij werden de oude banken door
automatische vervangen, in de gieterij kwamen de nieuwe vormmachines, ook
hydraulische ; de montage kreeg beiere electrische kranen, de poetserij haar
zandblaasmachines, de modelmakerij haar zaag- en schaafmachines. Wat verder vooral opvalt, is weer de groote specialiseering in nieuwe beroepen. Maar
Loch schijnt hier de vakbekwaamheid niet sterk te verminderen. Want wat aan
veelzijdigheid verloren werd, werd aan volmaakte werkwijze en grooter nauwkeurigheid gewonnen. Zeker het oude vak werd vernauwd, maar de werkman
levert tienmaal Beter werken daar beleeft hij eer en genot van.Bovendien stellen
de grootste fabrieken er prijs op, zelf hun jonge arbeiders in vak- en avondscholen degelijk te onderleggen, veelzijdig te oefenen en hun een kijk te geven
op het heele bedrijf. Verder houdt ons kleine landje de al te eenzijdige specialiseering der fabrieken Legen, zoodat toch nog vele arbeiders van alle markten
thuis moeten zijn, en een heele vaktaal kennen. De geschoolden vortuen nog
80 °i 'o der werklieden. Als van der Waerden dan ook de Amerikaansche en
Duitsche toestanden met die onzer vaderlandsche machinefabrieken vergeleken
heeft, komt hij tot een betrekkelijk gunstig resultaat. En het ziel er, eveneens
volgens hem, niet naar uit, dat dit in de Berste jaren sterk veranderen zal. Wij
hebben hier dus een geval, waaruit blijkt, dat ons moderne industriewezen niet
onvermijdelijk gedoemd is, om den arbeider dom, en zijn zieleleven leeg te houden. En waarom zouden de andere industrieen, desnoods door verstandige
wetten een handje geholpen, zich hieraan niet kunnen spiegelen?
jammer genoeg hebben zich door de genoemde nieuwe machines, een paar ver314
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wante takken van metaalbewerking ontwikkeld, die ten slotte buiten de moederfabriek terecht kwamen ; ik bedoel de schroefbouten- en klinknagelfabrieken.
Heteenvoudigewerkbestaathierindraadsnijden, moerenfraisen,moerentappen
en boutenpunten, alles met de machine, en in 2 maanden te leeren. Een beetje
moeilijker en in 6 maanden te leeren is het moerenmaken, het boutensmeden en
het klinknagelmaken. De arbeiders doen eigenlijk niets anders dan de machines
voeden met koud of gloeiend materiaal, terwijl hun eentonige arbeid zonder
onderbreking doorgaat in het tempo, grootendeels door de machine zelf bepaald. Verreweg het grootste getal werklieden is hier dus ten eenen male ongeschoold. Van een vaktaal is geen sprake meer. Op zulk een geestdoodende
fabriek moest eigenlijk een normaal-begaafd arbeider niet langer dan een of
twee jaar molten werken, om vandaar over te gaan naar de machinefabriek.
De Rijwielindustrie is ook Binds 20 jaar een zelfstandige tak van bedrijf geworden. Vooridurend werd in dien tijd door nieuw geconstrueerde machines de
geschoolde arbeid, hier gemiddeld in 5 jaar te leeren, omgezet in getrainden van
3 tot 6 maanden. En ten slotte is het percentage der geschoolden in eene fabriek
tot 23 0/0 en in een andere zelfs reeds tot 10 % gezonken. In deze laatste worden
althans de chefs gekozen uit de beste arbeiders. Gelijk men zier houdt deze
Industrie dus tuschen de beide vorige het midden, hoewel allesbehalve een
gulden midden. Het zou nu de moeite loonen, naar de vaktaal der verschillende
soorten van werklieden in deze drie soorten van fabrieken een degelijk en onbevooroordeeld onderzoek in te stellen, om te zien in hoeverre inderdaad mannen
met normale begaafdheden voor inferieuren arbeid worden gebezigd. Want
hierop heeft men tot nog toe, mijns inziens, bij de beoordeeling van dergelijke
vraagstukken niet voldoende fielet. Ook bij de oude ambachten zijn er knechts
en handlangers, die nu eenmaal zoo weinig begaafd zijn, dat ze nergens anders
voor dienen kunnen. En aan dezulken wordt natuurlijk volstrekt geen kwaad
maar goed gedaan, door hun den spierarbeid te verlichten, en hun psychisch
werk te vereenvoudigen. Kleine menschen — en die zijn er zeer vele ! r uralten
nu eenmaal niet beter. Maar om hier oog op te krijgen moeten dus de vaktalen
eerst individueel worden bestudeerd, om zoo een vergelijking mogelijk to maken.
6. DE TAAL VAN RIJTLIIG- EN WAGENMAKERS. .. .. .. .. .. "/ ;w
A. Nederlandsche rijtuig- en automobielindustrie (voor wagen-, rijtuig- en autocarosseriemakers.) H. Germs, Doesburg x/3n• — De Rijtuigbouw. J. Boom, Haarlem 3/30.
C. De Rijtuigmaker (Le Carossier). Kogelstraat 7, Brussel 730.
J. van der Kloes, G.van Helden : Handleiding voor den Wagenmaker. E.J. Brill, Leiden 1907.

Deze groep vortut natuurlijk een overgang tuschen de metaal- en houtbewerkers, en heeft daardoor voor de taalstudie een bijzondere waarde.
7. DE TIMMERMANSTAAL.
A. Het bout en zijne bewerking. Florentiestraat 23, Brussel g/,•
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C. De Katholieke Timmerman. Th. J. Rutjes, Kattenburgerkade 18, Amsterdam 12/15.
De Belgische Houtbewerker. Onder den Toren 5, Mechelen 13/15.
D. De Timmerman. 1 ste Helmersstraat 42, Amsterdam 20/7.
J. v. Gendt: Zamenstelling der voornaamste timmerwerken, Amsterdam 1879..-- H. de
Groot : Handboek voor timmerlieden. 3 A. S. van Looy, Amsterdam 1913. — G. Scholten
De practische timmerman. Handboek voor timmerlieden, bazen, opzichters en aanstaande
bouwmeesters3 's Gravenhage 1910. — J. van der Kloes : Handleiding voor den timmerman a
Leiden 1909, — F. Berghuis : Handboek voor bouwkundigen, Deel I. Onze betimmeringen. Deel II. Kappen en daken en verdere timmerwerken. Rotterdam 1892. — J.
en V. van Keirsbilck : Vak- en Kunstwoorden. Ambacht van den timmerman, Gent 1898.

,

Ook van deze Vlaamsche Academie-uitgave ter kenschetsing een uittreksel:
Over het leerzame woord ledikant (lit de camp) zie men K. de Flou : Verslagen en
Mededeelingen derKon.V1.Ac. 1 907,blz. 1 76- 1 84 en het boek geciteerd blz. 291.
Aal : spits stalen werktuig met houten hecht,
om gaten in 't hout te steken. Ook els-priem.

Aanloop : overgangslid tusschen twee verschillende deelen van een lijstwerk.
Aankoop : houten of ijzeren blokje op den
zijkant van een schaaf om de diepte van deze
te regelen.
Aansnede : de voorsprong van den bovensten tand der zaag vöör den ondersten.
Af biljoenen : een paal van de scherpe hoeken ontdoen door schaven.
Afroffelen : ruwe stukken hout door schayen ontdoen van de oneffenheden.
Afschrijfpunt : els.
Afzaat : 't schuine bovenvlak van een horizontale lijst.
Alaam : het gereedschap.
Angevel : loodrechte stijl van een houten
hek.
Anker : ijzeren houvast in steenen muren.
Appel : ronde deurknop.
Arm strijken, schaven : een deur langs de
diktezijde schuins schaven.
Avegaar : groote schroef boor.
Balksleutel : steunstuk aan 't uiteinde van
den balk.
Batting : een soort van plank of balk.
Beschieten : met planken beschieten.
Beslaan : haaksch maken.
Bestaken : met staken omzetten.
Beun : zoldering.
Blinde vernageling : zoodat de nagels onzichtbaar zijn.
Blokkeel : eind rib, welk met een zwaluw-
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staartlip Legen den gebintstijl wordt gewerkt
en in den muur draagt.
Bloktrede : de onderste volle trede van een
trap.
Blonk : stomp, waar de scherpe punt of is.
Bocht : een houten afgesloten kerkbank.
Boei : een planken hut, loods.
Boenen : 't uitslaan van ondroog eikenhout
en kastanjehout.
Boezemhout : steunbalk onder aan den
schoorsteenmantel.
Boks : houten afsluiting in een paardenstal.
Bomgat : galmgat in een houten toren.
Boogschaaf : blokschaaf met rond ondervlak.
Boogzaag : grootste zaag, waar het stalen
zaagblad in een houten span of raam is ge[spannen.
Boord : winkelplank.
Boorsel : houtdeeltjes, die bij 't boren uit
de gaatjes vallen.
Bordes : rustplaats tusschen twee traparmen.
Bordesch : 1) houten portaaltje aan de buitendeur ; 2) een verkoopplank buiten het
venster.

Borst : uitspringende boord van den breedsten kant eener pen.
Borstboom : boom van een weefgetouw,
waartegen de wever met de borst leunt.
Boschkant beslagen hout : boomstam, die
aan vier kanten beslagen is.
Bossing : schuin paneelstuk, waarvan de vier
uiteinden in de groef der vergaring (voeg)
worden opgesloten.

enz.
Braam:spoorvan
hetslijpen
op een
een Beitel
beitelenz.
van het
slijpen op
Braam:spoor
Breielt breidel
breide1:: houten doorloopende
doorloopende brugbrugBreiei,
leuning.
Brits:: houten rustbed.
rustbed.
Brits
Buk :: een der
der twee
twee schaven,
schaven, waaruit
waaruit een
een
nootschaaf isis samengesteld.
samengesteld.
nootschaaf
Burghaak:: tandvormige
tandvormige kerf.
kerf.
Burghaak
Carte1le:: klein versierd plankje, boven
boven aan
aan
Cartelle
stok, dat
datmen
menininprocessie
processieronddraagt.
ronddraagt.
een stok,
Dag :: de dag van een
een opening
opening :: de
deafstand
afstand
Dag
twee paneelaven.
paneelaven.
tusschen de twee
Dakkapel :: dakvenster op
op een
eenkerkdak.
kerkdak.
Dakkapel
Dakruiter:: kleine torentjes,
torentjes, op den nok of
of
Dakruiter
geplaatst.
vorst geplaatst.
Daktengel :: dun en smal
smallatje
om de
de naden
naden
latje om
Daktengel
beschot eener
eenerdaking
daking dicht te maken.
van 't't beschot
Dekken :: dakken,
dakken, met een dak toeleggen.
toeleggen.
Dekken
De1ie :: deel, plank van Noorsch
N oorsch hout.
hout.
Delie
Deugel:: drevel, doorslag.
doorslag.
Deugel
bij wevers, een
een stok
stok dienende
Deunstok :: bij
ketting te
te vlakken.
vlakken.
om den ketting
Diamant..knop :: paneel,
paneel, waarvan
waarvan de
de vier
vier
Diamant-knop
zijden schuins
toppunt toeloopen.
toeloopen.
zijden
schuins in
in een toppunt
Dissel:: snijdend werktuig, bestaande
bestaandeuit
uiteen
een
Dissel
omgebogen ijzer,
ijzer, in
in een
een langen steel
breed omgebogen
vervat.
Doodloopen :: 't onderbroken worden van
lijnbeschrijft.
beschrijft.
een
lijst, die
die een
eenrondloopende
rondloopendelijn
een lijst,
Doof hout
hout.
hout :: rot bout.
Doorslag :: stalen
stift om de
de koppen der
stalen stift
te drijven.
drijven.
spijkers
spijkers in
in 't hout te
Dop:
om gleuven
gleuvenininbout
houtte
te kappen.
werktuig om
Dop : werktuig
Draad
draad : volgens de
de richrichnaar den
den draad
Draad :: naar
ting der houtvezels.
Dracht
van een
een horizontaal
horizontaal geleggelegDracht :: lengte van
den balk.
Drevel:
Drevel : doorslag.
Driepikkel
Driepikkel :: drievoet.
Drift:
klampen, waartusschen
waartusschen gelijmd
gelijmd
twee klampen,
Drift : twee
hout gelegd wordt.
Drijven :: de planken
planken van een
een vloer
vloer nauw
nauw
tegen elkaar
elkaar doen
doen sluiten.
sluiten.
Druif:
Druif : houten
houten ronde
ronde knop
knop van een boor.
Eg
een stuk
stukbout
hout;; kankanEg :: scherpe kant
kant van een
telaaf.
Fermoor:
Fermoor : steekbeitel.
Fiefer
van olm
olm met
met fijn
Bjn bout.
hout.
Fiefer :: een soort van
Fitsefaze:
van scharnier.
scharnier.
Fitsefaze : een soort van

Freesboor :: spitsboor
spitsboor om de
de ingeboorde
ingeboorde
kegelvormig tetevergrooten
vergrooten;
frizeergaten kegelvormig
; : :friz
eer bor.
boor.
Fret:: schroefvormige boor om
om kleine gaatFret
boren.
jes te boren.
Gaard :: houten of
of grenen
grenen afsluiting
afsluiting van
van een
een
Gaard
omsloten weide enz.
Galent :: houten hek.
hek.
Galent
houten staak
staak boven een
een put,
put, voorvoorGalg :: houten
arm, waaraan
waaraan de
de emmer
emmer bangt.
hangt.
zien van arm,
Gapen :: 't openstaan van een
een naad
naad tusschen
Gapen
planken.
twee planken.
Geeselbank
Geeselbank :: houten bank
bank om
om de
dekorrels
korrels uit
uit
de aren te kloppen.
Gelent
hek.
Gelent :: galent, houten hek.
ofpaal.
paal.
Gijk
arm aan een wegwijzer
wegwijzer of
Gijk :: arm
Giool :: kooi.
Giool
Glint:
booGlint : latwerk tot ondersteuning van boomen.
Gording:
liggende dwars
dwars
Gording : lang verbindstuk, liggende
te midden
midden over
over de
de lengte
lengteder
derverbonden
verbonden
balken.
Balken.
Graander
Graander :: haverkist in stallen.
Kolle en bolle
Bolle
Guts:
beitel om holle
Guts : holgebogen Beitel
voorwerpen te
te bewerken.
bewerken.
Haak
uit twee
tweedunne,
dunne,
Haak :: werktuig bestaande uit
aan
elkander verbonden
verbonden houten
houten of
ofijzeren
ijzeren
aan elkander
bladen, dat dient om aan te duiden
duiden volgens
welke lijn
hout moet bewerkt
bewerkt worlijn een stuk bout
den, winkelhaak.
in den
Haak :: in
den haak
haak :: behoorlijk
behoorlijk naar
naar den
den
winkelhaak.
Haaksch
haak.
Haaksch :: zie in den haak.
Hakvermoeren
Hakvermoeren :: hakbeitel.
Hamei
getralied hek.
hek.
Hamei :: uiterste slagboom, getralied
Hamerbaan
Hamerbaan :: 't platte deel van den kop eens
hamers.
afloopend deel
Hamerpin
deel van
van den
den
Hamerpin :: 't scherp afloopend
hamer.
bij 't zagen de
vöör de hand zagen : bij
Hand:
Hand : veer
zaag loodrecht op en neer bewegen.
Hang:
muur.
Hang : rek aan den muur.
bij wevers
wevers een getande stok.
Hangel
Hangei : bij
Hangoor
Hangoor :: tafel met neerslaande bladen.
draaiboom op een
Haspel : draaiboom
een pad
pad om
om alleen
alleen
voetgangers
door te
te laten.
laten.
voetgangers door
Hoekverbinding
Hoekverbinding :: het verbinden van twee
houtstukken tot 't vormen van een
een hoek.
hoek.
houtstukken
timmermanswoorden.
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I. gewone hoekverbinding, waarbij de
stukken bij den hoek ophouden.
a. Koud in 't verstek. De stukken kunnen
vlak (koud) tegen elkander geplaatst
worden.
b. Inkepingen met tippen : van beide stukken hout, die even dik zijn, wordt (aan 't
uiteinde) de helft der dikte afgezaagd,
zoodat beide stukken aaneengevoegd,
de dikte van elk stuk heeft. Lip met zwaluwstaart,
lip met verstekband.
c. Pen- en gatverbinding : 1. Enkele penn
en gatverbinding of open gat met pen of
inscharing. 2. Dubbele pen- en gatverbinding. 3. Pen- en gatverbinding met
in 't verstek gewerkte borsten. 4. Penen gatverbinding, waarvan de eene borst
in 't verstek loopt en de andere nog een
vierkante inkeping heeft, terwijl de pen
niet tot den buitenkant doorloopt. 5. Penen gatverbinding met bastaardpen.
d. zijn de stukken niet gelijk, dan met
zwaluwslaartvormigen tand.
II. Het eene stuk gaat door en het andere
loopt er tegenaan. Verbinding door inkeeping ; gewone lip — verloren lip
zwaluwstaartvormige lip.
III. Beide stukken loopen door : a. Inke-ping met draagtand. b. Half hout-inkeping. c. Inkeping met tanden.
Horde : laag muurtje van hout langs den
dorschvloer.
Houvast : spits ijzer, dat in den muur wordt
geslagen en dient om iets op te houden.
IJzer geven : een schaaf veel ijzer geven :
den schaaf Beitel zoo stellen dat hij veel hout
wegschaaft.
Inlaten : twee stukken hout aaneenvoegen
door een keep of sponning.
Juffer : lange staak.
Juk : bak onder een luifel of afdak.
Karbeel : een stuk bout, dat dient om een
liggenden balk te versterken.
Kardoes : een uitgesneden plankje dat iets
anders, wat daarop komt te liggen moet
steunen.
Kattestaart : rattestaart : een zeer kleine
dunne vijl.
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Keel : een holle lijst of een smalle strook
eener plank.
Keg : houten of ijzeren spie om vloeren dicht
te drijven.
Kelderhals : omtimmering van den ingang
van een keldertrap.
Keper : dakspar.
Kerkwerk : groot balkwerk, zwaartimmerwerk.
Keuvelend : de schuinsche zijde aan weerszijden van 't dak eener schuur.
Kijkvenstertje : raampje in deur of poort.
Kij1 : wig.
Kijlen : toesluiten van deuren door middel
van spieen.
Kikkert : sluitingsmiddel voor deuren, yens-ters enz.
Kinderbalk : de mindere balken van een
zoldering.
Kisten : bij 't bevloeren de laatste twee Planken schuins aaneen plaatsen en dan met ge
weld plat drukken.
Klauwhamer : groote gekloven hamer,welke
dient tot het uittrekken van nagels.
Klinket : kleine deurtje in een groote deur
of poort.
Klokkestoel : houten gestel, waarin een klok
hang t.
Kokergat : opening in 't vensterkozijn om
de tegenwichten van een schuifraam in te
hangen.

Koppelen : 't aan elkander voegen van stukken hout.
Kort van draad : het hout is kort van draad,
wanneer het bij 't bewerken telkens bij kleine
gedeelten doorbreekt.
Kreupele balk : die met een eind op den muur
rust terwijl het andere eind in een anderen
balk gewerkt is.
Kwartier : een kwart van een ouden duim.
Kwast : knoest in 't hout.
Lasch : vereeniging van twee stukken bout,
zoodanig dat hun breedte en dikte nagenoeg
onveranderd blijft.
Lateihout : hout boven de opening van deur
of venster om het metselwerk te dragen.
Leest : wigvormige draagplank onder den
stijl van een kozijn.

Lepelboor : boor met een soort van lepel,
die het boorsel opneemt.
Lijs : houten schot naast de voordeur in
huizen, waar de voordeur in de kamer open.gaat.
Loopen : het loopen van de zaag, de afgeschreven lijn niet volgen.
Makelaar : 1) rechtstaand stuk bout midden
op den hoofdbalk van een dak tot steun van
den nokbalk. 2) een stuk bout dwars over de
Malie : houtporie. [deur, grendelboom.
Malj enier, mallenier : ambachtsman, die met
den kamer werkt.
Mei : tak op de nok, wanneer het huis onder
dak is.
Menageeren : 't versmallen van een pen aan
een regel.
Messing : afgedunde rand eener plank, om
in de groef van een andere plank gevoegd
te worden.
Mik : alle dwarshout, dat tot steunsel dient.
Mond : de mond van een schaaf, opening
waarin het schaafijzer zit vastgeklemd.
Mondstuk : stukje hard bout, om onder aan
den mond der schaaf te lijmen, als de mond
uitgesleten is.
Mot : krullen, spaanders.
Motterig bout : eikenhout met vlekjes.
Mul : zaagsel.
Neep : dat gedeelte van de geheele boor,
waarin het boorijzer geschroefd wordt.
Omslag : houten of ijzeren gedeelte(zwengel)
van een omslagboor, in den vorm eener C.
Ondervangen : iets door Balken, planken
tijdelijk ondersteunen.
Ontschachten : timmerwerk uiteen nemen.
Opwerken : het opwerken van nagels, het
naar buiten komen van de koppen.
Opzoeten : afgewerkt bout voor de laatste
maal gladschaven.
Opzuiveren : planken gladschaven.
Overtaster : passer met sterk gebogen
beenen om ronde en bolle voorwerpen te
meten.
Paard : soort van schraag om de onderlagen
van een bed te dragen.
Paardepoot : groote kromlijnig omgebogen
knoest in 't bout.

Pak-aan : handvatsel.
Paren : van een timmerwerk de stukken zoo
teekenen, dat men weet hoe men ze tegenover elkander moet aanbrengen.
Passeetje, passetje : kleine stelling van bout,
gewoonlijk vierkant.
Pen : houten nagel, stop.
Pezerik : bullepees, dienende om de zaag te
smeren.
Pilaster : vierkante ruil.
Ploeg, ploegschaaf : dient om een groef aan
een stuk bout te schaven.
Plug : kleine houten tap, dien men in een
muur slaat om er beter een nagel te doen
inhouden.
Rabatten : 't schuin bijschaven van een omheining, die bestaat uit planken, die met een
sponning ineengevoegd zijn.
Rad : houten cirkel op den puntbodem,
waarop 't metselwerk staat.
Raster : een lat, riggel enz. van een rasterwerk.

Rattensprenkel : een lange smalle kist, aan
weerszijden open, verdeeld in nesten, om
ratten erin to laten nestelen en zoo te vangen.
Rattestaart : kattestaart.
Raveellinge : balkverbinding rondom dakvenster enz.
Ravegat : klein venstertje in de houten naald
van den toren.
Reeden : met de reeschaaf gladschaven.
Regel : maatstok
Rieschaalde : rieschaalde bout : bout, waarvan de jaarlagen niet aaneengegroeid zijn
en dat dus slecht samenhoudt.
Rinket : klein deurtje in een groote deur.
Roef : schuin afloopend deksel op een doodkist.
Roffel : soort schaaf.
Roffelen : het ruwe van het bout met een
roffel wegschaven.
Ruiter : lat, die op den nokbalk wordt gespijkerd.
Schaal : eerste en laatste plank, die uit een
boom gezaagd wordt.
Schaard : kleine breuk in 't scherp van Beitel enz.
Schalk : eenvoudig hijschtuig.
timmermanswoorden.
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Schamel : bank.
Schap : een houten stellage om jets op te
zetten.
Scheel : deksel van een kist.
Scheers : platte lange houten pen,
Scheerzolder : vliering
Schei : dwarshout om groote stukken te

Sprinkel: houten stang van een roosterwerk.

Steken : schaven, vooral van lijstwerk.
Stoelplank : plank langs den muur op de
hoogte van de stoelleuning.
Strijken : met een vijl over de scherpe tanden der zaag strijken.
verbinden.
Stuik : voeg tusschen twee planken.
Scheren : een touw scheren : op 't katrol Talaan : holle lijst.
schikken en spannen om er een gewicht aan Togen : een vergaring dichtsluiten.
op te hijschen.
Travalje : hoefstal bij den hoefsmid.
Schoeien : een waterkant beplanken.
Uileveeren : lichtbruine strepen met witte
Schoep : de dunne smalle plankjes van een vezels in eikenhout.
zonneblind.
Valderen : deur van sporten aan een weide.
Schongel : schommel, schop.
Verdrinken : de koppen der spijkers zoo
Schote : op schote staan : op de loer staan. diep in 't bout drijven, dat zij er niet meer
Schranken : bij een zaag beurtelings den uitkijken.
eenen tand naar deze, den anderen tand naar Verstek : half rechthoekig afgewerkte lijst
gene zijde uitbuigen.
of plank.
Schroot : smalle strook hout.
Vet : vet bout : waarin veel bars zit.
Schurpen : met de schurpzaag zagen.
Vis : soort van scharnier.
Slepen : het haperen van een deur bij 't Wemel : omslagboor.
open- of toedraaien.
Wemelen : met een wemel boren. Gaatjes
Sliet : afgescheiden plaats in een stal, waar wemelen in 't bout.
de koeien enz. staan.
Wervel : sluitmiddel voor vensters.
Smetlijn : wit- of zwartkleurig touw, waar- Winket : rinket.
mede men het hout afteekent, dat gezaagd Witte, roode olm : vlekken in het bout.
moet worden.
Zaagbok : houten stel om 't te zagen hout
Smetten : afteekenen.
op te leggen.
Snuiten : van een stuk hout een uitstekend Zaagmeel : fijn zaagsel.
gedeelte wegnemen.
Zetten : het alaam zetten : het gereedschap
Sofrein : kegelvormige holte in hout ge- zoo plaatsen, dat men den te verrichten armaakt.
beid spoedig kan afleggen.
Spanjolet : op- en neergaande stang om Zoet stellen : de schaaf staat zoet, als de
tegendradige houtvezels zeer glad worden
opendraaiende vensters te sluiten.
Spatten, uitspatten : het naar buiten uit- afgeschaafd.
wijken van een dak.
Zool : het ondervlak eener schaaf.
Speling : wordt gezegd van timmerwerk Zot : die schroef is zot : is dol, draait zondat te los in de opening sluit. Dit paneel der sluiten.
heeft te veel speling.
Zwieping : schuin geplaatste lat, die bij 't
Spil : de loodrechte trapboom van een wen- plaatsen van een kozijn, dit in loodrechten
teltrap.
stand houdt.
8. DE ZAGERS- EN HOUTHANDELA ARSTAAL. Vgl. het Zaansch dialect. 76/:.o
A. De houthandel. Zijlstraat 59, Haarlem 19/7.
J. Hoffman: Het bout als handelswaar. Jacob van Campen- bibliotheek 1910. — G. Key :
Vademecum voor den houtkooper, Amsterdam 1894. --- A. Nijssen : Handleiding voor
houtkoopers, houthandelaars en eigenaars van boomen2, Goes 1902.
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Uit "V
olk en Taal"
Taal' , VI en
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VII geef
geefik
ik hier de ambachtstermen van een
een streng
„Volk
gelocaliseerde klompenmakersgroep
gelocaliseerde
klompenmakersgroep te Sint Niklaas in het land van Waas.
Waas.Ik
Ik
hebom
vermijden de
de sterk
sterk dialectisch
dialectischgekleurde
uit~
onjuisthedente vermijden
gekleurde uitheb om willekeur en onjuisthedente
legging
onveranderd overgenomen.
overgenomen.Dit
Ditisistrouwens
trouwensde
eenigware
wareachtergrond.
de eenig
achtergrond.
leg ging onveranderd
Afdraaien
Afdraaien :: ziet opdraaien.
Afkrammen :: ziet verkrammen;
verkrammen; ook zegt
zegt
nog:: uit
uit den
denrou
rou(ruwe)
(ruwe) snijden.
snijden. Ziet
Ziet
men nog
men
krammen. NNu
u heeft
heeft den
den kloef
kloef 'nen
.nen vorm,
vorm.
krammen.
vorm;; thans moet hij
hij uitgehold
uitgehold
•'nen
nen ruwen vorm
en
langs buiten
buiten en
en binnen gefatsoeneerd
en langs
gefatsoeneerd
AHeggen
maat.
[worden.
Afleggen :: ziet maat.
Afsnijden
blok zijnen
zijnen vorm geven,
geven. ge
ge~
Afsnijden :: den blok
lijk
het behoort,
lijk het
behoort. gelijk
gelijk men het
het model
model wilt
wilt
wat lichlich~
hebben. Dit doet
doet men
men met
met een
een mes
mes wat
krammes.
ter als het krammes.
Afteenen: van binnen den kloefbijnaschoon
kloef bijnaschoon
Ziet
uitsnijden
zijne breedte geven. Ziet
uitsnijden en
en hem
hem zijne
teenmes.
Afzolen :: de zool van
van den
den blok
blokschoon
schoonof
effen
Afzolen
en
maken.
zoolmes.
maken. Ziet zoolmes.
Afzuiveren :: ziet opdraaien en zoolmes.
zoolmes.
Afzuiveren
Binden :: ziet koppelmes.
om den
den kloef
kloef tetekunnen
kunnen bebe~
Binnenspie :: om
gedaan. spant men
werken zooals het dient gedaan,
van binnen
binnen~
vast bij
bij middel
middel van
hem in de banke vast
spieen of spanhouten.
Borstmes :: een lang mes,
mes. dat langs beide uituit~
Borstmes
einden in
appelkes zit en
en dat
dat dient om
einden
in appelkes
om de
kloefen
effen te snijden.
snijden. Tegenwoordig gege~
kloefen effen
schra~
bruikt men zulke messen om blokken
blokken te schrapen. Bij schrijnwerkers
komt men
men het tegen.
schrijnwerkers komt
Distel, des
tel:: een snijdend
snijdend werktuig bebe~
destel
staande uit een
een breed
breed omgebogen
omgebogenijzer,
ijzer. met
met
Dekuipers
kuipersgebruiken
gebruikendit
dit werk~
werk-korten steel. De
tuig ook.
Ziet
diesel.De
Deblok
blok~
tuig
ook. -Ziet
DeDe
BoBo
opop
diesel.
maker werkt daar even goed mee
mee als met de
sommige gevallen
gevallen kan
kan hij
hij
handbijl.
ja. voor sommige
handbijl, ja,
ze niet missen.
Drijling :: naam
den kloef,
kloef. als de maat
maat
naam van den
Ziehalfwerk.
halfwerk.
maar
of zeven
zeven wijst.
wijst. Zie
maar een steek of
Drijlingboor, vrouwboor,
halfhooge of
Drijlingboor,
vrouwboor, halfhooge
groote boor
boor:: ziet voor
voor den
den uitleg
uitleg dezer
dezer verver~
groote
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schillende Boren,
boren. de verschillende
verschillende namen
namen der
kloefen.
verondersteld, een kloefmaker
Geest:
kloefmaker verver~
Geest : verondersteld.
koopt eenige wissen aan .'nen
nen winkelier;
winkelier ; maar
de koopman ondervindt
ondervindt als zijne waar te huis
kloef gebroken
gebroken is.
is. De
Dewin-win~
komt.
komt, dat er 'nen kloef
kelier zendt nu den go
eden kloef
kloefweer
weerbij
bij den
den
goeden
blokmaker en vraagt een ander
ander paar. WelWel~
blokmaker
nu.
kloef die,
die. geleverd
geleverdzijnde,
zijnde,weerkeert
weerkeert
nu, de kloef
bij den kloef
kloefkapper
geest.
bij
kapper noemt men geest.
Goezie
beitel. dienende om den kloef
Goezie :: holle beitel,
De Bo
Bo
langs binnen uit
te kappen. Ziet
uit te
Ziet De
op goeze.
Haak :: soort van
Haak
van mes,
mes.gekruld
gekruldlijk
lijk een
een haak,
haak.
waar men
men den
zittende in 'nen
.nen lang
en steel.
steel, waar
langen
hiel.
langs binnen in
mee schoon
schoon
hiel, langs
in den kloef mee
verder uitdraaien.
uitdraaien.
maakt.
maakt. Ziet verder
Halfhoog
kloefen. kloefen
kloefen met
met
Half Koog : halfhooge
half hooge kloefen,
halfhooge
muilen.
half hooge muilen.
Halfwerk
blokmakers gebruiken eene
eene
Halfwerk :: de blokmakers
van houten
houten maat,
maat. die
die verdeeld
verdeeld is
is in
in
soort
soort van
steken. Ais
maat in den
den kloef
kloef gestoken
gestoken
Als de maat
wordt en
en elf
elf steken
stekenwijst,
wijst, dan
dan heet
heet men
men den
den
biok halfwerk.
haIfwerk.
blok
Halfwerkboor
Halfwerkboor :: als de blokmaker half werk
moet maken,
maken. dan
dan gebruikt
gebruikt hij
hij inplaats
inplaats van
van
den voorganger.
halfwerkboor. Dus volvol~
voorganger, de halfwerkboor.
gens
kloef. gebruikt men deze boor.
Bens den
den kloef,
blad en
Handbijl :: een
een bijlken,
bijlken. met
met recht blad
waar men
men de
de kanten afkapt van
korten steel,
steel. waar
een gekloven
gekloven stuk,
stuk. en
en het
het alzoo
alzoo den
den uitwenuitwen~
digen vorm geeft van 'nen
.nen kloef.
kloef.
Heuldodden
zoo heet
heet de
de afval
afval van
van den
den
Heuldodden :: zoo
kloef als men hem bewerkt
bewerkt met de verschillige
verschillige
booren
booren en de goezie. Ziet heulen en goezie.
Heulen : die bewerkingen gebeuren
geheuren met de
Komt hier dus op aan
verschillige booren. 't'tKomt
holen te
te maken,
maken, te
te booren.
booren.
Klompenmakerswoorden
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Hielmes : mes, zoodanig op den steel gebogen, dat 't er schier 'nen rechten hoek mee
uitmaakt, snijdende langs weerkanten, en een
beetje omgekruld aan de punt. Het dient om
den hiel, van binnen in den kloef to bewerken.
Dit mes zit in 'nen langen steel, die rust op
den schouder van den werker.
Hoog : hooge kloefen, kloefen hoog van muil.
Kaai : iedere blokmaker moet over eene
plaats beschikken, waar hij zijne gekochte en
gevelde boomen zal op een leggen, om ze
volgens dat hij ze noodig heeft te gebruiken.
Zulke plaats heet de kaai.
Kapblok : een houten blok, lijk de klief blok,
maar rustende op drij pooten. 't Is op den
kapblok dat men het gekloven stuk den eer
sten, ruwen vorm geeft van den kloef. De
beenhouwers hebben ook kapblokken.
Kappelingen : afval van den kloef als hij op
den kapblok bewerkt wordt. Ziet kapblok
en opkappen.
Kerfzaag : groote zaag met scherpe en sterke
tanden, lang en zwaar van blad, zonder raam
met houten rechtstaande handhaven aan de
uiteinden. Men treks de zaag weg en weer,
gewoonlijk met vier man, twee langs weers .
kanten.

Kliefblok : als de boom in gelijke stukken
gezaagd is, worden die stukken in afgemetene
blokken gekloven op 'nen platten blok, zonder pooten ; 't is de klief blok.
Kliefhamer : een groote houten hamer, met
langen steel en zwaren kop ; waar de blokmaker het kliefmes mee door het bout jaagt.
Kliefmes : een soort van kapmes, zonder
houten handhaaf, geheel in 't ijzer. Men deelt
daarmee de gezagen stukken, in zooveel deelen als men er kloefen kan uit maken. De
Bo spreekt ook van een kliefmes, maar van
zulk toch niet. Zoo een gezagen stuk nu
beet gekloven stuk.
Kluvelingen (kliefelingen) : klompkes bout
die tot het bewerken niet dienstig en zijn.
Ziet gekloven stuk en klief blok.
Knots : een ijzeren spie of wigge die men
steekt in de kloof van een te klieven stuk
bout, om dit voort te doen splijten. De zagers gebruiken ook de knots.
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Koppelmes : gewoon mesken met smallen
• lemmer, dienende om de hollekes in den kloef
te maken, langs waar men ze dan aaneen
bindt, aaneen koppelt bij paar.
Krammelingen: ziet de woorden afdraaien,
opdraaien, opsnijden.
Krammes : een groot mes, op 't gedacht van
eene zeis, maar zoo breed niet ; langs den
eenen kant is er een haak aan, waar het vast
mee ligt aan 't peerd en langs den anderen
kant een houten handhave. De blokmaker
werkt met dit mes als hij aan 't gekloven stuk
den eersten vorm gegeven heeft met de handbijl; hij snijdt er de kanten wat schoonder
mee rond, de teen komt er aan alsook de kiel.
Geheel die bewerking heet : afkrammen, verkrammen, uit den ruwe (rou) snijden.
Kronen : stukken bout, zelfs schijven, waar
niets inzit als weeren (takken) en waar Been
goede blokken van kunnen gemaakt worden.
Maat (zaagmaat) : een rond stuk bout van
50 cM. lang en omtrent 3 cM. diameter ; dienende om de lengten of to teekenen (af te leggen) op den boom die moet in schijven gezaagd worden.
Mansblok : naam van den kloef voor jonge
lieden en mannen.
Ondermansblok : naam van den kloef voor
kinderen.
Opdraaien : de scherpe kanten, de snee van
den kloef wegdoen. Ziet opdraaier.
Opdraaier : soort van mes, waar men de
scherpe kanten van de kloefen mee afdoet.
Opkappen : ziet kapblok.
Opsnijden : ziet opdraaien.
Opsnijder : ziet opdraaier.
Opwissen : eer nu de kloefen in den handel
komen, moeten ze opgewist of opgedaan
worden, en dat gebeurt alzoo : men plaatst
eenige kloefen, paar boven paar opeen, men
bindt dat stapelken kloefen bijeen met eene
wisse (wiedouw).
Paarbank : zie pasbank. Er is ook eene pasof paarbank bij den kapblok. 't Is deze bank
die de beste en de bijzonderste is.
Pasbank : boven aan den vapeur is er nog
een klein tafelken bijgemaakt, waar men de

bij middel
middel van binnenspieen en
en spanhouten
spanhouten
kloefen opzet om
om ze
ze te
te paren,
parent te
tekoppelen.
kloefen
koppelen, bij
staan dan
dan
te zien welke kloefen een goed paar zal zijn. in de bank vastmaken. De kloefen staan
vast en
enkunnen
kunnengemakkelijk
gemakkelijk bewerkt
bewerkt
heet de
de pasbank
pasbank ook
ooknog
nogpaarbank.
paarbank. goed vast
Daarom heet
Peerd
boom. 80 tot 100
100 cM.
eM. worden.
Peerd :: een eindeken boom,
soort van
van puntige
puntigekantzuil
kantzuil (pyra(pyra~
lang. steunende op drij
drij pooten. 't't Is
Is aan zoo
zoo Spie:
Spie : eene soort
lang,
gebruik. ziet
ziet knots.
knots.
mide) in
in hout.
bout. Voor 't't gebruik,
peerd dat
dat het
het krammes
krammes en
en de
de vapeur
vapeur vast
vast mide)
een peerd
De menschen
menschen gebruiken
gebruiken ook dit woord om
om
liggen.
hout te
te bedieden,
bedieden. dat
dat men langs
Plat:: platte kloefen,
kloefen. kloefen plat
plat van
van muil.
muil. een stuksken hout
Plat
deur steekt.
Plooien
van blommen
blommen of
offiguren
figuren binnen op de klink van de deur
Plooien :: in plaats van
op den kloef te ritsen geeft men
men enkel
enkel eene
eene . Steek
maat.
indeeling van de maat.
Steek :: indeeling
opden
denmuil
muil Stuikgat
Bo op
op aarsgat.
aarsgat.
langwerpige
snee. drij
drij of
ofvier,
vier. op
langwerpige snee,
Stuikgat :: ziet De Bo
Teenmes:
kloef met
met den voorvoor~
heet plooien
plooien;ziet
zietplooir
plooi~
van den kloef. Dat beet
Teenmes : wanneer de kloef
ganger
is. dan
dan komt
komt het
het teenmes.
teenmes.
ganger bewerkt is,
mes.
Plooimes
mes met
met breede
breedepunt,
punt.breed,
breed. Een weinig
weinig omgekruld,
omgekruld. snijdende
snijdende langs
langs beide
Plooimes :: een mes
steel, zoodanig
kanten.
•nen langen steel.
en scherp
scherp van
van snee,
snee. waar
waarmen
men de
deinin~
hoekig en
kanten, zit het in 'nen
werk
sneden mee geeft
geeft op
opden
denmuil
muil van
van den
den kloef.
kloef. dat deze rust
rust op
op den schouder
schouder van
van den
den werk~
Putten :: de bewerking
bewerking wordt
wordt verricht
verricht met
met man. Met dat mes haalt hij verder den teen-man.Metdshlbijvrednt
van den kloef uit;
vandaarde
denaam.
naam.
de goezie.
uit vandaar
Rieschalig
kiel, langs binnen in den
Rieschalig :: rieschalig bout,
hout. dit
dit is
is bout,
hout. dat
dat Uitdraaien
Uitdraaien :: den hiel.
met den
den haak.
haak.
kan worden,
worden. omdat het van kloof schoonmaken met
niet verbruikt kan
kiel tot tegen
is.
Uithielen
binnen kapot is.
Uithielen :: van achter in den hiel
Rits :: een klein mes,
mes. waar men
men de
de blommen
blommen den muil.
Rits
muil,de
dezool
zool schoon
schoon maken.Ziet
maken.Ziet hielmes.
en zekere figuren
den muil
muil van den kloef
kloef Uitscherpen
uitdraaien.
figuren op den
Uitscherpen :: ziet uitdraaien.
van ritsen,
ritsen. Uitspannen
afgewerkt is
is op de
mee snijdt.
snijdt. Der
Der zijn
zijn veel
veel soorten van
Uitspannen :: als de kloef afgewerkt
volgens dat
datmen
menfijne
fijne of
ofgrove
grovefiguren
figuren moet
moet bank.
hou~
volgens
bank, dan slaat men bij middel
middel van een houhamer ken de binnenspieen
binnenspieen en
en spanhour
spanhou~
trekken. —
De rits waar
waar De Bo van
trekken.
- De
van spreekt,
spreekt. . ten hamerken
weg.eg.Dat
en die gebruikt wordt om tonnen te merken ten NA,
Datheet
beetmendenkloefuitspannen.
men den kloef uitspannen.
dezelfde niet
niet als die der kloefkappers.
kloefkappers. Vapeur :: een
mes. op 't
't gedacht van een
een
en is dezelfde
een mes,
Ritsen :: blommen en zekere
zekere figuren
figuren op
opden
den krammes.
Ritsen
krammes, met dees verschil dat er te midden
hetgeen men
mendoet
doetmet
metde
derits.
rits. een boog aan is. Het dient om den hiel.langs
kiel, langs
kloef trekken hetgeen
Rooken :: als de kloef
kloef nu
nu geschreept,
geschreept. geritst
geritst achter.
blok~
De blokRooken
achter, 'nen ronden vorm te geven. De
of besneden
besneden isis en
en dat
datmen
menhem
hemeene
eenebruine
bruine maker
krammes. of wel
weI
bet krammes,
maker gebruikt het na het
kleur geven
wilt. wordt
geheel afgewerkt
afgewerkt en
en droog
droog is.
wordt hij
hij in
in eenen
eenen oven
oven als de kloef geheel
is.
kleur
geven wilt,
te worden. Men doet Er zijn
zijn ook vapeurs
vapeurs met
met drie
drie bogen.
gestoken om gerookt te
dat meest bij middel van zagemeel
zag em eel of
of andere Verbijlen
handbijl.
Verbijlen :: ziet handbijl.
stoffen. Sommige
Sommige blokmakers,
blokmakers. om
om Verdistelen
vochtige stoffen.
dis tel.
Verdistelen :: ziet distel.
eene schoone
schoonebruine
bruine kleur
kleur aan
aan de
de kloefen
kloefen te
te Verkrammen
krammes.
Verkrammen :: ziet krammes.
geven.
gebruiken daarvoor
daarvoorpeerdendrek.
peerdendrek.
geven, gebruiken
66rgangen:: de bewerking
bewerking die
die men
men doet
doet
V
Vöörgangen
Schijf :: stuk gezaagd bout,
Schijf
hout. de lengte
lengte van
van de
de met den voorganger.
blokken. die men
men wilt
wilt maken.
maken.
blokken,
Voorganger:
stuk ijzer,
ijzer. in den
den vorm
Voorganger : een stuk
Schrepelingen
Schrepelingen :: ziet schrepen.
eener
boor. met
met een lepel
lepel van
van voren
voren aan,
aan.
eener boor,
Schrepen :: de kloefen schrepen,
Schrepen
schrepen. d.
d. i. met een waarmee
in den kloef
men het eerste
eerste hoI
waarmee men
hol in
glas.
effen en
en glad
glad maken.
maken.
glas, schoon effen
maakt
maakt om hem verder te heulen.
Schroeien :: zuiver
maken. De
De blokmaker
blokmaker V
naam van
van den
rouwsblok :: naam
den kloef
kloef voor
voor
zuiver maken.
Vrouwsblok
doet dat
dat werk met eene
eene boon.
boon.
vrouwen.
Snijlingen :: ziet het woord
woord krammes.
krammes.
Snijlingen
opWis
een wis
wiskloefen,
kloefen. dat
dat isis 13
13 paar die op~
Wis ::een
Spaanderen :: ziet kappelingen.
Spaanderen
gewist
zijn. Eene wis
wis maakt
maakt uit
uit 13
13 paar
gewist zijn.
Spannen : in
de bank
bank spannen : den
kloef. kloefen (voor mannen en vrouwen).
in de
vrouwen), 36 paar
den kloef,
uit Sint-Niklaas.
Sint-Niklaas.
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halfwerk, 39 paar voor twee wissen (drijling). Zoolmes : achter 't teenmes, 't zoolmes. Veel
Zaagpeerd : de boomen worden van den platter als het teenmes, bijna niet omgekruld,
stapel gerold en bij middel van handboomen ook snijdende langs weerskanten. Volgens
(hef boomen) op het zaagpeerd geplaatst. Pit den naam dient het om den zool van den
bestaat uit een balksken of boomken van om- kloef (langs binnen) plat en effen te maken.
trent 2 dM. tot 2,5 dM. middellijn op 2,5 M. Dit mes zit in 'nen langen steel, die rust op
lengte; langs het eene uiteinde staat het op den schouder van den werker. Er zijn ook
twee pooten en met het andere rust het op zoolmessen, die een krulleken van voren aan
den grond. In dat balksken zijn vier Baten den neus hebben. Zulke zijn meest in gegemaakt, waar men een sterk bout insteekt bruik bij blokmakers van fijne blokken, dan
om den boom, als bij er opgerold wordt, vast moet men niet meer afzuiveren.
te leggen.
10. DE TAAL VAN MANDEN-, MEUBELMAKERS EN BEHANGERS.
74 /30
A. Het eerste Vakblad (rietmeubel-, manden-, teen- en bamboe-industrie.) F. Heymans,
Apeldoorn 3/30.
Het Huis (huisinrichting, bouw- en sierkunst, meubelen.) Jan
Luykenstraat 2, Amsterdam 12 /30.
Onze Gids (v. behangers, stoffeerders en meubelfabrikanten.) Heerengracht 255, Amsterdam 20/15•
C. Het Bondsblad (meubelmakers, behangers en stoffeerders.) Hobbemastraat 230, den
Haag 3/30•
D. Ons Vakblad (meubelmakers en behangers.) Hiligardisstraat 34, Rotterdam 3/ 15.
L. van den Berg : De volmaakte Schrijnwerker, Leiden z.j. (1860). — F. Berghuis : Handboek voor den meubelmaker, 's-Gravenhage, 1901. — P. Doorn : De meubelconstructeur,
verzameling meubeltypen. S. L. van Looy, Amsterdam 1902. — C. van Hoek : Het
beitsen en kleuren van bout, Handboek ten dienste van meubelmakers, draaiers,
architecten enz. Insulinde Haarlem, 1908. — Volledige beschrijving van alle konsten
enz. (zie nr. 2) nrs. 19-21, de Orgelmaker.
E. Kindts : De moderne meubelmaker,
Amsterdam 1905.

Ik heb met opzet eerst de voornaamste ambachten die hout bewerken afgehandeld, om nu weer even stil te staan bij de moderne fabrieksontwikkeling,
die veel van het oude groepenverband dreigt te ontwrichten. In den houtzaaghandel is, als wij de sigarenkistjesfabrieken, die louter machinaal werken, uit-zonderen, nog het minst verandering gekomen. Sinds 1870 werden allengs de
oude windzaagmolens, vooral aan de Zaan, door de stoomzacierij en vervangen.
Zoowel in de oude als in de nieuwe zagerijen is het meerendeel der werklieden
ongeschoold. Er moet nu eenmaal veel bij gesjouwd worden. Dit sjouwen
moet men echter niet onderschatten. Ik heb zelf een jaar tegenover de werf
van een bloeiende Vlaamsche houtzagerij gewoond, en herhaaldelijk gelegen
-heidga n evruftighdabersjtop-naf
laden van zware boomen te bewonderen. Verder wordt het gezaagde hout
tegenwoordig meestal geploegd en geschaafd in machinale schaverijen. De
schaafmachine is er een van zeer ingewikkelde constructie, bediend door een
geschoolde kracht, waarbij het werk der overige arbeiders teruggebracht
wordt : tot het invoeren en het opvangen van het hout. Een gedeelte ongeschoold sjouwwerk is hier echter overgenomen door een electrische loop324
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kraan, zelfs het vergaren en transporteeren van het uitvloeiende zaagsel geschiedt mechanisch. Alles te zamen vindt men in houtzagerijen en -schaverijen ca. 65 °/o relatief ongeschoolde en van 12 tot 19 °/o slechts getrainde
werkkrachten. ,-- De timmerfabrieken in de laatste 20 jaar ontstaan, hebben een
groote verandering gebracht in het bedrijf. Gemaakt worden : deuren, kozijnen,
winkelbetimmeringen, lambriseeringen, schooltafels, parketvloeren en zelfs
losstaande trappen. Ook hier zijn de werkzaamheden weer zöö gesplitst, dat
de bewerking van het bout met zaag, schaaf en beitel, grootendeels is overgenomen door de schaaf-, zaag en frais-banken, wier bediening meestal aan nietvakmannen kan worden toevertrouwd. Weliswaar vormen de timmerlieden
met handwerk bezig, nog de meerderheid, maar hun werkkring is toch ook
merkbaar vernauwd, en bepaalt zich tot het afschrijven, in elkaar passen, lijmen
en afwerken van de machinaal klaargemaakte onderdeelen waarbij meestal
maar weinig meer te veranderen valt. Deze vaklui zouden voor veel, altijd wisseiend bouwwerk, als het stellen van kappen, het plaatsen van trappen, het leggen van vloeren, het afhangen van deuren, vreemd staan op te kijken, daar ze dit
opde fabriek nooit geleerd hebben ; endientengevolgeisookhunnevaktaalreeds
zeer merkbaar vereenvoudigd en verarmd. In de meubelfabriek heeft de moderne
Stijl met z'n vele rechte lijnen de machinale fabricatie zeer in de hand gewerkt.
Omgekeerd echter benut de fabriek nu natuurlijk ook de mode, en maakt de
meubelmodellen naar het gemak der fabricatie zoo eenvoudig mogelijk. Het is
dan ook vooral bij de goedkoopere meubels, dat de massafabricatie veld wins.
Zoodoende vormen zich twee groepen van werkplaatsen. Op de eene soon
blijven, hoewel ook daar de machine veel handwerk heeft overgenomen, de geschoolde meubelmakers trots alles toch onontbeerlijk, en vormen er zelfs de
groote meerderheid. Daar zings of preveit men nog oude liedjes als : „God zal
geven Dat 't zal Bakken kleven — En nooit van z'n leven — Weer los zal
zweven" (te Apeldoorn gehoord). Op de andere snort fabrieken maken de
machines alles pasklaar, zoodat dearbeiders het maar in elkaar hebben teduwen
en hier dus van den ouden schrijnwerker bijna niets meer is overgebleven.
Ook bij het kuipen begint grootendeels het handwerk te verminderen, omdat
de moderne dikke fusten al meer en meer voor machinale fabricatie geschikt
worden, doordat de ijzeren banden met klauwen van groote kracht, machinaal
our de duigen worden aangedrukt. Ook hier dus overal verarming van taal.
11. DE TAAL VAN SCHILDERS EN BEHANGERS.
,,
101/30
;

A. Schilders- en Behangersblad. Bronsema's drukkerij, Enschede 2/7. —• Geillustreerd Schildersblad. W. Eisma Cz., Leeuwarden 161• - Schilderscourant (Friesche vereeniging.)
P. de Jong. Bolsward 20130•
B. De Christelijke Schilder. Fabriekstraat 30c, Rotterdam ' /30•
C. R.K. Schilder (v. Nederl. en Belgic.) Soutmansstraat 29, Haarlem x 130.
D. De Schilder (schildersgezellen.) 1 e Sweelinckstraat 5, Amsterdam "J,,.
^

verarmt weer de vaktalen.
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Volledige beschrijving van alle konsten enz. (zie nr. 2) nr. 24. De Verver, Dordrecht 1820..-F. Hopman: Theoretisch practisch Huis-, Rijtuigschilders en Glazenmakershandboek 2,
Weesp 1860. — A. Louris : Handboek voor huis-, decoratie- en rijtuigschilders, Rotterdam
1911. — L. van der Bie : Practisch Amerikaansch Ververs-Handboek 2, Rotterdam 1906. —
J. van der Kloes, D. van der Beek : Handleiding voor den verver en glazenmaker 2, Leiden,
1908. — F. de Longueville: Sap- en dekverven, Rotterdam 1886. --- P. Mussert : Beschrijving van grondstoffen, bereiding en herkenning van verfwaren 3, enz., Haarlem 1914..—. P.
van den Burg : Handboek voor den schilder. De bout- en marmernabootsing 2 Leiden 1887. —
C. van den Hoek : Het technisch schilderen. Hand- en leerboek voor schilders, Amsterdam
1910, De Jong : Gouden sleutel voor den schilder, een nauwkeurige handleiding bij het
huis- en decoratie-schilderen, Arnhem, 1885. J. Kippel : Handleiding voor het huisschilderen ten dienste van schilders, architecten, bouwkundigen, opzichters, drogisten, verfhandelaren, enz., 's Gravenhage 1908. — P. C. van Hoek : Bibliotheek voor schilders, 9
deeltjes, Van Mantgem-De Does, Amsterdam 1913.
,

Vooral in deze groep komt de stervormige aansluiting bij al de omgevende
taalkringen, even duidelijk aan het licht, als het historisch loslaten en nieuwe
verbindingen aangaan. De schilder of verver was vroeger ook glazenmaker,
thans zet hij alleen ruiten meer in, in glas koopt hij van de fabriek. De meeste
schilders zijn thans nog bovendien behangers. Gaandeweg schijnt dit handwerk evenwel naar de stoffeerders over te gaan, die onder den invloed van
de herlevende zucht naar stij lvolle interieurs, een bemiddelingsgroep gaan vor
-mentuschdilr,meubakstdorenchi.Balv
met dezen, leeft de schilder verder in aanraking met de rijtuigmakers, en is zijn
winkel, vooral op kleinere plaatsen, vaak een heele drogisterij. Over gebrek
aan veelzijdigheid heeft dit ambacht dus voorloopig nog niet te klagen. Juist
uit die veelzijdige aanraking ontwikkelde zich de kritische geest, die men bij
vele schilders kan opmerken. Hun versjes als : „Schildershand Dekt tim
-meranschd".wijzenlfrchtg.
12. DE TAAL DER GLAS- EN AARDEWERKERS.
I9/3o
C. Ons Vakbelang (R.-K. glas- en aardebewerkers.) Stichting de Stuers, Maastricht 5/33.
D. De Glas- en Aardewerker. Molenstraat 26, Delft 7 /14.
Volledige beschrijving van alle konsten, enz. nr . 3. De Porceleinfabriek nr. 12. De Plateelbakker of Delftsch Aardewerkmaker, Dordrecht 1800. — Goupil : Practische handlei
ding bij het schilderen op porcelein, Delftsch aardewerk en glas 1900. P. Gepard: De oude
Antwerpsche glasblazerijen, De Backer, Antwerpen z. j.

Terwijl de volwassen glas- en aardewerkers in de Maastrichtsche ceramiekfabrieken, ook bij de groote splitsing van den arbeid over leerlingen en loopjongens, toch nog echte vaklieden blijven, heeft de elders reeds ingevoerde
fleschmachine wel het toppunt van automatisme bereikt. Het zesarmige monster
zuigt de vloeibare glasmassa automatisch op, deelt ze af met behulp van een
mes, blasst luchtdruk in den ledigen fleschvorm, smelt de flesschen af, brengt
ze in den koeloven, haalt ze eruit, en verpakt ze nog op den koop toe. Dit
stalen beest, wordt door zegge drie jongens bediend en gevoed, en werpt per
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etmaal 15000 ingepakte flesschen uit. De vaktaal dier jongens bepaalt zich
natuurlijk tot een paar namen voor de stalen en koperen lichaamsdeelen. Sic.

112/30
:-: :-:
13. DE TAAL DER BOUWBEDRIJVEN. :r: :.:
De Bouwwerker.
A. Vakblad voor de bouwambachten. C. Misset, Doetinchem 10/7.
Biekorfstraat 46, Antwerpen 7/30•
B. De Opbouw (Chr. Bouwarbeidersbond). Kinheimweg 7, Bloemendaal 9/30.
C. De R. K. Kalk-, Steen- en Grondbewerker, van Imhoffstraat 47, Utrecht 12/30. --- Steen
voor steen (Limburgsche metselaars.) Fischbeinstraat 21, Maastricht X/ 60..— De Bouw
arbeider. Nationalestraat 119, Antwerpen 9 /30. — De Christen Bouwwerker.
(Vlaamsch) 1130.
De
D. De Bouwvakarbeider (centrale bond) 1 Ste Helmersstraat 42, Amsterdam 8/14.
Bondsstem (Nederl. opzichters en teekenaars.) A. v. Hannoverstraat 44, den Haag X/14.
De Bouwwerker (centrale vereeniging) Aug. De Brouwere, Volkshuis Brussel 730•
--- De Stukadoor. Julianapark 10, Schoten (Haarlem) X/X.
Volledige beschrijving van alle konsten, enz. (zie nr. 2) nr. 23. De bouwkunstenaar, Dordrecht 1820, ---• E. Hartman : Bedekking van gebouwen, plafonds en zolderingen, Amsterdam 1859. — J. van der Kloes : Handleiding voor den Metselaar, tevens bevattende
eenige aanwijzingen voor den Stukadoor 4, E. J. Brill Leiden 1908. — M. Gradl: Moderne
F. Berghuis : Handboek
versiering voor plafond- en wandvlakten 2, Amsterdam 1903.
L. Cusell : De bouwvoor den Steenhouwer en Metselaar. D. Bolle, Rotterdam.
kundige Opzichter, J. Bootsma, 's-Gravenhage 1910. — G. Scholten : De practische
Metselaar. Handboek voor metselaars, bazen, opzichters en aanstaande bouwmeesters,
2 deelen, 's-Gravenhage 1909. ,-- G. Scholten : Het woonhuis en zijne uitwendige vormen,
Leiden 1902, P. Schroot, B. Reintjes : Het aanvangsonderwijs in de practijk van het
metselen. J. Waltman, Delft 1905..--- P. Schroot : Bouwkunde enz. 10 deeltjes o. a. De
materialen voor het metselvak. E. Kluwer, Deventer 1907-1910. — P. Scheltema
Practisch handboek voor Bouwkundigen en ambachtslieden, omvattende alle voorkomende
werkzaamheden, gereedschappen, voorwerpen en hulpmiddelen. E. Kluwer, Deventer
1899. — H. Bletz : Huisrioleeringen. Jacob van Campen-bibliotheek, Van Mantgem, Amsterdam 1909. --- H. Scheltema : Trappen- en kappenboek. D. Bolle, Rotterdam. — J. v.
L. SanGendt : Metselwerken en aanleg van vuurhaarden, Amsterdam 1882-1891.
P. Scharroo : Inleiding
ders : Het cementijzer in theorie en practijk, Amsterdam 1908.
tot de studie van het gewapend beton, 3 deeltjes. Van Mantgem & De Does, Amsterdam
1910..— K. v. d. Heyden : Constructies in gewapend beton. Bibliotheek Jacob van Campen, no. 2. Van Mantgem & De Does, Amsterdam. ---r J. van der Kloes en J. van Ruyven :
Het bouwen in overzeesche gewesten 2. E. J. Brill, Leiden 1904. — A. van Houcke en J.
Sleypen : Vak- en kunstwoorden. Ambacht van den metselaar No. 4, Gent 1897.
J. en V. van Keirsbilck: Vak- en kunstwoorden. Ambacht van den metselaar No. 5,
Suffer, Gent 1899.
^--

Uit deze beide laatste boeken geef ik een gecombineerde lijst der interessante
metselaarstermen, waarvoor weer dezelfde opmerkingen gelden als onder nr. 4.
Aanaarden : een muur aanaarden : den grond
langs den muur gelijkmaken, aanvullen.
Aanbranden : gezegd van 't zand, dat bij
gebrek aan genoegzame roering, neerzinkt
in den grond van den mortelput (W.-VI.).

Aandak : bovengedeelte van een trap- of
topgevel, dat voorbij de dakschilden schiet,
de schuins- of boogsgewijze opgaande randen eener gevelspits, voor zooverre die
boven de dakschilden uitsteken.
Vlaamsche metselaarswoorden.
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Aanleg : een muur van 4 steen aanleg : die
beneden 4 steen dik is.
Aanrazeeren : de ruimte tusschen gewelven
met metselwerk aanvullen.

Aanslag : het vlak waartegen de staanders
van een deur- of vensterkozijn geplaatst
worden.
Aantrede: nuttige breedte van een traptrede.
Aanzetten : een metselwerk beginnen.
Aardplakker : vierkante plank aan een steel,
om de boven- en zijvlakken van versch opgeworpen aardewerken vast en gelijk te slaan.
Abacus : dekstuk van het kapiteel eener zuil.
Absis, absida, apsis : rond of veelhoekig
deel eener kerk, dat het koor voleindigt ; ook
wel halfrond gewelfdeel.
Achteraanzicht : teekening van een voorwerp, van achteren gezien.
Afflansen : een werk afflansen : te haastig,
dus siecht afmaken.
Afgeschaald : afgeschaalde steen : waarvan
men de te zachte korst heeft verwijderd.
Afgeschampte steen : waarvan de hoeken
zijn afgebroken.
Aflooden : een muur aflooden : zien of de
muur loodrecht staat.
Afschuinen : de steenen met valkanten bewerken.
Afzaat : schuins hellend bovenvlak van
een waterpas metselwerk.
Alam, alaam : gereedschap (ags. andlöma,
zie mnl. wdb.).
Anker : muurhaak : stuk ijzer om muren met
elkaar te verbinden.
Arcade : boogvormige opening : zij bestaat
uit : sokkel of voetstuk, schacht, kalt, latei,
kroonboog ; soorten : blinde, looze, gepaarde,
lobbige, ware arcade.
Ariaan : baksteen, tot de betere soorten behoorende, die bij de schifting worden uitgesloten, omdat zij öf door minder goede kleur
of onvoldoende hardheid ongeschikt zijn om
tot gevelsteenen te dienen, öf bij het bakken
in de hoeken of kanten beschadigd en onbruikbaar geworden zijn.
Baard : bij het voegen met volle voeg worden de voegen gelijk met den voorkant der
steenen volgezet. De uitpuilende buitenkan-
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ten (baarden) worden dan met den voegspijker of met een mes atgesneden.
Bakborst : scheur in pannen of tegels, bij
het bakken ontstaan.
Balk : parallelopipedum.
Bed : mortelblad : plaats van planken of steen,
waarop de metselspecien droog vermengd,
daarna met water begoten en bewerkt
worden.
Bed : hoeveelheid kalk, die men in eens beslag en heeft.
Bedding : legzijde van den steen.
Beertje : over een beertje metselen : den toeloopenden bovenkant van een muur (A )
verkeerd metselen, zoodat de buitenste stee
nen los liggen.
Bek : waterafleider, meestal aan middeleeuwsche gebouwen.
Beloop : het beloop van de bogen : de wijdte.
Berapen : de muren berapen : met mortel
bezetten of met kalk effen strijken.
Berkoen : dwarsbalk aan elke zijde van een
steekgewelf.
Beschoeiing : b.v. van een put : houten latten, waarmede bij het bouwen van een put
de verschillende raderen verbonden worden.
Beschot : vermeerdering van den kalk ten-gevolge van het blusschen.
Beslaan : de kalk met water beslaan : aanmengen.
Bestek : beschrijving van een te bouwen
werk met opgave van prijs en maat.
Betonhouw : vork, wier punten haaksch
staan, bij het bereiden van beton gebruikt.
Bik : afval van Bentheimer steen.
Bikken : met beitel kalk of steen afslaan.
Bleeker : niet hard gebakken klinker.
Bleeksteen : plaksteen, nadat de steenoven
gebrand is, omdat die steen, slechts langs
eenen kant aan het vuur rakende en niet kun
nende doorgloeien, maar half gebakken is.
Bloemen (mvd.) : ('t tevoorschijn komen van)
zoutkristallen op muren door uitslag ; door
aanraking met de lucht verandert de kalk of
het cement in een poetsachtige stof.
Blokwagen, mallejan : lage wagen met 4
even hooge wielen en zonder schalieren om
zware vrachten te vervoeren.

Blusscher : klein ongebluscht kalksteentje,
dat in de kalk zit.
Boog : verschillende soorten : hoekige boog,
segmentboog, elliptische boog, cirkelboog,
korf boog, gedrukte boog, platte boog, gebroken boog, hoefijzerboog, moorenboog,
veellobbige boog, getande boog, spitsboog.
Boote : mand om kalk te meten.
Borderel der steenen : lijst van de voor 'n
bouw noodige natuursteen.
Borstel : voor het besproeien van metselwerk.
Bouwen : de kalk bouwen : bereiden.
Branden : de kalk branden : door gloeiing
uit schelpen bereiden.
Brander :baksteen die min of weer verbrand
is en daardoor veel oneffenheden heeft.
Brandvlaag : gebrek in hardsteen, nl. een
dunne schilferige laag.
Broekpijp : een buisje, dienende om water
in een pijp te brengen.
Bullen : de kalk builen : 't ziften van gebluschte kalk door middel van een zeef of
builmolen.
[uren.
Buitenwerk : werk buiten de vastgestelde
Contra-mal : een volgens profiel uitgesneden plank voor 't strijken van plafondlijsten.
Dag : van een opening in deur of venster is
het de afstand tusschen de 2 neggen.
Dagijzer : voegijzer, meer boog dan breed
en sterk gebogen.
Dagvlak, dagzijde : de naar buiten gekeerde
zijde van een steen.
Dakkeel, kiel, dakvoege : inhoek, plaats
waar de hellende vlakken van twee daken
elkander ontmoeten.
Damplank : plank om de randen van afgegraven grond tegen te houden.
Doodgebrande kalk : als zij niet meer geschikt is tot blusschen.
Draad : den draad pingelen : in 't midden van
een over een aanzienlijke lengte gespannen
doorwegenden draad een steen leggen, zoodat deze dan over de geheele lengte pijl
recht is.
Draad : in den draad werken : bij het metselen, de juiste richting volgen, die de draad
aanwijst.

Draagsteen : steen, waarop een ijzeren ligger rust. [2 stijlen.
Drielingvenster : een venster verdeeld door
Droogleggen: draineeren : drogen van vochtige muren.
Droppels, droppen : versiersels onder de
triglyphen.
Druipers : versiersels boven de triglyphen.
Drijven, de pannen drijven : zoo vast
tegen elkander leggen, dat men er schier de
Lucht niet door ziet.
Duimankers : haken in den muur gemetseld
voor het aanhangen van een deur of post.
Duivelsklauw : een soort van groote nijptang om steenen op te tillen.
Eest : droogplaats (vooral voor mout).
Eg, kantelaaf : dagzijde van het vooruitstekend gedeelte van muurwerk aan een opening in een metselwerk.
[muur.
Ezelsbrug : kapvormig bovendeel van een
Ezelsoor : spits toeloopende overgang van
een beloen, dat eindigt naar de negge van
een muur of kolom.
Formeel : timmerwerk om metselwerk te
ondersteunen, vooral bij gewelven.
Fries : buitenmuur van zoldervloer tot dak.
Frijnen : 't fijn bewerken van hardsteen met
een Beitel.
[schonden.
Gaar en gaaf : goed doorbakken en onge
Geboorte : de hoogte van een gewelf,
waarop de rechtstanden eindigen en de eerste welfsteen gelegd wordt.
Geboortelijn : de lijn, waarin de gewelfzoo1
en de binnenvlakte van het gewelf elkander
snijden.
Gek : beweegbare schoorsteenkap.
Gesmoorde steen : als gaar gebakken steen
eenige dagen in den rook van smeulend elzen.hout of in den damp van steenkool in den
oven blijft, krijgt hij een blauwe kleur. Hij
wordt dan gesmoorde steen genoemd.
Gewand : al het gereedschap om zware dingen op te hijschen.
Graatboog : diagonale boog.
Grijpsteen : steenen die ketenen op den buitenmuur uitmaken, n.l. wanneer aan een muur
op afstanden telkens een steen uitspringt.
Gronden : voor den Bersten keer pleisteren.
metselaarswoorden.
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Grondslag :van een gebouw : plaats waarop Kamelot : onversteende gedeelten in hardde fundeering rust.
steen.
Haakswijs : behoorlijk naar denwinkelhaak. Kapuitje : uiterste top van een spits toeHaalsteen : uitspringende steen aan sluis. loopenden gevel, enz.
muren, om den schippers 't in en uittrekken Kavejong : vierkante pijp uit klompjes geder schepen te vergemakkelijken.
metseld tegen den grondmuur van den
Hak : houweel met een punt.
schoorsteen, ter plaatse waar gewoonlijk de
Halfverheven beeldwerk : bas-relief.
haard is en dienende om het uiteinde der
Hals : b.v. van een regenput : de steenen horizontale buis van een kachel te ontvangen
rand boven aan.
en aldus den rook door de schoorsteenpijp
Over de hand werken: een metselwerk Tangs weg te leiden.
de binnenzijde opwerken.
Keldervijs : dommekracht.
Handlap : leeren lap om de hand te beschut- Kesp : dwarslegger op de heipalen voor de
ten tegen slijtage door de steenen.
fundeering.
Haringgraatbouw : muurverband met aas Kielspit : lijn door den aardewerker gesto-vormigenstadren. ken, tot of bakening van den grond.
Hast : eest.
Kistdam : afdamming in stroomend water,
Helletje : oude maat om kalk te meten.
gemaakt van palen en damplanken, waarHoekspar, hoekkeper, graatbalk, graat. tusschen aarde, klei en stroo.
spar : de rij pannen dienende tot dichtmaking Klamplaag : laag, die waterpas, rechtstaande
van den hoek, in tegenoverstelling van de of wel in overhoekschen stand tot bekleeding
dakkeel.
van kelders of regenbakken gebruikt wordt.
Horde : laag muurtje in steen tusschen den Klapmuts : bovenste laag turf in den oven.
dorschvloer en den schuurwinkel.
Knevel : touwen bij het vastmaken van een
Inkassing : de voorgevel van een gebouw stelling.
wordt soms later opgetrokken dan de andere Koot : een straatweg van veldsteen.
muren. Het metselwerk van den voorgevel Kop : de koppen zijn de kleinste zijde van de
wordt dan aan het andere verbonden door steenen.
blokken, waarvoor in de zijmuren openingen Korteling, bunsem : dwarshout, dat de plan(inkassingen) zijn uitgespaard.
ken van een steiger ondersteunt, met het eene
IJdel werken : als hij de kalk nies over de eind in den muur steekt en met het andere
geheele steenlaag openspreidt.
aan den steigerpaal vastligt.
I Jzernier : een gebrek in hardsteen.
Kraaibek : een vergaring voor damplanken.
Jong : een jong zetten of steken (Brugge), Kruis : kalkmaat van 15 zakken of 10 H.L.
een kind metselen (Gent) : binnen een be- Kwelm : weeke grond, waaruit het water
staanden put een anderen metselen, teneinde Leng : touw. [welt.
doorzijgingen door den wand te beletten.
Lijken : of kappen van steenen om de lagen
Juffer : een stellinghout.
pas te krijgen.
Kaapstander : werktuig om waterpas een Lossen : een gewelf lossen : het formeel weg
groote kracht aan te wenden.
[schotten.-nemen.
Kalei : witsel.
Mallejan : wagen op 4 of 2 wielen zonder
Kalf : een lat van het formeel.
Mantel : metselwerk rondom den vorm der
Kalf : de middendorpel van een venster.
klokgieters.
Kalkbouw, kalkkloet, kalkklopper, kalk- Mazier, mazuur,muzuur,maiziergat : driestok, kloet en kloetstok : werktuig waar de of vijfhoekig gat of nis in boerenhuizen naast
kalk mee beslagen wordt.
den haard in den muur gemetseld, waar men
Kalkhuid : laag witsel op de muren.
pijpen, solferstekken of andere kleinigheden
Kalven, kalveren : instorten van aarde.
legt.
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Mei : den mei vieren, steken, hebben :
als 't gebouw onderdak is, er een (mei)tak
opzetten.
Mergelen : de onderste grond van onder
den reeds gemetselden waterput uitgraven
om het metselwerk dieper in den grond te
doen zinken.
Misdag (mestdag) : patroonfeest van 't ambackt, hetwelk plechtig met een H. Mis gevierd wordt.
Misstand : slecht metselwerk van een muur.
Mortelpaard : soort van houten steunsel,
waarop de knecht van den metselaar zijn
kalkbak zet, om hem te vullen en dan ge
makkelijk op den schouder te nemen.
Mosterdpot : een plank op rollen, tot 't verplaatsen van steenen.
Muizen : werpen en opvangen van steenen
en pannen die door een werkman achtereen
volgend geworpen worden naar een anderen, die ze opvangt.
Muurkeel : einde van een dak tegen een
hoogeren muur.
Nest : opening in den trapmuur, waar de
trede sluit in den muur.
Neus : gedeelte van een traptrede, dat vooruitspringt over het stootbord.
Noot, note, neut, neute : bolvormig klompje
gebakken aarde, dat zieh in een kalksteen
bevindt en heel dikwijls, bij het kappen van
den steen daaruitvalt.
Onderhanden nemen : een muur onderhan
den nemen : herstellen, nazien.
Onderschoeien : den voet van een muur
herstellen.

Onderspieen : bij rioleering een spie (: steentje of wigvormig houtje) plaatsen onder de
buizen.
Ontcenteren : het formeel uit een gewelf
wegnemen, nadat dit afgewerkt is.
Oog : het oog van een Kamer : het steekgat.
Oogen : de oogen van een draagzeel :waarin
de dissels van een kruiwagen rusten.
Oogen : in de mortel : witte korrels, die aan.duiden dat de kalk nog niet geheel met 't zand
vermengd is.
Oor : dat gedeelte van een vensterbank, dat
verder in het metselwerk doorloopt.

Ophoogen : hooger maken ; een huis ophoogen : een verdieping hooger maken.
Opperen : kalk en steenen aanbrengen.
Opstijven : het opstijven van de kalk : het
stijf worden (niet versteenen).
Paalschoen : (ijzeren) paalhouder.
Paap : grond dien men bij 't uitgraven van
putten laat liggen om de diepte te meten of
den verrichten arbeid te schatten.
Paard : een groot winkelhaakvormig raam,
dat met een haak of met koorden langs den
muur bevestigd is, in uitspringende richting
gelijk een console en dient, bij een hangenden
steiger, om den planken vloer te dragen.
Paslaag : bovenste waterpas gelegde laag
der grondslagen van een metselwerk.
Penant : stuk muur tusschen twee vensters.
Pik : houweel tot of braak van een metselwerk.
Plakbord : klein plankje met handvat, waarop de metselaar de kalk legt, die hij moet
gebruiken b.v. bij het volzetten der voegen,
aansmeren van pannen, enz.
Plat : lange breede zijde van de steenen.
Plekspaan : houten of ijzeren plankje met
handvat om de kalk glad te strijken bij 't
plafonneeren.
Plint : houten of steenen bekleeding van 't
onderste van muren.
Porring : schuine richting van de voegen
naar 't middelpunt van den boog.
Rad : houten kroon op den bodem van een
put.
Rammelaars : gebarsten, gespleten steenen.
Ratelaars : steenen met stukjes wit op de
kanten.

Raveeling : balken die een schoorsteen
dragen.
Reeleger : fijne barsten in steen.
Reep : kort koord bij een stelling.
Resiefijzer : ijzer dat dient om de hoeken
van een lijst, in plafonneerwerk tevereenigen
Reuzenmop : groote steen voor groote gebouwen.
Rijzing : van een brug : de klimming.
Rok : kap of overdekking van pleisterkalk
op een gewelf of tegen een grondvest, ter
wering van de vochtigheid.
.
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Rollaag : metselwerk van op hun kant of
kop geplaatste steenen, om een ander metselwerk of te dekken.
Rooilijn : de rechte lijn waarin de huizen van
een straat geplaatst worden.
Rookmantel : gemetselde kap boven oude
schoorsteenen.
Rotten : van de kalk : het lesschen van de
ongebluschte deelen.
Schacht : deel van een zuil tusschen 't voetstuk en 't kapiteel.
Schalk : rechte greenen spar met ijzeren punt.
Schalk : werktuig om zware balken enz. op
te hijschen.
Schalmgat : de ronde ruimte die men ziet als
men boven van een wenteltrap langs de binnenleuning naar beneden kijkt. (Is de ruimte
niet rond, dan trapgat).
Scheef : houtachtige afval van vlas, die men
in de plakkalk doet.
Scheerhout : ligplank bij een stelling.
Scheluwtrap : trap van onderen breeder
dan van boven.
Scheren : een touw : spannen.
Schijfgat : de groef van een katrol, die de
koord opneemt.
Schoor : steunpaal.
Schor : vloersteen.
Schroot : plank bij een formeel.
Slag : raamlijst waar het vensterraam tegen
aan komt.
Slechten : (ook) de straat opbreken.
Sleutel : van een gewelf : sluitsteen.
Slets : dwarsplank op den grond bij een
schraging.
Slijklaag : de eerste laag, die op den grond
wordt gelegd bij het aanleggen van fundamenten, keldervloeren enz.
Sloof : dwarsplank bij een formeel.
Snuiver : schuin luchtgat in een schoorsteen.
Spanlat : klein houten steunsel, om uitspringende stukken hardsteen enz. te ondersteunen, totdat het metselwerk volkomen droog
is.
Spekdammetje : klein dammetje bij fundeeringswerk.
Spouw : ruimte tusschen twee muren.
Sprong : een hoogte op de baksteenen.
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Spuwer : een waterafleiding bij middeleeuwsche gebouwen.
Steekschoor : steenen beer, scherpe uithoek
eener brug, pijler tegen den stroom en het ijs.
Steen : oudtijds een van hardsteen opgetrokken gebouw.
Sterfput : steenen of ijzeren bak met stankafsluiter.
Stiep : gedeelte metselwerk, dat op zekeren
afstand onder een houten bevloering wordt
aangebracht, tot ondersteuning der ribben.
Straal : klein venster boven een deur.
Stuit : palen tot op den stuit inheien : tot zij
niet verder kunnen.
Sult, zult : hoog verheven muurtje met zijn
glint of staande blind daarboven opgemaakt,
tusschen de op stal staande koeien en de effen
plaats, waar men haar voeder of drank voorzet.
Talud : glooiing.
Tand : kant van een spitsgevel.
Tand : uitstekend deel van een steen boven
een anderen.
Teerling : stuk hardsteen in een muur, waarop een ijzeren ligger rust.
Toetsen : steenen toetsen : nazien met een
stok of een muur nog in goeden staat verkeert.
Tong : muurtje tusschen 2 naast elkaar aangebrachte rookpijpen.
Traparm : gedeelte van een trap tusschen
2 bordessen.
Trapmantel : deel van 't gebouw, dat de
trap bevat.
(Trap)wang : de zijstukken waartusschen
de traptreden opgesloten of gedragen worden.
Tras : een soort mortel.
Trasraam : gedeelte van keldermuren, dat
met trasmortel gemetseld wordt tot 't voorkomen van optrekken van vocht.
Trasrok : een laag trasmortel tot wering van
vocht.
Tuitouw : een van de 4 touwen om den
schalk recht te houden.
Uitbuilen : de kalk uitbuilen : kalk met een
buil ziften. [het huis.
Uitstek : kamertje aan het achtereinde van
Vangen : een gevel vangen schragen.

Varken : een varken steken : een laag op de

Vuist : vuisthamer.

vereischte hoogte brengen door in de voegen stukken enz. te leggen.
Verglaasde steen : te hard gebakken steen
(niet verwarren met verglazen : glazuren).
Vergleisd : geemailleerd.
Verkossing : gedeeltelijke vernieuwing van
een muur, en wel zoo, dat men den steen zwaluwstaartsgewijs wegkapt en aanvult met
nieuwen steen.
Verloop : helling bij waterafleidende buizen.
Versnijding : vermindering van de dikte
van een muur.
Verstek : half rechthoekig afgewerkt metselwerk, in 't bizonder toepasselijk op gelijste
steenen.
Vertaarding : de vooruitspringende steenen, die dienen om een nieuw metselwerk
aan een oud te verbinden.
Verwas : versnijding.
Verweeren : de nadeelige invloed, die het
weder op den steen uitoefent en waardoor
het uiterlijk aanzien bedorven wordt.
Verzuipen : het overtollig mengen met water bij het blusschen van kalk.
Vischbek : 't invattend gedeelte van 't vergaren van een kraaibekken.
Vliegen : 't vliegen van een muur : het schijnen vooroverhellen van een loodrechten
muur.
Vliegende muur : die niet rechtstreeks op
den grond rust.
Vlij : gebrek in Bentheimersteen : dunne
ijzerlaag in den steen.
Vlijmen : de kalk sterk met de kalkhouw
wrijven.
Volrapen : meer mortel dan gewoonlijk
leggen om al de holten aan te vullen.
Voorsprong : 't vooruitspringende gedeelte
van een gebouw.
Voorwerkers : brikken van het buitenvlak
van een muur.
Vormbouw : het bouwen door vormen met
leem of aarde vol te stampen.

Vuring, viering : stookplaats, fornuis, vuur-

oven.
Wang : zijstukken waartusschen de treden

van een steenen trap zijn ingesloten. Bij houten trappen heeten ze boomen.
Water : het water van den steen : menge
-lingvaek drsinmae,z.
Waterglas : waterwerend middel voor
steen.
Welboord : steen uit de onderste laag.
Winkelhaak : samenstel uit 2 vaste, aan elkaar verbonden dunne houten bladen, waar
van het eene (de aanslag) Tangs een bepaalde
zijde of lijn wordt gelegd, om langs het andere blad te kunnen afteekenen in welke
richting de bewerking moet geschieden.
Wulfzel : gewelf.
Zakken : in zakken doen.
Zemperput, zemperput, zamperput : put
in de aarde, waar het water dat er in vloeit,
in den grond zinkt.
Hij werkt in de zon : Hij is een bekwaam
vakman (de zon kan er gerust op schijnen,
men kan er dan nog geen gebreken in ontdekken).
Zonnebrand : gele of roodbruine strepen in
steen, waarop deze makkelijk afbrokkelt.
Zool : voetstuk, grondslag.
Zopput : gemetselde put in de aarde, waarin
het water doortrokken wordt van de run
om dan in de bovenkuip overgepompt te
worden.
Zwaarte : van muren : dikte.
Zweeten : van steenen : vocht uitslaan.
Zwei : winkelhaak wiens breede riggels
evenals de beenen van een passer kunnen
open en toegaan, zoodat men naar believen
een scherpen of stompen hoek kan maken.
Zwijn : rond mandewerk, lang en buikvormig als een zwijn, om gebluschte kalk te
ziften.
Zwijnsneus : vooruitspringende kant op de
dikke zijde van den kop van een baksteen.

Voor het verloop der bouwbedrijven, gedurende de laatste jaren in een groote
stad, hebben wij een uitstekende bron in het rapport eener Amsterdamsche
Gemeentelijke Commissie : De toestand der werklieden in de bouwbedrijven
De bouwarbeiders eener groote stad.
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te Amsterdam 2 1905. Vöör 1870 werd in Amsterdam betrekkelijk weinig gebouwd, maar solied. De rijke huizen werden door vertrouwde bazen op dagloon en materiaal-kosten gebouwd. Aanbestedingen kwamen alleen bij groote
gebouwen voor. Maar nu begon de groote bevolkingsuitbreiding. De concurrentie werd wakker. Alles werd aanbesteed. Gevolg : lagere eischen en
stukwerk. Toen gingen in den „Kaapschen tijd" timmermansbazen huizen
bouwen voor eigen rekening, en zoo ontstond de „revolutiebouw". De huizen
gingen grif van de hand. Het was dus alleen de kwestie : het huis spoedig af
te leveren. Pas later kwamen de gebreken van dat ruwer werk met goedkoope
grondsoorten aan den dag. Vöör dien tijd kwamen de metselaarsvaklieden
meestal uit Brabant, ze keerden wederom terug, als hun werk klaar was. Zij
moesten goed kunnen teekenen, hadden een goed begrip van het huis en al
z'n onderdeelen, en ze verstonden de kunst : den gebakken Steen in allerlei
vortuen en afmetingen af te hakken, om aan het metselwerk een kunstvorm
te geven. Maar de metselaars van nu, hebben daar Been begrip meer van : de
timmerman zorgt voor de profielen, de steenbakkerij levert de steenen in alle
wenschte Formaten, terwijl het voegen nog bovendien een zelfstandig doodend
vak geworden is. En nu is tot overmaat van smart, er nog het gewapend beton
bijgekomen. Aanvankelijk alleen voor fundeeringswerken, sluisbouw en kaaimuren in gebruik, ging men er in de laatste jaren ook kelders en vloeren, ja
zelfs kolommen en muren van maken. Was bij den metselbouw het aantal
geschoolde arbeiders nog verreweg overwegend, bij het Monier-werk is de
verhouding Juist omgekeerd. In plaats van metselaars, gebruikt men thans
arbeiders die wat timmeren kunnen. „Onze arbeiders, zoo bericht een
beton-maatschappij, komen grootendeels voort uit sjouwers, opperlieden en
polderwerkers. Sommige van hen, de handigste en flinkste worden vanzelivlechter, Betonwerker enz. Ook het eenvoudige en ruwe timmerwerk wordt sours
door personen verricht, die vroeger niets dan sjouwers waren." De massafabricage van cement of cementijzer, platen, buizen, holle steenen, enz. heeft
eveneens naast den magazij nmeester, slechts ongeschoolde arbeidskrachten, die
ook helpen bij het afknippen, sorteeren en verzenden van ijzer naar de werken,
voor zoover dis nies direct van wege de leveranciers ter plaatse wordt aangevoerd. De stukadoors waren vroeger echte kunstenaars in hun snort, gelijk de
Bevels en plafonds der nude Amsterdamsche huizen bewijzen. Die tijden zijn al
lang voorbij. De zooveel eenvoudiger plafondversieringen van het begin der
revolutiebouwperiode zijn slechts afgietsels, door den stukadoor naar een van
buiten ontvangen model vervaardigd ; en thans heeft ook dat de fabriek, (vaak
de papierfabriek) overgenomen, en Bestaas de heele stukadoorskunst erin : die
versierseltjes op te plakken. In het algemeen kan gezegd worden, dat de enkele
soliede Winkels nog het eenige toevluchtsoord zijn voor den waren vakman.
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In deze omstandigheden, zou natuurlijk weer een vergelijkende studie der vakr
talen, mits individueel behandeld, zoowel voor de arbeiderspsychologie als
voor de taalwetenschap belangrijke resultaten kunnen opleveren. Wij leven
in zulk een interessanten tijd ; en toch meenen de meeste taalbeoefenaars, dat
alle verleden eeuwen, ook al weten wij er zoo goed als niets van, veel belangrijker zijn. Zij zoeken en zoeken naar klankwetten en dialectvormen, en beteekenisontwikkelingen zelfs van woorden en termen, maar op een conditie, dat zij
mogen dwalen in het droomerig, der fantasie zoo gunstige, halfrduister van den
voortijd. Zouden wij dan toch niet eindelijk onze oogen eens open gaan doen
voor de taalevolutie, die zich baanbreekt in het klare licht van onzen eigen dag?
14. DE STEENBAKKERSTAAL. "/30
A. Nederlandsche Klei -industrie. Eshuis & Co, Dalfsen X/7. -- Klei (voor architecten en
baksteenfabrikanten). v. Mantgem & de Does, 5e jrg. 1913, Amsterdam X/15.
C. De Steenbewerker. Kerkstraat 34, Boom 4/14•
A. Weissmann : De gebakken steen. Amsterdam 1906. -- J. van der Kloes : Indrukken
van de Nederlandsche steenindustrie 1908. --- Th. Koopman. Vak- en kunstwoorden :
Steenbakkerij. Gent, 1894.

Ook hieraan ontleen ik een Vlaamsche woordenlijst. Zie opmerkingen nr. 4.
Aanslaan : steenen, te weinig om 'n nieuwe
haag te vormen, voegen bij een andere
haag.
Aard(e)maker : werkman, die de aarde
maisch maakt.
Aardput : put, waaruit de aarde gegraven
en waarin ze bewerkt wordt.
Aardschup : schop, waarmede men de steenaarde bereidt.
Aardvoerder : man, die de steenaarde uit
den put naar den steenmaker voert.
Af bla(d)deren : afschilferen.
Afdrager : man, die de gevormde steenen
wegdraagt.
Afgever : man, die op 't schip de steenen
van den scheeprijder overneemt en aan den
sjouwer geeft (z. e.).
Afplaten : of bladeren.
Afslager : man, die de steenen in den oven
plaatst en kolen strooit. Zeer juiste naam :
de man houdt met beide armen een mand
met fijne kolen vast en door de draai-beweging van zijn lijf slaat hij een laag kolen uit
de mand.
Afstrijken : de overtollige aarde van den
vorm wegstrijken met een houten spaan.
Altaarsteen : groote vuurvaste steen.

Ariaan : om een of andere reden ongeschikte baksteenen.
Appelbloesem : bleekroode klinkers.
Baantegel : roode of blauwe gangsteen.
Bakdroog : droog genoeg om gebakken te
worden.
Baksel : hoeveelheid steenen, die in eens
gebakken wordt.
Bakte : hoeveelheid steenen, die in eens
gebakken wordt.
Baktijd : tijd, gedurende welken het bakken
Barm : hoop onbruikbare aarde. [duurt.
Bedding : plaats waar de afdrager de steenen te drogen legt.
Beregende steen : die tijdens het drogen
beregend is : poksteen : mottige steen.
Beslaan : de aarde maisch maken.
Bleeker niet hard gebakken klinker.
Boerengrauw : hardste steenen, uit de bovenste steenlagen.
Boon : heel klein stukje kool.
Bovengrauw : steen van de bovenste laag,
midden uit den oven.
Brand : de gloeiing van den oven.
Brik (briek-brijkbrike-bryke) : briksteen.
Brokkelaarde : droge brokkelende steenaarde.
Vlaamsche steenbakkerswoorden.
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Brug : stelling over den aardput, waarover
men de oeveraarde vervoerd.
Dakpan : dekpan, minderwaardige steenen
boven op den oven om de goede steenen te
beschutten. Soorten pannen:
Bourgondische -- Hollandsche r lucht
holle nok
dubbele r
lange
platte kap -kleine
rechtsche Fransche r
klok r
rietvorsten
gaat kruin
Vlaamsche
gewone r
linksche -vorstpannen
hoek
Deeg : steenspijs, klei met water bereid.
Deklaag : bovenste steenlaag.
Doorbakken : harde steen.
Draaien : den windmolen in gang houden.
Drijven : doornat laten worden.
Dubbel (dobbel) : (rij van) acht steenen.
Estrik : gebakken vloersteen.
Ezel : schraag.
Fijnen : fijne kolen.
Gaar en gaaf : goed doorbakken en ongeschonden.
Gaatpan : dakpan met misvormig gat in 't
midden.
Gam : stapel gedroogde, doch nog niet gebakken steenen.
Gameten : de gedroogde steenen op hun
kant zetten tot verdere droging.
Gelaag, geleeg : de geheele uitgestrektheid
der steenbakkerij.
Gesteken steen : steen met holten erin.
Getrokken „ : scheefgetrokken steen.
Grauw : grauwe steen, die in 't midden van
den oven ligt.
Groene steenen : slecht gebakken steenen.
Haag : rij opeengestapelde steenen om verder te drogen.
Haagbed : de effengemaakte grond, waarop
de haag staat.
Hagen : de steenen in hagen zetten.
Half bak : half of nog minder gebakken steen.
Hart : 't binnenste van den oven.
Heelbak : weldoorbakken steen.
Helderklinkende steen : harde, vaste steen.
Holle steen : steenen, met een of meer ga•ten voorzien.
Hondsgat : deuropening van den steenoven.
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Hooplader : man, die de steenen van den
hoop op kruiwagens laadt.

Inslaan : den oven vullen.
Kali : een deel aarde, dat in den put afzakt
: kalfslag.

Kalven (in-, af-, toe-) : wegzakken der aarde.
Kantsteen : steen van de buitenkanten, dus
maar half gebakken.
Kappan : pan om lucht op zolders enz. toe
te laten.
Kareel : kareelsteen (m.-nederl. quareel).
Kenmerken : eigenschappen van den gebakken metselsteen : gaar en gaaf — vast —
vlak — hard weldoorbakken
dicht
glas -geslotn—hdrki engsz
-achtig.
Kern : binnenste van den oven.
Keurrood : uitgezochte roode steen.
Kit : tonvormige wateremmer.
Klad : aarde, die met de plaan wordt afgestreken.
Kladsteen : gedeeltelijk gebakken, soms gesmolten steen.
Kleimolen : molen om de klei te kneden.
Klesoor, klezoor, klisoor : deel van den
steen, die met het truweel van den heelen
steen wordt afgeslagen.
Klinker : de beste baksteen.
Kloot : klomp klei.
Knevel : tand, die de stukken hout der brug
aaneenhecht.
Knopje : zie neus.
Koornaarde : bovenste laag van vruchtbare grond.
Kop : kleinste zijde van den steen.
Kraag : overslag van de nokpan.
Kruier : lange stok, met kruiswaarts aangenagelde plank, dienende om de droogplaats
te effenen.
Kwelm : weeke grond, waaruit water welt,
Kwelp : vettige grijze grond.
Leuter : plat stukje hout, waarmede men de
klei van de spa schuurt.
Lokgat : opening in den oven, waaruit de
vlam stijgt en de steenen bakt.
Looper : de steenen van den kleimolen.
Maalgang : kleimolen met twee overeind
staande steenen.

Mergel : kid die met kalkzand vermengd is.
Misbak : wanbak.
Moef, moefe, mof, mop : groote klinker.
Mortel : geknede steenspijs.
Mottige steenen : die in den regen gestaan
hebben vöör 't drogen, zoodat er kleine
gaatjes in zijn.
Muizen : 't werpen en opvangen der steenen
bij lading en lossing.
Neus : omgebogen gedeelte van de dakpan
om ze vast te leggen.
Oeverzetter : man, die de helling van den
bovenkant van den put (oever) steekt.
Omzetten : de klei onderstboven keeren.
Ontladen : den oven —, de steenen uit den
oven nemen.
Opzetten : de klei op de vormbank zetten.
Oven : droog
dubbele —, gesloten
hout —, ring -, steen .--, tichel —, veld —.
Ovenjong : de jongste werkman, die voor
de ovens zorgt.
Overkolen : kolen strooien tusschen de
steenlagen.
Overslag : stuk bout, op de brug,waartegen
de kruiwagen wordt gekeerd.
Plaan : stuk bout, waarmede de overtollige
klei wordt affestreken.
Plat : de breede kant van den steen.
Plets : droogplaats.
Ploeg : al de werklieden te zamen, die de
aarde tot steen vormen.
Rammelaars : gebarsten steenen.
Ratelaars : steenen met schaarden erin.
Rechten : de steenen —, de steenen, die plat
op den grond liggen, op hun kant zetten.
Rijke kant : die kant van den steen, die
een scherpen hoek heeft.
Rol : plaan of werktuig ter vervanging van
de plaan. [appelbloesem.
Roode steensoorten : keur—, wal—, best—,
Siechten : den overgevoerden bovengrond
op den barm openwerpen.
Snijder : man, die de plavuizen snijdt.
Sprong : put in de steenen.
Steengoed : gebakken aardewerk.
Steenmortel : bereide steenspijs.
Stikken : de steenaarde met de stik- of steek.schop bewerken.
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Stouwen : de steenen vast in 't schip plaat-.
sen.

Trekken : aarde
: 't uitdelven van den
kleigrond.
Trijzel : mand met traliewerk in den bodem,
tot het schiften van de kolen.
Trijzelen : kolen ziften.
Uitzetten : steen uit den oven nemen.
Vaagmes : scherp stukje hout om de vor
-menuit vegn.
Vlaag, vlaak, vlake : vlechtwerk om de
steenen te schutten tegen den wind of zomer
hitte.
Vlaakpers : paal, waarover de matten gelegd worden.
Vogel : bak om de leem naar de vormbank
Vormen : steenen maken. [te drag en.
Vorstpan : bovenste pan.
Wagenvoer : een wagenvoer steen, een
volle wagenvracht.
Walk : een bol steenaarde.
Walken : de aardbollen ineenduwen, lenig
maken.
Wan : houten werktuig, schelpvormig, met
twee ooren.
Wanbak : misbak, slecht gebakken steen.
Wannen : water met den wan uit den aardput scheppen.
Weenen : wenden, de steenen omkantelen.
Weekkuil : waterdicht gemetselde kuil om
de klei te bereiden, te kneden.
Welboord : steen uit de onderste laag.
Windmolen : molen om 't vuur aan te wakkeren.
Wrak : niet gaar gebakken.
Zandklad : steen, gevormd van overblijfsels van steenaarde, die uit den vorm gevallen is.
Zavel : rosachtige, zandachtige grond.
Zeepkei : keivormige, broze steen.
Zel, telling : boezem bij beekjes en riviertjes, waarin bij laag water slib of slijk, dat
dienen moet tot steenspijs, geworpen wordt.
Zoet : zeer malsche grijze steenaarde.
Zwart : donkere, minder maische steenaarde.
Zweep : dunne spar aan de brug.
Zwemsteen : lichte, drijvende steen.
Vlaamsche steenbakkerswoorden.
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Wij hebben hier te doen met een belangrijke Nederlandsche Industrie, die
nagenoeg uitsluitend steunt op ongeschoolden arbeid. Indien er vroeger, en
nog thans hier en daar, bij het handvormen een zekere „slag" te pas kwam,
het machfinale vortuen heeft dit overbodig gemaakt. Terwijl thans minder
spierkracht noodig is, wordt echter iets meer geeischt van de aandacht, en
dat is dus een kleine vooruitgang. Persoonlijk had ik gelegenheid eenige dagen
op meer intiemen voet met Vlaamsche steenbakkers uit Boom om te gaan. De
indruk, dien zij op mij gemaakt hebben, is niet heel gunstig. Zij zijn zeer onbeschaafd en ruw trouwens de statistieken geven voor Boom, waarvan de steenbakkers seders jaren verreweg het grootste deel der bevolking uitmaken, bijna
het grootste percentage analphabeten van heel Belgie. Bij mijn bezoek aan
een Noord-Limburgsche fabriek van pannen en rioleeringsbuizen, waar vooral
met strengpersen gewerkt wordt, kreeg ik een ietwat beteren indruk, maar ook
hier is het werk zeer eentonig. Toch is er in de steenbakkerij nog een snort
van vakopleiding mogelijk. Een der beantwoorders der enquete van Th. v. d.
Waerden geeft daaromtrent het volgende : Op 13-jarigen leeftijd beginnen de
jongens als hittenrijder, of natmaker der klei, of aflosser. Met hun 15 jaar worden ze modderbakrijder met een paard. Op hun 18de jaar worden ze opzetters,
afslagers en steenladers. Pas op 22-jarigen leeftijd komen ze in aanmerking
voor zoogenaamde losse kruiers, en daarna voor waste kruiers, deze laatste
stoken ook de ovens. Slechts 5 °; ö brengt het verder, zij worden baas of chef.
Deze laatste moeten alles hebben doorloopen en zijn flink onderlegd.
15. DE STROODEKKERSTAAL.
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Dit is een uitstervende taalkring, die vroeger een der voornaamste groepen
van de bouwbedrijven vormde. Hedendaagsche literatuur is mij daarover niet
bekend. Alleen een Vlaamsch woordenlijstje uit Volk en Taal VI, dat ik hier
afdruk. Ik laat de Vlaamsche verklaringen weer in eigen geur en fleur.
Aftrekken, een dak, een huis aftrekken:
een strooien dak heel en gansch wegnemen,
't zij om het met stroo, 't zij om het in pannen
te vernieuwen.
Bandroe(de) : houten roede die men op 't
strooien dak bindt om het te sluiten en vast
te leggen.
Dekker : stroodekker.
Dekkersmes : breed mes, op het einde puntig, dat de dekkers bezigen.
Dekkerspeerd : houten rechthoekig tuig,
dat men aan de daken vasthecht en waarop
de dekker de voeten zet, bij het dekken.
Dekroe(de) : zie bandroe(de).
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Dekstroo : stroo waar men mee dekt.
Dekwe(d)er : weder geschikt om te dekken.
Dekwisschen : wisschen bij het dekken ge
bezigd, die de bandroe aan de kepers of latten vasthechten.
Euzie, de : onderste deel van het dak.
Haak : ijzer waar men de dekkerspeerden
mee aan 't dak vasthecht.
Haakskespriem : ijzeren priem, op het eene
uiteinde gebogen tot eenen haak, waar de
dekker de wisch die door het dak zit mee vat,
en boven trekt.
Ligger : plaats waar het dak met een ander
eenen rechthoek vormt.

Ooreboom : deel van 't dak dat aan de zijgevels uitsteekt aan sommige huizen.
Schupkespriem : priem voorzien van een
schupke langs den eenen kant, waarop de
dekker met den elleboog steunt, wanneer hij
de wisch door het dak steekt en weer boventrekt.
Stekken van den ooreboom : stokken
waarmee men den ooreboom op den muur
doet steunen, ten einde het neerzinken van
den ooreboom te beletten.
Torrekes : zie veugelkes.

Verbinden : het stroo van 't dak doen vaster
leggen door den dekker, die er dan banden
versch stroo kunstmatig over sluit.
Vervursten, vervorsten : de vurst alleen
herstellen, vernieuwen.
Veugelkes : stroopoppen die boven den
vurst eenen palm lang uitsteken
Vurst, vorst : opperste, hoogste deel van
het dak.
Ziggel : recht ijzer, voorzien van tanden,
waarmede men de lat en de bandroe vasthoudt, wijl men ze aan elkander bindt.

In aansluiting hierbij laat ik nu een paar onlangs uitgestorven vaktalen volgen :
16. DE TAAL DER INDIGO_ OF BLAUWBEREIDERS.

Volledige beschrijving van alle konsten, enz. (zie nr. 2) nr. 1. De Indigobereider en
Blauwverver, Dordrecht 1788.
17. DE TAAL DER MEEKRAPBEREIDERS.

Volledige beschrijving van alle konsten enz. (zie nr. 2) nr. 17. De Teling en bereiding
der meekrap. Dordrecht 1800. G. Fokker : De oudst bekende keur op het bereiden
van meekrap in Zeeland, Middelburg 1866.

.. .

18. DE TAAL DER HOUTSKOOLBRANDERS.

Volledige beschrijving van alle konsten enz. (zie nr. 2) nr. 6: De Houtskoolbrander.
19. DE TAAL DER ZEEPZIEDERS.

Volledige beschrijving van alle konsten enz (zie nr. 2) nr. 7 : De Zeepzieder. ca . 1800.

Deze ambachtstaal is ook bijna geheel en al uitgestorven, daar de groote zeepfabrieken, of de soda- en chemicalienf abrieken ten eenen male beheerscht worden door de termen der nieuwere scheikunde, die natuurlijk alleen door de chefs
worden verstaan, en door de ongeschoolde fabrieksarbeiders op de wonderlijkste wijzen worden verhaspeld. Ongeveer hetzelfde is het geval met :
20. DE TAAL DER WASBLEEKERS EN KAARSENMAKERS.

Volledige beschrijving van alle konsten, enz. (zie nr. 2) nr. 5: De Kaarsenmaker en nr.
10, De Waschbleeker en de Waschkaarsenmaker. (sic.)

In de twee groote stearine-kaarsenfabrieken van Gouda en Schiedam is alles zöö
geheel anders als vroeger, en bovendien de eigenlijke bereiding zöö machinaal,
dat van de vroegere vaktaal niets is overgebleven. In de kleinere werkplaatsen
evenwel, hier en daar verspreid, waar waskaarsen voor den katholieken eeredienst worden gemaakt, schijnt deze oude vaktaal nog voort te leven, maar ik
ben er niet in kunnen slagen, hierover nadere gegevens te bekomen.
Vlaamsche stroodekkerswoorden.
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21. DE ZIJDEBEWERKERSTAAL.
Volledige Beschrijving van alle konsten nr. 8. De Zijdeverver. nr. 15. De Zijdenteelt
en kweeking van den Moerbezienboom, beide Dordrecht ca. 1800. Vgl. nr. 2.

De zijdeteelt heeft hier te lande slechts van Ca 1750 tot 1870 bestaan, de
zijdeindustrie kwam reeds ongeveer 1680 op, maar ging op het einde der
19de eeuw, na lang kwijnen eveneens ten gronde. Ook voor philologen, die
in de taalstudie liever met hun oogen in de boeken zitten, dan met hun ooren
Haar klanken luisteren, is er dus in de nieuwe richting der taalwetenschap nog
plaats genoeg. En hiermede kunnen zij zich troosten, dat wij in elk geval met
snuffelen en zoeken, van de 17de , 18de en 19de eeuw minstens honderd maal
zooveel kunnen te weten komen, als van alle vroegere tijdperken.
:

22. DE TAAL DER SUIKERRAFFINADERIJEN.
Volledige beschrijving van alle konsten, enz. (zie nr. 2) nr. 11: De Suikerraffinadeur.
G. Broekhuizen : Üit de praktijk der witsuikerfabrieken. Roosendaal 1906.

De raffinadeur van honderd jaar geleden — die met fijn beenzwart en ossenr
bloed de suikeroplossing klaarde, om ze dan door doekfilters en grof korrelbeenzwart te filtreeren, door verdamping te laten kristalliseeren, en de verkregen suiker ten slotte tot suikerbrooden te verwerken zou vreemd opkijken als hij bij het affineeren der moderne centrifuges eens kwam toezien.
Van de oude vaktaal zijn dan ook in het nieuwe grootbedrijf slechts zwakke
sporen meer voorhanden.
23. DE TABAKBEWERKERSTAAL.

300/30

A. De Nederlandsche Tabakscourant. F. van Rossem, Amsterdam 15/7.. Ons Dekblad
(voor patroons). A. Vervoort, Eindhoven X/ 15..-- De Tabaksplant (sigaren en tabaksfabrikanten). Blom en Olivierse, Culemborg 20/7 .— Le Fumeur. A. Hillen's maandblad, A. Hillen, Delft X/30•
B. De Christelijke Tabakbewerker. Graswinckelstraat 47, Delft 15/14.
C. De Katholieke Tabakbewerker. Wal 17, Eindhoven 10/15.. De vereenigde Werkman
(Tabakbewerkers) Minderbroederstraat 24, Leuven X/ 30.
D. De Sigarenmaker. Reguliersgracht 80, Amsterdam 2"/7.
S. Bertram : De Tabak. Handleiding voor hen, die zich in het tabakvak wenschen te begeven. Kuilenburg, z. j. (1895). — S. Bertram : Leiddraad bij de techniek der sigarenfabricage, en de melanges voor het sigaren- en tabaksfabrikaat. Kuilenburg 1900. — R. KiszlingBertram : Beknopt handboek van de tabakskennis, tabaksteelt en tabaksfabricage. Kuilen
burg 1907..–, J. Wolf-Bertram: De tabak en de tabaksfabrikaten. Leiden 1913.

Lilt de boeken van Bertram en Kissling is de volgende lijst ge e xcerpeerd:
Aankleeden ('n vat) : na 't prikkelen 't vat
weer om de tabak slaan.
Aanvochten : even vochtig maken.
Aard : tabak is soepel van aard,maar zwaarmoedig, gruisaardig van soort. (Haar men
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schijnt dit verschil toch niet consequent vol
te houden). [baksplant.
Aardgoed : middelste bladeren van de taAfleggen : aan gewicht verliezen (aan stelenverlies b.v.).

Afnemen : tabak weghalen uit droogschuur.
Amarillo : zeer licht (sigaar).
Aren : nerven.
Bank : stapel gedroogde tabaksolaren.
Beits : saus.
Beitsen : sauzen.
Bestgoed : bovenblaren v. d. tabaksplant.
Binnenblad : omblad.
Binnenetiquet : etiquet binnen op 't deksel
van een sigarenkistje.

Binnengoed : de Binnentabak van een sigaar.
Bladdige tabak : goede gave bladeren of
stukken blad.

Bladgehalte : staat van ontwikkeling, gaafheid, stevigheid enz. der bladeren.
Bladvarinas : varinas in gewone bossen
(niet in rollen).
Bladvlekken : mozaiekziekte.
Blanke : lichtkleurige.
Blauw : tabak die v. d. vorst geleden heeft.
Blok : dikke plank waarin 20 sigarenvormen.
Blokkenpers : schroefpers om de bosjes in
blokken aan te persen.
Bloksigaren : sigaren die met 't blok gemaakt zijn.
Blokwerk : 1. 't sigarenmaken met 't blok ;
2. sigaren met 't blok gemaakt.
Blokwerker : arbeider die blokwerk doet.
Bosbakje : bakje waarmee de sigaren gebost worden.
Bosje : 1. binnengoed en omblad van 'n sigaar; 2. binnenwerk voor een rolletje pruimtabak ; 3. bundeltje sigaren.
Bosjesmaker : arbeider die bosjes (1) maakt.
Brand : 1. wijze van branden ; 2. zwartworden der bladeren bij 't drogen.
Brandig : lijdend aan brand (2).
Breken : 1. tabak : met walsen klein waken ; 2. 't veld — : geitsen.
Broei : ziekelijke teerheid der bladeren door
te sterke gisting.
Brokkelig:licht verbrokkelend,vergruizend.
Canasser (knaster) : rieten mand waarin
varinas verpakt wordt.
Ceroen : baal van overtrokken boombast of
buffelhuid.

Claro : licht.
Colorado : middelkleur.

Colorado claro : lichte middelkleur.
Colorado maduro : donkere middelkleur.
Consumptie : tabak koopen in
: die bij
de grossiers of importeurs opgeslagen is
(tegenover in entrepöt).
Dakbrand : rottende gisting bij 't drogen.
Dakrijp : gereedzijnd, droog.
Dek : buitenblad van de sigaar.
Dekker : voor dek uitgesneden stuk blad.
Dekkracht : 't gewicht van de hoeveelheid
tabak die voor dek voor 1000 sigaren noodig is, b.v. : de dekkracht is 1 kilo.
Dieven : kleinere blaadjes tusschen de groote
tabaksbladen in groeiend.
Dood blad : bros blad.
Doorgezet : in 't pak nagistend.
Droogsoortig : droog van aard.
Druk hebben : doorgezet zijn.
Eest : draaitrommel om tabak te drogen.
Eesten : tabak drogen met de eest.
Endouilles : cylindervormige karotten.
Entrepöt : tabak koopen in .-- : in 's Rijks
entrepöt opgeslagen.

Fermentatie : gisting.
Flauw : zonder veel smaak, pit.
Gebost : (sigaren) in bundeltjes in de kistjes
gedaan, (bladeren) tot bossen gebonden.
Gegoten sigaretten : van zeer korte tabak
en stelen.
Geitsen : zijloten der tabaksplant uitbreken.

Gelijkslaan : tabak in gelijke hoopjes en in
een richting leggen.
Gloed : tintglans van de sigaar (rood, bruin
of vaal).
Groenfermentatie : soort vöörgisting on na den pluk.
mideljk
Gruisaardig : brokkelig.
Halftabak : beetwortelblaren in tabaksloog,
gedrenkt.
Handijzer : plaatje om bij 't spinnen de lijn
glad en vast te houden.
Handsigaren : sigaren die uit de hand gewerkt zijn (tegenover bloksigaren).
Handvormwerk : sigaren eerst in 't blok,.
dan met de hand bewerken.
Handwerk : 1. 't maken van sigaren geheel
uit de hand ; 2. sigaren die zoo gemaakt zijn..
.
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Handwerker : arbeider die sigaren uit de
hand maakt.
Harde tabak : stugge, brosse tabak.
Havanabruin : sapbruin.
Hoppige tabak : fijn, dun.
Huls : papieren kokertje van een sigaret.
IJzergaren : taaie band om geboste sigaren.
Indrogen : krimpen bij 't drogen.
Inlandsche tabak : Hollandsche tabak.
Inleg : binnengoed.
Inleggen : tabak in de kerf bank leggen.
[garenkistje.
Intoppen : toppen.
Inzetpapier : binnenbekleeding van een sir
Inzetten : sigarentabak invochten.
Inzetter : arbeider die de zaailingen zet.
Javamatten: biezen vlechtwerk waarin men
in N. O.-I. tabak verpakt.
Kardoesjes : kokertjes voor snuifverpakking.
Kardoezen : pakjes gekorven tabak.
Karot : spoelvormige rol tabak.
Karottenmaken : karottentrekken.
Karottensnoer : touw waarin men karotten
perst.
Karottentafel : tafel ingericht voor (groote
-ofklein)arotenk .
Karottentrekken : van de pop een karot
maken door insnoering.
Karottentrekker (groote ^-, kleine —) :
toestel om karotten te maken.
Kerf : kerftabak.
Kerf bank : riem zonder eind die de tabak
naar 't kerfmes voert.
Kerfmes : mes dat de tabak kerft.
Kerftabak : tabak die gekorven wordt.
Kerven : tabak fijn snijden voor rook- of
pruimtabak.
Kleffige tabak : vochtige, duffe tabak.
Kleurig : mooi van kleur.
Kneuzen : breken 1.
Koek : geperste laag tabak in 'n vat.
Kop : punt van een sigaar.
Koppen : toppen.
Kort : korte tabak.
Korte tabak : tabak die niet bladdig is, althans niet langbladig.
Lengte : tabak wordt naar de lengte gemerkt
le, 2e, 3e en 4e lengte.
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Lichtproef : tabak aan licht doen gloeien ter
keuring der brandbaarheid.
Lichtsoortige tabak : fijne, dunne tabak.
Lijn : rij poppen, met dekblad verbonden,
voor rol-pruimtabak.
Lijvige tabak : dikke, zware tabak.
Lompen : geheel verdorde, vlak op den
grond staande tabaksblaren.
Loopen : er loopt veel spikkel in het dek :
is sterk gespikkeld.
Lucht : „geen hebben", (sigaren) niet of
zwaar trekken.
Maduro : (sigaren) zwaar.
Malen : dit doet men tabak voor snuif die
zeer fijn van korrel moet zijn.
Marqueur : hark, met verstelbare tanden,
om een tabaksveld te verdeelen.
Meleeren : (sigaren, tabakken, snuif)mengen.
Miskleuren : kleuren die niet mooi genoeg
zijn voor dekblad.
Mistbed : gemest land voor tabaksbouw.
Modellen van Havanna-sigaren : Regalias,
Cazadores, Caballeros, Panetelas, Trabucos enz.
Mondstuk : stuk stijvere leege huls aan een
sigaret.
1Vlozaiekziekte : een vlekziekte op tabak,
waarschijnlijk door bacteria.
Olieachtige tabak : donkere, zware tabak.
Omblad : 1. eerste blad om 't binnengoed ;
2. tabak daarvoor geschikt.
Ongebundeld : niet gebost.
Onrijpe tabak : onrijpe kleuren (groen).
Opleggen : 1. tabak voor dek en omblad van
de stelen ontdoen. 2. blazen vöör 't inpakken, gladstrijken en netjes op elkaar leggen
tot bosje.
Oplegger : 1. 'n tweede, kleiner omblad ;
2, blaadje papier in 'n kistje op de sigaren.
Opsnijden : donker opsnijden lang ^-- :
donkere, lange snijdsels opleveren bij het
kerven van de tabak.
Opwerken : er gaan uitzien na bewerking
en drogen, b.v. dof, glanzend opwerken.
Pakketteermachine : machine die van gekorven tabak pakjes maakt.
Pijptabak : tabak voor de pijp.
Pikeeren : jonge plantjes uit 't broeibed uit-

zetten in een tuinbed (overgang tot vollen
grond).
Platblad : als platblad verpakken : de bladeren opengevouwen op elkaar.
Pletten : stelen pletten : plat persen om ze
op blaadjes te laten lijken.
Pluksel : de uitgeplukte dieven.
Pop : bos(je) voor een karot snuiftabak (rolletje pruimtabak) ; poppenmaken.
Prik : bundel van 4 Bossen tabak.
Prikkel : weegtoestel bij 't prikkelen.
Prikkelen : tabak uit vaten netto wegen.
Pruimtabak : om te pruimen.
Qualiteit : pit, smaak. 'n Sigaar bezit qualiteit, is qualiteit.
Qualiteitssigaar : pittige sigaar.
Raam : bak waarin de sigarenmakers hun
werk afleveren (zonder voorschot).
Rapeeren, raspen : de karotten op een rasp
verwerken tot snuif (rape).
Roest : zoo groote spikkels dat 't vlekken
worden. Witte roest : mozaikziekte.
Rollen : dekblad om 't bosje leggen.
Rolletje : verkoop-vorm van pruimtabak.
Rol-varinas s gesponnen varinos.
Roostmachine : tabakdroogmachine.
Sapbruin : verfstof voor sigaren.
Saus : aromatisch meng -kooksel waarin tabak gedrenkt wordt om kleur en smaak te
verbeteren.
Saustobbe : tobbe waarin men tabak saust.
Sauzen : bewerken met saus.
Sluitetiquet : etiquet buiten op sigarenkistje.
Smalbladdig : smal van blad.
Smeeig : vet.
Snede : veel geven : lang opsnijden.
Sneeuwen : 't vlokkig afvallen van de asch
bij 't rooken.
Snijden : dit doet men tabak voor snuif die
grof van korrel mag zijn.
Snuifmolen, snuiftabakmolen : instrument
om tabak tot snuif te malen.
Soepel : door vochten zacht genoeg voor 't
kerven.
Soorten tabak (naam gwl. naar plaats v. herkomst) : Inlandsch (Hollandsche, Amers.
foorter), Pfalzer, Turksch, Seedleaf, Maryland, Kentuchy, Varinas, Braziel, Su-

matra, Java, Borneo, Chineesch, enz. !
Speknerven : dikke, erg natte nerven die
't drogen vertragen.
Spiegel : bovenste rij sigaren in 'n kistje of
van 'n bosje.
Spikkel : 1. gele vlak op tabak (door de zon).
2. gespikkeldheid (tabak met weinig spikkel).
Spinmolen : haspel bij 't spinnen gebruikt.
Spinnen : tabak tot een lijn verwerken en
dien opwinden tot een rol.
Spinner : arbeider die tabak spint.
Spintafel : tafel met lijsten bij 't spinnen gebruikt.
Stampen doet men tabak voor grolle snuif.
Stangetjes : plat-geperste stukjes (pruim-)
tabak.
Stelenpletmachine : machine om stelen te
pletten.
Stelenzeeft : toestel om stelen te zeeften.
Stengels : nerven.
Stripjongen : jonge arbeider die stript.
Strippen : binnengoed-tabak van de stelen
ontdoen.
Strooachtige tabak : droge, dunne tabak.
Stukblad : tabak die niet gaaf is.
Stukje : oplegger 1.
Taaibladdig : vastbladdig.
Tabakmoe : niet meer geschikt voor den
tabaksbouw. Deze bodem is tabakmoe.
Tabaksloog : vloeistof die door tabak-uitr
loogen verkregen wordt.
Tabaksrol : opgewonden lijn van tabak die
uit veel verbonden bosjes bestaat.
Toppen : bloesemknop uit de tabaksplant
breken.
Trekken (monsters —) : 'n monster nemen
van 'n partij tabak.
Trekvast blad : stevig blad.
Uitkleeden : van 'n vat tabak de duigen afnemen om te prikkelen.
Uitloogen : tabak zachter, lichter maken
door aftrekken in 'n zoutzuur-oplossing.
Uitschieten : (minder bruikbare tabak) op
zij leggen.
Uitschot : 1. slecht uitgegroeide of bedoryen tabaksblaren ; 2. sigaren die om oneffen
kleur of vorm niet met de andere verpakt
worden.
Tabakbewerkerswoorden.
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Uitwerken : 't uitleveren van een hoeveelheid dek- of ombladtabak.
Vastbladdig : stevig, niet gruisaardig.
Vat in schaal : „morgen 8 u. —" : wordt er
geprikkeld ; een vat komt in schaal : wordt
gewogen.
Verrotting (natte of droge naar den vochtigheidstoestand der bladeren) : dakbrand.
Vetgoed : allerbovenste bladeren van de
tabaksplant (door de zon vetter).
Vett(ig)e tabak : dikke, saprijke tabak, rijk
aan parenchym.
Vormwerk : blokwerk.
Vulling : tabak die voor 't bosje dient.
Wankleurig : miskleurig.
Water : die tabak houdt geen --- meer :

scheurt bij 't natmaken (te teer door broei).

Waterzuipers : erg droogsoortige tabak.
Werken : die tabak werkt uit 1 kilo : de
dekkracht is 1 kilo.
Werkje : partijtje vaten tabak.
Willig van brand : gemakkelijk brandend.
Wollige tabak : zacht, niet stug.
Zadel, : plank van den karottentrekker
waarop de arbeider zit.
Zandgoed : onderste blaren v.d.tabaksplant.
Zeilende (de tabak is —) : onderweg (men
koopt op monsters in Amerika getrokken).
Zetten : tabaksplantjes in vollen grond planten.
Zuigers : 1. dieven ; 2. nieuw uitgroeisel na
den pluk.
Zwaar : met hoog nicotine-gehalte.
Zwaarmoedige tabak : groffe, dikke, tabak.

Ook in de sigarenfabriek gebeurt thans veel met machines : wat vroeger louter
handwerk was. Toch blijven er een groot getal betrekkelijk geschoolde arbeiders noodig. In scholing en slag staan echter onze Hollandsche sigarenmakers
bij de Duitschers ten achter. De Noord-Nederlandsche verstaan hun vak echter
weer beter dan de Belgische. Dit bangt natuurlijk grootendeels van de eischen
der patroons af, en wisselt dus van fabriek tot fabriek. Omdat het werk niet
veel spierinspanning vraagt, worden vooral de zwakkeren voor dit vak opge
leid. Vergis ik me, als ik speur, dat uit de bovenstaande woordenlijst geen
opgewekt leven straalt ? Ike Joodsche invloed (zie blz. 6) blijkt alleen uit
eenige Duitsche leenwoorden en de woorden : bladdig, bladderig enz.
:r: :r: :r:
105/30
:r: :r:
24. DE KRUIDENIERSTAAL. :r:
A. Nederlandsch Weekblad (v. kruideniers, grutters en handelaars in koloniale waren).
C. Misset, Doetinchem 19/,.. OnzeVereeniging (v. winkeliers in comestibles, grutterswaren,
drogerijen, verfwaren) N. Z. Voorburgwal 22, Amsterdam X/ 7. _ Victoria (v. winkeliers
in koloniale waren en comestibles). Ruigeplaatweg 33, Rotterdam 8/3n• De Consumptie
(v. handelaren in koloniale waren en comestibles). J. de Lange, Deventer X/ 14 ..--- Het
Kruideniersblad. Wed. Francois Limoens, Brugge X1X •
L. Bol : Gei 11. Nederl. Conservenboek. 's Gravenhage 1906..-- E. van Gendt : Het verduurzamen van levensmiddelen enz. Leiden 1902.

Gelijk de vorige groep houdt ook deze, in al haar exotische warennamen,
haar vreemde leveranciers in eere. Sociologisch is ze slechts een onderafdeeling van den volgenden kring.
25. DE WINKELIERS-- OF 1MIDDENSTANDERSTAAL. :-: :r: :r: :r: :r: 196/30
A. De handeldrijvende middenstand (Haagsche winkeliers). Nobelstraat 20 den Haag 6/,.—
Laboremus (A'damsche winkeliers), Prinsengracht 739-41, Amsterdam X/X. ^---- De Middenstander. (Handelsvereeniging Rotterdam). Nederl. Kiosken-Mij. Ibidem X/x. — De
Middenstandsbond (v. handeldrijvenden en industrieelen middenstand). Eshuis € Co.
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Dalfsen 11/7. — De Noord-Nederlander (NoordNeder1. middenstandsbond). Eshuis
Co, Dalfsen 2/7..-- Taberna (moderne winkelinstalleering). Nieuwehaven 37, Rotterdam X/30. De Winkelier. Eshuis & Co, Dalfsen 13/7. Winkeliers en Handelsbelangen
(v. d. handeldrijvenden middenstand). Oostzeedijk 73a, Rotterdam X/ 7.
C. De Haarlemsche Hanze (middenstand Bisdom Haarlem). Pr. Hendrikkade 80a, Rotterdam 4/14..-- De R. K. Middenstander. De Hanzebode. „Futura", Leiden 10/7. --- De Kolenhandel, Quellijnstraat 37, Amsterdam X/ X. Gemeenschappelijk Belang (détailhandelaars in brandstoffen). Quellijnstraat 37', Amsterdam X/X.
E. Schönberg : Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren ?Rotterdam 1908.

Tot dezen grooteren taalkring, waarvan wij misschien de twee laatstgenoemde
bladen hadden kunnen afscheiden, behooren nu ook gedeeltelijk nog eenige
andere vaktalen, wier eigen karakter veel meer op den voorgrond treedt.
2G/:,0
26. DE BARBIERSTAAL.
A. Barbiers- en Kapperscourant. Ceintuurbaan 229, Amsterdam 20/30..-- De Figaro. (Nederl.
kappersvereeniging). H. Stadermann, Baarn 3/15.
193/30
27. DE SLAGERSTAAL.
A. Geillustreerd Slagersvakblad. W. Eisma Cz., Leeuwarden 1'/7..–• De Slagerscourant.
Hartenstraat 14, Amsterdam 20/7. De Huidenveiling. Pelgrimstraat 5, Rotterdam "/ 7.
C. De R. K. Slagersgezel. Cartesiusstraat 65, den Haag 2 /30•
D. Orgaan (v, d. Nederl. slagersgezellenbond). Rembrandtstraat 313, den Haag 10/3o. —
F. Blom : De fijne rund- en varkenslager. 's Gravenhage, 1892. — E. Poff : De Antwerpsche
Beenhouwers van de vroegste tijden tot heden. Antwerpen, 1894. H. van Harrevelt :
Handleiding voor de vleeschkeuring. Utrecht, 1905. — E. van Gendt: Het verduurzamen
van levensmiddelen en beschouwing over de slachtmethoden van huisdieren. Leiden, 1902.

Zeer belangrijk zou een onderzoek zij n : naar de 60 a 80 namen der stukken,
waarin een rund of varken bij het uitsnijden wordt verdeeld. Deze namen toch
wisselen bijna in elke streek, en ze zijn buiten de slagerswereld aan bijna niemand bekend. Geheel anders heeten gewoonlijk dezelfde stukken vleesch in
:-:
:-: :-:
28. DE KOKS- EN KELLNERSTAAL
:r:
141/30
A. Ons Belang (v. koffiehuis-, restauranthouders en slijters). N. Z. Voorburgwal 232,
Amsterdam 8/7. Ons Blad (Nederl. koksbond). Middelburgschestraat 77, Scheveningen 7/30.. De Hotelhouder. Warmoesstraat 117-119, Amsterdam 20/7.
D. De Geemployeerde (i. h. Logement- en Koffiehuishoudersbedrijf ), 1 ste Atjehstraat,
Den Haag 16/,5.
De verstandige Kock. Deel III v. Het vermakelijck Landt-leven, Amsterdam z. j. (1670). —
F. Blom: Moderne Kookkunst. den Haag, z. j. (1910).

Deze groep heeft natuurlijk allerlei aanrakingspunten met de twee volgende.
29. DE DIENSTBODENTAAL.
8J/30
A. De Dienstbode. L. van Dijk, Vianen bij Utrecht 17/7..-- De Huishoudgids. Klein Weezenland 19, Zwolle X/7. --- In en om de keuken. Noorduin & Zn. Gorinchem X/30•
D. Het Huispersoneel. Ohmstraat 34, den Haag 2/30.
De volmaakte Hollandsche Keuken-Meid 2. Amsterdam 1746.—De volmaakte Geldersche
Keuken-Meyd 2 Nijmegen 1761.
.
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Voor verdere kookboeken zie Deel I blz. 529. Dit is een allerinteressantste
vrouwelijke taalgroep, die vooral mooi materiaal kan leveren : voor de sociale
modaliteit en de standsverschillen der taal. De dienstbode toch spreekt van
den eenen kant voortdurend met mevrouw en de kinderen des huizes, en van
den anderen kant met den slager, den groenteboer, den bakker enz.
30. DE TAAL VAN DRANKBEREIDERS EN -SLIJTERS. :r: :-: :-:
"5/;30
A. Maandblad (Bond van slijters.) C. Huig, Zaandam X/3tf. .-• Ons Belang (Vereeniging
„Vergunning".) Max Nunes, Amsterdam /7.. Ons Vakblad (v. mineraalfabrikanten en bierhandelaren.) Piet Heinstraat 87, Den Haag X/ 15. Weekblad voor den Handel in gedistilleerd, likeuren, bitters, bier, wijn, gist, mousseerende dranken, mineraalr
Misset, Doetinchem13/7. -- water,vuchnspotel-kfihusbndge.C
,
De Wijnhandel. Bureau, Zeist X/,. Het Bier. C. Teulings, Den Bosch ' 2/7. — De Bierbrouwer. (Vlaamsch).
C. De R.-K. Drankbereider. Vischsteeg 15, Delft 3/30..-- St. Egbertus (bierbrouwersgezellen.) Ger. Doustraat 65, Amsterdam X/30.
D. De Drankbereider. Hugo de Grootstraat 116b, Rotterdam X/15.
W. van Lis: Brouwkunde. Rotterdam 1745. Volledige beschrijving van alle konsten, enz.
(zie nr. 2) nr. 2. De sterkwaterstoker, zoutzuur- en vitrioolbereider, nr. 16. De bierbrouwer
en mouter, nr. 18. De azijnmaker, Dordrecht ca. 1800. -- G. Mulder : Scheikundige verhandelingen en onderzoekingen. Deel I, 3de stuk : Het Bier. Rotterdam 1857. — De BierBrouwer. Door een oud bierbrouwer (Vlaamsch)..--- F. Blom : Een kijkje in een consumtielaboratorium. Het bereiden van kunstwijnen, Bieren, likeuren, enz. 's Gravenhage 1893. — De
volmaakte likeurstoker. Handleiding van alle soorten van likeuren, bitters enz. to bereiden
zonder distillatie. Rotterdam 1906. Ter perse : Vak.. en kunstwoordenboeken. Ach. Quicke:
Verklarend Nederlandsch woordenboek van het Brouwersvak. Uitgave der Kon. Vl. Acad.

In de brouwerij, die ik in minstens twee stadi e n van ontwikkeling, uit eigen
aanschouwing goed ken, is altijd veel ongeschoolde arbeid noodig geweest. Toch is er een opvallend verschil tusschen een Noord-Brabantsche
brouwerij uit den goeden tijd van Ca 1880 en de groote nieuwe brouwerijen
haar Duitsch model. Bijna al de Brabantsche brouwersknechts kenden het
heele bedrijf, het mouten incluis, en hadden een opleiding van minstens een
paar jaar noodig. Alhoewel reeds de brouwkuip slechts aan een brouwmeester
was toevertrouwd, moesten de anderen toch ook daarbij helpen en konden
zij, als ze wilden, dit op den duur heel goed aanleeren. Thans is er echter b.v.
in de Amstel- of Heinekensbierbrouwerij een scherpe scheiding gekomen tusschen de eigenlijke brouwmeesters : de „Duitsche voorlieden", die op brouwscholen en in de praktijk een veeljarige opleiding genoten, en het personeel,
dat eenvoudig getraind werk verricht, en spoedig kan worden vervangen.
Daartusschen staan nu de machinisten, die natuurlijk wel eenigszins geschoold
zijn, maar van brouwers- of moutersbedrijf toch bijna niets afweten.
In de spiritus- en gistfabrieken is het bijna juist hetzelfde. Vakopleiding is voor
de groote meerderheid geen vereischte meer : het schoonmaken, het kranen
opendoen en -sluiten, het temperatuur- en drukking opnemen, kan bijna ieder
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normaal werkmau in een paar weken leeren. Nu eens wordt hij voor dit, dan
voor dat gebruikt. Maar zelden komt hij zoover, dat hij begrip krijgt van het
bedrijf, en den Samenhang der ondet'scheiden werkzaamhedep begrijpt. Ook
hier echter blijft het percentage der geschoolde arbeiders töch nog aanmerkelijk, om het groeiend getal machinisten, Bankwerkers, timmerlieden en verdere
ambachten voor de flesschen, kistjes en verdere emballage.
31. DE MOLENAARSTAAL. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100/30
A. De Molenaar. Eshuis & Co., Dalfsen 177. -- Algem. Ned. Molenaarsblad. (v. korenmolenaars, pellerijen, meelfabrikanten, cacaofabrikanten, olieslagerijen, handelaren in
lijn- en raapkoeken enz.) H. Germs, Doesburg 8/7•
L. van Natrus enz.: Groot volkomen moolenboek, 2 dln., Amsterdam 1734-'36. -- J. van
Zijl : Groot algemeen moolenboek 2, Amsterdam 1761..— J. Harte : Volledig molenboek,
beschrijving en of beelding der molens. Gorinchem 1849. -- G. Krook : Theoretisch en
Practisch molenboek voor Ingenieurs, Aannemers, Molenmakers en verdere bouwkundigen. 's-Gravenhage 1850-'53.

Van de Noord-Hollandsche molenaarstaal vindt men veel termen in Boekenoogens De Zaansche Volkssaal, waarin ook de 18de eeuwsche vakwoorden
uit Van Natrus zijn opgenomen. Voor Zuid-Oost-Vlaanderen gaf indertijd
Volk en Taal II, III, IV een volledige woordenlijst, die ik hier met verkorting
van den uitleg overneem. De met een kruisje geteekende woorden zijn uit het
West-Limburgsche Beverloo, en ontleendaan't Daghet in den Oosten,Dee1VII.
tAankleeden : na gescherpt te hebben de
molen wederom in orde brengen om beginnen te malen.
tAanmalen : beginnen te malen, wanneer
men gescherpt heeft, of liever nog, wanneer
men een nieuwen molensteen gaat gebruiken.
Achterhekken : deel van 't zeilhekken van
aan 't Binde tot den buitenzoom. -- Het
achterhekken is grooter als het veurhekken.
Achtermeulen, achtermolen : de geheele
toestel, die de achterste koppel steenen doet
werken. De achtermeulen kamt te vele.
Achterzoom : buitenste lat van het achterhekken van op en peer de zeile. -- De breedte van eene zeile gaat van den veurzoom
tot den achterzoom. [en oprollen.
tAfzeilen : het doek van de roeien aftrekken
As : boom uit de kap der molen, waar van
binnen het kamrad en van buiten het kruiswerk of gevlucht aan vast is.
tAsbalk : een balk onder den assekop die
zooveel als het oorkussen is waar de as op
rust.

tAspeluw : zie asbalk.
tAssekop : kop van de as buiten de molen,
waar de borsten in komen.
tBaan : deel van den kop der as, met ijzeren
schenen voorzien, dat in de baansteenen
draait.
Baan, bane : het deel van de meulenasse
dat aan de banesteenen raakt.
tBaansteen : de baansteen staat op den aspeluw ; de baan van den as draait er in rond.
Banesteenen : steenen, daar de molenasse
op draait en aan raakt. Ziet Bane.
-Bak : 1) de bak houdt het graan in dat gemalen wordt ; 2) de hoeveelheid meel die
dient om eens te bakken ; gebakte in den
Kempen, millooi in 't Haspegouw.
tBeel : Kamer, dienende tot het schurpen van
den molensteen.
Berriebalken, berriebolken : twee balken, die aan 't meulenkot vast zijn en een
weinig of drij boven den zetel liggen. — Zij
maken als 't ware eene berrie uit, waar heel
't meulenkot op staat. [bak op rust.
t Berrieboomen : zijn de boomen waar den
Molenaarstermen.
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Bete : de slete of uithaling in de lanteernspillen door het aanraken van het kamwiel
veroorzaakt.
Bezetheit, bezethout : stuk hout tegen de
weg geplaatst om derwijze het uitvallen en
omwijken te beletten. Zonder bezetheit
en zou de wegge niet vaste blijven.
Bijbank : bank die dient om den zak bij den
graanbak op te zetten, tegen dat de bak
ijdel is.
Binnenreep : reep, om de zakken binnen
den molen omhoog te trekken.
Binnenroe(de) : roe die naast het meulenkot is. — Ziet roe.
Blokken : stukken hout die op elken teerling liggen en waar dat de kruisplaten op
rusten. Wat hebben ze aan den meulen
gedaan ? — Nen blok vernieuwd.
Boezem(e) : zwaar stuk hout dat rond de
manen hangt. De boezem is vast aan den
steenbalke en ondersteunt dezen.
1 Borst : boom van eene veertig voet lengte,
gewoonlik vierkantig gekapt of gezaagd,
aan de twee uiteinden wat dunner, gewoonlik anderhalven duim gespannen. Zij komt
op de helft door den assekop en steunt de
Bovenplate : Ziet kruisplaten. [roeien.
Brugge : stuk hout dat over de ringkuipen
ligt en waar de uiteinden van de tumelstokken alsook de deksels op liggen.
Buitenreep : reep, die al buiten den molen
hangt om de zakken op te halen.
Buitenroe(de) : roe die verst van het meulenkot is. — Ziet roe.
-Bus : gehold hout of ijzer dat in 't midden
van den Jigger onderwaarts staat.
Daklijst : balk die tusschen het dak en de
kas inzit ; die de lijst vormt van het dak.
Daklijsten : twee Balken, die evenwijdig
zijn met de steenlijsten en waar de kepers
van het meulendak op vaste staan.
Dammen : de stukken hout die in de bane
der molenas liggen.. Ziet lemmers.
Draaien : werken met den molen. — Binst
de hoogmisse en zal de mulder niet draaien.
Het draaiende werk : de verzamelinge van
de beweegbare deelen des meulens, die binnen het meulenkot zijn.
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De ezel van de pasbrugge : balk die gaar
van links naar rechts en aan de eene zijde
vastligt en al de andere zijde aan het kon.terijzer hangt. Op den ezel rust de pas
Brugge.
Einde : vierhakige boom, die al den eenen
kant vaste zit in de asse en ook tot beneden
de zeile komt.
tGek : ijzeren klink die in de kammen van
het kamrad valt om het verkeerd draaien
te beletten.
Gote , : langwerpig e neerhangende bak,
waar het meel door zinkt.
Graanbak, groonbak : trechtervormige
bak, daar men 't graan eerst in giet bij het
malen.
Graanpere : koorde die van 't zijds aan 't
graanbakske vast is en tot beneden komt.
De mulder doet daardoor meer of min graan
op de steenen komen.
Hake : verdund boveneinde van de stake,
waar de manen rond liggen. 't Is om den
hake dat heel het beweegbare deel van den
molen op de stake draait.
Hake, houke : bovenste en vierkantig uiteinde van de pere, dat vast zit in den looper.
-Hals : deel van het onderijzer dat draait in
de bus.
-Handboom : ijzeren steel waar men de molensteenen me e opheft.
Hangelheit, hangelhout : het rechtstaande stuk hout dat den steeger ondersteunt
en daar de steert des molens op hangt.
tHef boom : ziet handboom.
Heiter : het huizeken van voren aan den
meulen, daar de zakken vooreerst ingeleid
worden na het optrekken. — Van den trap
tert men in den heiter en vervolgens in den
molen. [zeile.
Het hekken van de zeile : latwerk der
Herne : schuins afgewerkt, aan de zijden
drijhoekig deel waarmee eene steune of nen
balk, in een ander stuk vaste zit.
Hoekstijlen : vier rechtstaande balken,
waarvan een in elken hoek van den meulen, die vaste zijn aan de steenlijsten en aan
de daklijsten.
IJzerbalke, ijzerbolke : balk daar het bo.

veneinde van het staakijzer in draait en die
op de daklijsten ligt.
I-Kam : bout dat in het groot rad en daarna
in het rondsel komt, en dient om den mor
lensteen te doen draaien.
Kam van de gote : eene schuif met tanden
aan, waar het meel binnen de gote op open
valt.
Kam van het kamwiel : de tanden die aan
het kamwiel zijn om de lanteern te doen
draaien.
Kammen : het raken van den kam van het
kamwiel aan de spillen van de lanteern des
molens. — De voormeulen kamt te veel :
de kam gaat te verre in de lanteerne.
Kammen van het sterrewielke :. de tanden die er aan zijn om daardoor in beweginge gebracht te worden.
-I-Kamrad : het rad dat rond de as vastzit.
Kamwiel : groot en zwaar wiel, dat rond
de meulenasse vastzit en dient om een koppe. steenen, bij middel van zijnen kam in
werking te brengen. Men heeft een kam
-wielvorkpelstn,
Kerboom : de kärboomen zijn 't zelfste als
de berrieboomen.
Ketsen : rondrijden om zakken voor den
molen bij te halen. — Ketsen en is nog zoo
gemakkelijk niet.
Ketser die rondrijdt om zakken voor den
molen bij te halen. — Ne ketser moet dikwijls groote vrachten opnemen.
Kets(e)har(re) : de harre die gewoonlijk
gebruikt wordt om te ketsen.
Kets(e)ker(re) : ziet kets(e)kar(re).
Kets(e)peerd : peerd dat doorgaans tot het
ketsen gebezigd wordt.
Klamp(e) : stuk bout, daar 't windberd aan
vastgemaakt ofte vastgeklampt is en dat
zoo het windberd belet te zinken. De klampe moest vernieuwd worden.
Klauwreep : reep, die rondom toe is en
van boven over eene schijve van klauwen
loopt. Hij doet den buiten en binnenreep
werken.
Kleen, klein bakske : bakske dat onder den
den graanbak bangt en het graan laat tus-schen de steenen loopen. — Wat scheelde

Wel ! 't kleen
er op den meulen dan ?
bakske van den achtermeulen was losgeraakt.
Kleppe : stuk bout dat men na het stille
leggen des molens laat vallen tegen de kammen van het kamwiel om dus bij onweder
of storm te beletten, dat de molen kunne
averrechts of verkeerd draaien. Wanneer dat stuk bout het kamwiel raakt, hoort
men het tegen de kammen op en neder
schokken. Dit beet men kleppen en vandaar
de naam van kleppe.
Klepspaan : houten stoksken (er zijn er
twee) van onder tegen het staakijzer gebonden, om den schoendel doen te kloppen.
tKlip : knapken bout dat op de sloten geslagen wordt om ze vast te doen blijven.
t Köning rechtstaande boom of as, die van
boven door 't rondsel gaat.
Konter -ijzer : eene soort van vijs, die beneden den ezel van de pasbrugge vasthoudt
en dient om de meulensteenen min of meer
nader een te doen kernen. Zou ik hier
't Fransche woord contre : tegen moeten
in zien ?
tKroonrad : Een liggend rad waar de kör
Hing doorsteekt en in vastzit, en dat met zijne
liggende kammen tegen een rondsel draait.
tKruispla : de kruispladen (kruispäen), zijn
de twee balken die kruiswegs overeen lig-gen op de teerlings, en tot voet dienen aan
de molen.
Kruisplaten : twee balken die kruisgewijs
overeen liggen en waarvan de uiteinden op
de teerlingen vastzijn. Te midden de platen, juist in 't kruis, staat de stake. Men
onderscheidt de bovenplate en de onderplate.
tKuip : het omhulsel van den molensteen,
in vorm van kuip die in vieren gedeeld zou
zijn.
Kuip(e) : ziet steenkuipe.
Kuipe : kuip waar de mulder het meel in
stort, dat bij schept.
Kurten, korten : de zeilkleeden wat oprollen. 'k Zal moeten beneen gaan om te
kurten.
Lanteerne : toestel op gewijze eener lan
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teerne, dat van boven op het staakijzer vast
is en dat door het kamwiel in beweging gebracht wordt.
Lanteernschijven : twee ronde stukken
hout, die niet slecht op schijven gelij ken en
het onder- en bovendeel der meulenlanteern uitmaken.
Last : is eene andere benaming voor einde.
Lemmers : de platte ijzeren staafkens, die
in de bane der as liggen. Na elken
fin er ligt er 'nen dam. Ziet dit woord.
Lene van den Steeger : de leuning ter
zijde.
Letsen : touwkes die het zeilkleed vastmaken aan 't einde. [gaat,
tLicht : lederen riem die over den lichtboom
t Lichtboom : voorzien van den haal, dienende om het yonder op en of te bewegen
en om den looper te lichten naarmate de
molen draait.
Lieswegge : wegge die tusschen den assekop en den pestel vaste plaatst.
Ligger : zoo noemt men de onderste meulensteen, om reden dat hij vaste ligt.
tLijk : koord waar het zeildoek ingenaaid is.
Lip(pe) : het deel van 't einde dat binnen
den assekop komt.
Lipwegge : wegge die ten zijde tegen de
lippe zit. ,-- Eene lipwegge was losgekomen.
tLits : koordeken in de lijken, langs den weiboom vastgemaakt en in de kappekens gehangen om de zeilen vast te zetten.
t Looper : bovenste meulensteen, hij loopt
of draait en maalt.
tLooper : ziet ligger.
Loopketen : de keten die aan het windas
des molens vast is en dient om den molen
te helpen verdraaien of keeren. (Vergelijkt
loopstokken).
Loopstokken : de twee stokken, die als
schoren dienen rechts en links van het hangelhout.. Wanneer de meulen moet gekeerd worden, zijn zij de eerste die moeten
loopen of van plaats veranderen.
Luiaske : kleine as, die dient om de zakken
op te halen.
Luie : ziet luiaske.

lem
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Luihuizeken : dat vooruitkomende kapke
van voren aan den meulen, heel van boven,
waar het uiteinde van het luiaske onder
komt.
Luikoorde : eene koorde die vast is aan
de wippe en die dient om deze te doen opluiden.
Maalzolder : planken vloer, waarboven 't
malen gebeurt en waar de mulder de zakken legt, weegt en afdoet.
Manen : twee koperen of metalen stukken,
als 't ware, twee ringen met breeden rand,
die rondom den hake der molenstake tegen
elkander draaien. De onderste mane ligt
vast op de stake en de bovenste is aan den
steenbalke vastgemaakt.
Meelbak : bak daar de meelgote langs door
ligt.
t Meelbak : bak waar de zak wordt aange-hangen.
t Meelgoot : de houten buis waardoor 't
gemaal in den zak glijdt.
Meelgote : ziet gote.
Meelkuipe : ziet kuipen.
t Meelschoep : schepper om het meel op te
scheppen.
Meelschuppe : schuppe daar den mulder
meel mee schept.
Den meulen volleggen : de vier zeilkleeden heel en gansch op de zeilhekkens openspreiden. --- We gaan werken van den
achternoen ; ge moogt den meulen volleggen.
Meulennagel, molennagel : soort van
taaie, platte nagel met ne goeden kop.
De mulder vrieg ne kilo meulennagels.
Meulensteeger : trap al waar men op den
molen gaat.
Mirrenstijlen, middenstijlen : vier opweertsgaande stijlen, waarvan twee in den
midden van elke zijde, die de uiteinden van
den steenbalke insluiten. 't Is hierdoor dat
het heele meulenkot met den steenbalke
rond de stake draaien kan. Voor midden
zegt het yolk dikwijls mirren.
t Monster : zeker gewicht verschillende van
streek tot streek, dat men van 't meel afneemt als loon voor 't malen.

't Zijn er zoo verin vast te leggen.
Monsteren : den loon van den zak afnemen.
Molendam, meulendam : heuvel waar de
scheidene..-- Ziet ontzeilen.
molen op staat. — De zakken lagen op den
Oor(e) : uiteinde van ne stijl of balk die
meulendam, Kram. zegt molenberg en
door nen anderen zit, dat al den buitenkant
Schuerm. molenwal.
dezes anderen zichtbaar is. 't Is door de
1Vlolenkot, meulenkot : het beweegbaar
ooren dat de sleutels gesteken worden. ^deel des molens, waarbinnen men maalt en
Ziet sleutel.
werkt. --- Het bestaat uit het vorendeel, het
Opluiden : optrekken. — De zakken opluiden.
achterdeel of achtergetrek, de twee zijden,
de zoldering en het dak.
t Opzeilen : het doek op de roeien openen.
Molensteei en, meulensteenen : steenen
Paalwegge : de wegge die in den assekop
waartusschen het graan gemalen wordt.
het einde op den pestel gesloten houdt..-Muizela(a)r(e), muizele(e)r(e) : stiji die
't Was eene paalwegge uitgevallen.
te midden de windwee van beneden tot aan
Pal : 't zelfste als gek.
de asse staat en te wege brengt, dat de -Pan : ijzeren plaat die in het yonder staat,
meulen muizelt.
en waar het onderijzer in draait.
Muizelen : het muizelen van den meulen
Pasblok : blok bout, die in de pasbrugge
bestaat hierin, dat de baan, door de wieken
zit en die moet kunnen om en weer schuiin 't draaien beschreven, niet evenwijdig en
yen om de steenen overal evenwijdig te
is met de windwee, maar wel met die 'ne
houden of ze te passen.
scherpen hoek vormt. — Hoe meer 'ne
Pasbrugge : brugge, of kort stuk bout, dat
meulen muizelt, hoe beter hij draait, zeggen
al den eenen kant vaste ligt en al den ande muilders.
deren kant op den ezel rust. De pasbrugge
Multer : meel dat voortkomt van hetgeen
dient om de steenen in pas te houden; 't is
de mulder als maalloon van de zakken
te zeggen, zoodanig, dat de bovenste steen
nemen mag. Ik ga ne kilo of tien multer
overal evenver van den ondersten zij.
vragen.
Pere : ijzeren staaf in den vorm eener peer,
Multeren : de maalloon van het gemale
die in den speurpot draait, al door den ligger
afnemen. — De mulder mag den zak mulgaat en van boven vast zit in den looper.
teren.
Pestel : vierhoekige boom, waar het einde
Multerschup(pe) : schuppe waar men mee
binnen den assekop op vereenigd en aan
multert. Zie meelschuppe.
vastgehecht is. — Ne pestel is nen eekenen
Neep, nepe : stukske bout, dat Legen eene
boom.
Pierhaak : haak waar men zeilen mee neeruitholinge van den meulenwand past en dat
dient om den klauwreep te houden of vast
trekt, wanneer de molen niet en draait.
te nijpen. Van daar de naam nepe.
Pinneband : balk die achter den binnebalke
Noot, note : bloksken hout, dat den ijzerligt.. 't Is door het steken of wegtrekken
balke uit en in kan, en dat dient om het
van spieen tusschen den pinneband en den
staakijzer in den ijzerbalke te doen vastpinnebalke, dat de asse vooruit of achteruit
zitten.
kan gaan. De pinneband immers ligt
Ondermolen, ondermeulen : onderste afonbeweegbaar, terwijl de pinnebalke
deelinge van het meulenkot, beneden den
vooruit en achteruit schuiven kan.
maalzolder.
Pinnebalke : balk, die van boven in 't
Onderplaten. : ziet kruisplaten.
vorendeel van den meulen ligt en waar het
Ontzeilen : de zeilkleeden toerollen. — Jan
uiteinde of de pinne der meulenasse in
zal den meulen ontzeilen.
draait.
Ontzeilhaak : haak vastgemaakt aan het
Pinnesteen : steen in den pinnebalke gele„einde" om bij 't ontzeilen de zeilkleeden
gen, daar de pinne der as in komt.
-
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-tot : klein rond putteken in de pan, daar
de pin van het onderijzer in ronddraait.
Poupen, papen : de staken die rondom den
molendam in den grond steken om de loopketen aan vast te leggen bij het keeren van
den molen.
t Prangbalk : 't bout dat de prang doet
werken, openen en sluiten.
Puien, puiten : houten haakskes in den
vorm van nen zittenden puit of kikvorsch
die aan 't einde vast zijn en waar men de
letsen in legt.
Rene : zwaar rechthoekig stuk ijzer met
vertakkingen aan, dat midden den looper
vaste ligt. De hake van de pere sluit er in.
Renetakken : de vier vertakkingen op de
vier hoeken van de rene.
1- Ring : de plaats tusschen den looper en de
kuip in.
Ring : ziet steenring en steenkuipe.
Ringhout, ringheit : ringvormig bout, daar
de onderste steen of de ligger stevig in
vaste zit.
t Ringmeel : meel dat rondom den steen in
de kuip is gevallen.
Roe(de) : de vereeniging van ne pestel in
de twee einden, die in den assekop tegen
elkaar stooten. Men onderscheidt de binnenroe en de buitenroe.
Eene roe bloot trekken : op eene roede
het zeilkleed oprollen. — We gaan eene
roe bloot trekken.
Eene roe t'halven trekken : op eene roede
't zeilkleed ne merkelijken eind verre opvouwen. — De mulder moest eene roe
t'halven trekken.
Eene roe op de koorde trekken : het zeilkleed eener roede bijkans heel en gansch
opvouwen. — We zullen eene roe op de
koorde trekken.
Eene roe Lipkes trekken : is hetzelfde als
eene roe tippen trekken.
Eene roe tippen trekken : de zeilkleeden
eener roede elk een weinig opvouwen.
Jan vergeet niet eene roe tippen te trekken.
Roegewand : de twee roeden des meulens.
Elke roe heeft twee einden of lasten, die op
ne pestel vereenigd liggen ; dus bestaat het
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roegewand uit twee pestel en vier einden.
Rok : het buitenste, als 't ware, neerhan
gande deel van 't meulenkot.
Rokken : men zegt de meulen is kort gerokt, als wanneer 's molens wanden niet
verre beneden en komen, en, de meulen is
lang gerokt, in het tegenovergestelde geval.
tRondsel : 't rad dat op het staakijzer vast
zit en door het kamrad in beweging gebracht wordt.
Scheen, scheeden : dwarslatten van het
hekken. —'tWaren twee scheen in 't veurhekken gebroken.
Scheppen : zie multeren. De mulder schepte
zeven kilos van denen zak !
Scheut, scheute : plank die van 't windberd deelmaakt. --- 't Moet eene andere
scheute op 't windberd geleid worden.
Schieten : verschuiven, verschokken bij 't
draaien des molen ('t wordt van den pestel
gezeid, wanneer bij niet wel vast en zit in
assekop). De pestel schiet, we zullen den
meulenmaker moeten doen komen.
Schouderinge van de rene : de twee zware
stukken ijzer, die boven op de rene liggen.
Schuive : oogvormig, waar de meelschuppe in gesteken wordt, nadat zij gebezigd
werd.
Slagkoorden : koorden of touwen die van
het achterhekken naar het midden des hekkens komen en zöo het zeildoek opspannen.
— De mulder moest de slagkoorden vernieuwen.
tSlek, de : de slekken zijn twee plaaien, de
gedaante van eene slek hebbende, die van
onder tegen den kast der molen een weinig op den zetel dragen.
Slekhouten, slekheiten : twee stukken
bout, die van onder aan de berriebalken
vast zijn en bij 't verwinden lichtekes tegen
den zetel wrijven. 't Is om den meulen het
zinken te beletten dat de slekhouten dienen.
Sleks geven (uitspr. sleks geen) : den meulen bij middel van slekhouten verhoogen.
Sleutel : stuk bout dat gesteken wordt door
het uiteinde van nen balk, die dwars door
een ander stuk uitkomt, ten einde het terugschuiven te beletten.
-

Slingerstok : plat stuk van boven aan eene
zeil, waar de zoom van de nabijzijnde zeil
doorschuift om alzoo meer vastheid aan de
zeil te geven. --- De slingerstok hing gebroken.
Sloten : 1) stukken hout, die tusschen de
pasbrugge en den ezel gestoken worden ;
2) stukken hout, die dienen om den pasblok
te doen verschuiven.
Snokpeze, snokpees : koorde die van onder vaste is aan een stuk hout om den
klauwreep tegen den meulenwand tenijpen.
Als de mulder aan die koorde trekt, snokt
hij zöö dat stukske hout weg, en de klauwreep kan werken. Ziet nepe.
Spankoorde : koorde, die 't klein bakske
ophoudt en al over de ringkuipe gaat.
Speurpot : ijzeren potje, daar de pere in
draait.
tSpil : ijzeren of houten staven die in het
rondsel komen, heeten de spillen.
Spillen : de harde rollekes hout der lanteerne van den meulen, daar de tanden van
het kamwiel tegen komen.
Sprang(e) : ijzeren ooge, daar de vange
mee aan het vangebalkske vaste ligt. —
De sprange doet de vange, bij het loslaten,
opspringen. Vergelijkt het klankenwisselen in springen, sprong, sprang, sprange.
Staakijzer : zwaar recbtstaande ijzer, dat
den looper in beweging brengt.
Staander, staner : platgemaakt stuk hout,
dat tegen het bezethout geplaatst is om
derwijze het omwijken te beletten. —'t Was
ne staander los gekomen.
Stake : zware boom die heel en gansch het
beweegbaar meulenstel draagt en op het
midden van de kruisplaten met vier pooten
pal vaste staat. Opdat de stake niet rechts
noch links en zou weg kunnen, steken er
sleutels ter zijde door de kruisplaten.
•1•Standaard : recbtstaande boom waar de
geheele molen in bangt.
tSteenbalk : balk die op zijn breeds door
den molen gaat, die op den standaard rust
en het steenbed ondersteunt.
Steekbanden (van steken : steunen) : acht
balken die van op de kruisplaten schuins

23

omhooge gaan. — De vier binnenste ste-ken in de stake en de vier buitenste zitten
vast in den zetel van den molen, alle met
nen kerne.
Steekbanden : schuinsstaande stijlen die
kloekte geven aan de meulenzijden en vaste
zitten van boven in de daklijste, en van onder öf in nen middenstijl, öf in nen hoekstijl, öf in de steenlijste.
Steenbalke, steenbolke : overgroote balk
waar de molensteenen boven rusten.
Steenbedde : de vereeniginge van balken,
waar de molensteenen op rusten. — 't Er
is een steenbedde voor ieder koppel steenen, en de steenbeddens rusten op den
steenbalke.
Steenkuip(e) : ronde kasse of kuipe, daar
de bovenste steen of de looper in draait.
Men zegt ook steenring,of kortaf ring,kuipe.
Steenlijsten : twee balken die van end tot
end den meulen gaan, de een rechts en de
andere links, en rustende zijn op 't uiteinde
van den steenbalke.
De toestel
Steenring : ziet steenkuipe.
gelijkt een ring inderdaad.
Steenzolder : de vloer of zolder, waar de
meulensteenen op liggen.
Steert van den meulen : het toestel dat
van onder aan het meulenkot vast is en
dwars door den meulensteeger komt. — 't
Is bij middel van den steert dat de molen
gekeerd wordt.
Steerteling : kort touw aan het zeilkleed
gehecht en dienende om dit kleed vast to
't Zijn verscheidene steertelinleggen.
Ziet zeilkleed.
gen aan een zeil.
Steert der vange : uiteinde der vange, dat
aan den vleger gehecht is.
Sterrewielke : een wiel daar het luiaske
doorgaat, en dat dient om het luiaske te
doen werken. Door zijn maaksel en ge
lijkt het niet slecht aan eene sterre.
Steun(e)balken : balk die ook op de daklijsten ligt en waartegen de ijzerbalke met
eene schore steunt.
Stormband : breede ijzeren band, die rond
de stake gaat en al den eenen kant vastgemaakt is aan boezem en steenbalke. In geval
Molenaarstermen.
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van harden wind of storm dient hij tot verzekeringe des molens.
Teerlingen : de vier zware muursteenen,
in den vorm van teerlingen, daar de molen
op staat. Het was nen teerling uitgebrokkeld, de metser moest komen. Tuerlinckx heeft ook dees woord.
Trapke : getand stuk bout, dat al weerskanten van het bakske ligt en dat dient om
het klein bakske te verhoogen of te verleegen.
Tremelstokken : twee stokken die schuins
en stil liggen en den graanbak dragen.
Vang(e) : plank, die stropsgewijze rondom
het vangwiel gaat en dient om den meulen
in het draaien te bedwingen.
Vangebalkske : balkske waar de vange,
bij haar begin, met eene ooge aan vastligt.
Vangehaak : berd of plank, daar eene greit
ingezaagd is en zöö als 't ware eenen haak
vormt, daar de vangevleger in ligt.
Vangevleger, den : zware balk, die vast
is aan den steert der vange en dient om den
meulen stille te leggen. 't Volkt zegt vleger
voor vlegel. [om sluit.
Vangewiel : kamwiel daar de vange rondVangewinde : eene winde daar men de
vange mee in werkinge brengt. Men
zegt ook enkel winde. De winde was
gebroken.
Vangezeel : reep, dien de mulder bezigt
om de vange te doen werken en die al over
de winde gaat.
Vermangelen : verwisselen tegen mulder.
't Is windeloos, ik ga een vijftig kilos graan
vermangelen.
Verstuiven : door het stuiven verliezen.
Op 40 kilos hield de mulder nen halven
kilo of voor 't verstuiven.
Veurhekken, voorhekken : deel van 't
zeilhekken van aan 't einde tot aan den
binnenzoom.
Veurmeulen, voormolen : de geheele toestel, die de voorste koppel steenen doet
werken. — De veurmeulen kamt te letter.
Veurzoom, voorzoom : eindlat van het
voorhekken van op en neer de zeile. De
veurzoom was gebroken.
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Viere t'halventrekken : op de vier einden
des molens het zeilkleed eene merkelijke
lengte opvouwen. — 't Waait te stijf : toe !
laat ons viere t'halven trekken.
Viere tipkes trekken : alle vier de zeilkleeden een weinig opvouwen. -- We zullen viere tipkes trekken, eer dat we beginnen te werken.
Viere tippen trekken : ziet viere tipkes
trekken.
Viere op de koorde trekken : eene roe op
de koorde trekken doch op de vier einden.
Vorke : benedendeel van het staakijzer in
den vorm eener work, dat sluit tusschen de
stukken van de schouderinge der rene.
Werveling : toestelleke, bestaande uit een
stukske bout dat rond ne nagel draaien
kan dat dient om 't windberd in 't voorhekken te houden. 't Brak ne werveling,
binst dat men 't windberd plaatste. Ziet
windberd en voorhekken.
Wervelingske : ziet wervelinge.
Windberd : planke die het voorhekken
bedekt en van verscheidene stukken is.
Winde : ziet vangewinde.
Windeloos. : 't Is windeloos : er is geen
wind. 't Is droevig voor ne mulder, als
't zoolange windeloos is.
Windwee : het achtergetrek des meulens,
of die kant, alwaar de wieken of zeilen vöör
draaien, en waar altijd diensvolgens de
wind op blaast. Ziet windweeg bij Schuerm.
Wip(pe) : balkske dat het luiaske doet om-hooge gaan tot tegen het kamwiel des molens en het derwijze in werkinge doet
komen.
Zakhaak : haak daar de zak binst het malen aan vaste bangt van onder aan de meelZeilhekken : het hekken der zeile. [gote.
Zeilkleeden : de kleeden of lakens die op
de wieken des molens gespannen worden.
Zeilen : de wieken van den molen. 't
Was eene zeile gebroken : de zeilkleeden.
Ziet dees woord.
Zetel : vierkante lijst, bestaande uit vier
stijlen, die met ooren door elkander zitten,
en met zwaluwsteerten stevig rond de stake
sluiten. De zetel maakt dat het molengestel

rond de stake noch leegen, noch hoogen en
kan. ^- Bij middel van de twee zetelbalken
of berriebalken draagt hij de zoldering des
molens.
Zwalwseert : ziet zwaluwsteert.
Zwaluwsteert : min breede deel van nen
balk, waar deze in nen anderen balk mee
vaste ligt en dat ter zijde afgewerkt is tot

den vorm van ne zwaluwsteert, d. i. op
gewijze van een trapezium, waarvan de
lengte der evenwijdige lijnen van boven is
en de kortste van onder tegen het breedere
deel van den vastliggenden balk. De zwaluwsteert belet teenemaal het vöör- en het
achterweerts schuiven.—Vergelijk Schuer
mans' Idioticon.

De nieuwere meelfabrieken werken, vergeleken bij de oude geslepen molensteenen, tienmaal zoo geleidelijk en volmaakt. Maar nam het oude onvolmaakte ambacht : het heele zieleleven van den molenaar in beslag, waarbij het
rekenen met tij en ontij, slappen en sterken wind, vaak iets groot-menschelijks
aanbracht in karakter en berusting ; thans is daarvan in de fabrieken eigenlijk
niets meer over. De chef-molenaar (Obermüller), en twee ondermolenaars zijn
geschoold in het nieuwe vak, terwij 1 hun 40 a 60 helpers louter handlangers of
machinisten en timmerlieden zijn, die niets meer van de vaktaal kennen.
32. DE BAKKERSTAAL.
A. De Bakkerij. P. de Jong, Bolsward 20/7..-- Bakkers-Bondscourant. Heerengracht 89,
Amsterdam X/x . ^-- De Banketbakkerij. N.-Z. Voorburgwal 271-73, Amsterdam 10/7. —
Consudel (cacao, chocolade, suikerwerken en delicatessen.) van Breestraat 155, Amsterdam /30 . ._. Nederl. Advertentieblad voor brood-, koek- en banketbakkers, Tas
manstraat 64, Den Haag X/X. --- Nederlandsche Bakkers-Courant. Mij. „De Brakke
Grond", Amsterdam 20/3.. De Belgische Bakker. Timmermans-Deknop, Leuven 15 1. —
De Bakkerij en aanverwante nijverheden. Cirkelstraat 27, Ostende x/7..-- De Bakker.
L. de Plancke-Welvaart, Brugge x/7.
B. De Bakkersbazuin (v. bakkers, chocolade- en suikerbewerkers) Bingleystraat 58,
Rotterdam x/30.
C. Ons Vakblad (v. bakkers, cacao-, chocolade- en suikerbewerkers.) Woeldijkstraat 15b,
Rotterdam x/14 .. Ons Orgaan (Verbond der voedingsnijverheid.) Kogelstr. 7, Brussel x/ ,.
D. De Bode (v. arbeiders 1. h. bakkers-, chocolade- en suikerbedrijf.) De Genestetstraat 8,
Amsterdam 20/14.
A. Falli : De hedendaagsche Banketbakker 4, Rotterdam z.j. 1914. J. Gouffe: Het boek
der banketbakkerij, Rotterdam 1894..--- H. Gouverneur : De Gids. Practisch handboek voor
elken Bakker, Veendam 1892.. Jac. Güth : De moderne banketbakker, Veendam 1910.
Jacques : De concurrent koek- en banketbakker. Een vraagbaak voor patroons en bedienden, Rotterdam 1909. --- Het bakkersbedrijf to Amsterdam. Rapport eener gemeentelijke
commissie 1908. — De toestand der Cacao-, Chocolade- en Suikerwerkers to Amsterdam.
Rapport eener gemeentelijke Commissie 1906.

—

In de oude bakkerijen, gelijk er trouwens nog zeer veel bestaan, was de ovenist
meesterknecht ; voor al het overige zorgden de bakkers, waarvan de beste
ook den ovenist konden vervangen. De machinale brood- en biscuitfabricatie
heeft ook hier een heele omwenteling gebracht in het bedrijf. Deeg maken
doen thans de kneedmachines, die ook meel, melk, zout en gist wegen. De
voorman regelt de vorming van het brood onder de bankwerkers, de schaalMolenaars en bakkers.
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man weegt en geeft het aan de eigenlijke opmakers. Een aparte groep bedient
de ovens. Sommigen doen niets dan inschieten, anderen niets dan uithalen, nög
anderen eindelijk rijden de karretjes met de broodvormen of en aan, en reinigen
die vortuen. Hoe meer de broodfabriek zich uitbreidt, des te minder gelegenheid is er : om volledige vakkennis op te doen. De bazen en meesterbakkers worden dan ook uit het kleinbedrijf gerecruteerd, of genomen uit de vakschool te
Wageningen. Vroeger werd het brood door de bakkersknechts zelf aan huffs
bezorgd. Thans is dat afwisselend wandeltochtje, voor bijzondere broodbezorgers en straatknechts : tot een vervelend wagensleepen geworden.
De biscuitfabrieken hebben zich nog automatischer ontwikkeld. Hier is eigenlijk alleen de chef nog een geschoolde Bakker van in vak. Bijna al de overigen
zijn ongeschoolde krachten. Toch blijft er, volgens de berichten van althans
e ene fabriek : de belangstelling der arbeiders voortdurend gaande. De verscheidenheid der verschillende soorten van koekjes ! trekt steeds hun aandacht
op de uitkomsten van het proces ! Sic. Wij denken bij het oplossen der sociale
vraagstukken niet genoeg, geloof ik, aan de kleinheid van den mensch.
Vroeger was het verwerken van chocolade en suikerwerk : een onderdeel van
het banketbakkersbedrijf. De eerste bediende was meestal de aangewezen
man voor het chocoladewerk; wie van de anderen het handigst was, mocht
hem 't meest assisteeren, en ook het eerst zelistandig werken. De jongen moest
het door afkijken tot 3aen , 2den en ten slotte tot 1 Sten bediende zien te brengen.
Hier en daar komt dat nog voor. Maar de fabrieken hebben ook hier, van 't
maken van flikjes tot de fijnste tabletten en pralines toe, bijna reeds het monopolie in banden. Hier wordt echter nog steeds tamelijk veel van den werkman
gevorderd, vooral voor het decor en het officewerk : hij moet tot op zekere
hoogte artiest zijn. Maar voor opleiding is op de groote fabriek Been plaats
meer; alleen, Indien de arbeider op de kleinere fabrieken werk zoekt, en zoo
mogelijk, gedurende de eerste jaren, dikwijls van patroon verwisselt, kan hij
het tot bekwaamheid in zijn heele vak brengen. Op de eigenlijke cacao- en
chocoladefabrieken, die zich uit de oudere cacaomolens ontwikkeld hebben,
zijn zeer kostbare machines : weer bijna al het geschoolde handwerk komen
vervangen. De eigenlijke molenaars hebben nog hun volle vakkennis noodig,
de brekers hebben verantwoordelijk werk, waar echter geenvakopleiding voor
vereischt wordt. Van de bazen wordt volledige bedrijfskennis gevorderd.
Maar deze allen met de machinisten en andere ambachtslieden te zamen :brenn
gen het niet vender dan tot 16 °/o geschoolden, 19 °/o getrainden. De rest is
weer heel en al ongeschoold. Verarming van vaktaal is natuurlijk het slot.
33. DE TAAL VAN HANDELSREIZIGERS EN -BEDIENDEN. Cf. 3de Hoofdst. 386/30.
A. Bondsorgaan (Ned. Bond v. Handelsreizigers), B. v. d. Kamp, Groningen "/,,. EenDe
dracht (Rottend. Handelsreizigersvereeniging), Wijnhaven N.Z. 101, Ibid X/,.
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Hande1sreiziger (Ned. H.-Vereeniging), Schiekade 185, Rotterdam 20/,..-- De Handelsen Kantoorbediende (Federatie), N. Maters, Zaandam X/ X ..-- Maandblad „Ons Orgaan"
(Zaanl. Kantoor- en Handelsbedienden), C. Huig, Zaandam Xb o .. Mercurius (v. Handels- en Kantoorbedienden), Ged. Glashaven 7, Rotterdam 2"/,..-- Het Handelsonderwijs
(Handelsleeraren), Linnaeusstraat 47, Amsterdam X/X.. Handelsstudie, v. d. Laan en Co.,
den Haag 11/15 .. Maandblad voor het Boekhouden en aanverwante vakken, G. Deiwel,
den Haag x/30.
B. Ons Beginsel (Christi. Kantoor- en Handelsbedienden), Allard Piersonstraat 19",
Amsterdam "h 5.
C. De R. K. Handelsreiziger, Diergaardelaan, Rotterdam 20/,.. Het R. K. Beginsel (Han..
dels-, Kantoor- en Winkelbedienden), Smidstraat 152, den Haag X/ 30. St.- Christo
-phorus,OganNed.BvRKHanlsreizgv n,Orthesa13
den Bosch '/30.
D. Onze Strijd (Handels- en Kantoorbedienden), Reguliersgracht 80, Amsterdam 9/14•
34. DE TAAL VAN KLEERMAKERS EN MANUFACTURIERS.
174./30
A. De Confectie (Heerenconfectie), Zuylichemstraat 6, den Haag X/ 30. .-- Desterbecq's
modejournaal voor Heeren, Gebr. Belinfante, den Haag X/30.
De Kinderkleeding,
H. Roelants, Schiedam X/30 .. De Kleermaker, Zusterstraat 35, den Haag 6/30.
/3Q•—Het
Maandblad voor Kleermakers en Coupeurs (Engelsche modes), Haringsvliet 61, Rotterdam 8/30 ..-r De Manufacturier, Heerengracht 255, Amsterdam 20/15.
De nieuwe
Manufacturier, v. d. Stal en Groenewegen, Utrecht X/ 14. De Nederl. HoedenwinkeTier (hoeden en pettenvak), Kalverstraat 100-02, Amsterdam X/3o• De Nederlandsche
Kleederindustrie, C. Misset, Doetinchem 20/ 7 .
B. De Kleermaker (Christelijk Vakblad), Prinsengracht 200 Amsterdam X/ X.
C. De Ned. naaisters- en kleermakerscourant, Reitzstraat 271, den Haag X/ 30.
De Belgische kleernijverheid, Nationale straat 119 Antwerpen 10/:;0 .
D. Het Kleedingbedrijf. (Mannl. en vrouwl. arbeiders i. d. kleedingindustrie), Weteringschans 179, Amsterdam X/14•
Holemans : Vlaamsche knipmethode voor de kleermakers 1904.. C. Hoogendoorn : De
coupeur. Handboek voor coupeurs en kleermakers, Leiden 1906. — J. Roelans : Weten
schappelijk Handboek voor naaiers (Vlaamsch) 1910. — De kleedingindustrie in Amsterdam. Rapport eener gemeentelijke Commissie 1900 — Veritas : Weg met de huisindustrie.
Uitgave van de Kleermakersvereeniging „De Ster" te 's Gravenhage 1909.
►

De ouderwetsche kleermaker was een type
yP van belang.
g Met de beenen ^ e ^vouwen op zi..^ n tafel gezeten, heerschte hij als philosoof over dorp en stad.
Het betrekkelijk lichte naaldwerk scheen zijn hersenen teng oede te komen,
en vooral de droge humor ontwikkelde zich soms kostelijk. Nog iets hiervan
hooren wij in het nog heden te Arnhem bekende liedj e : „Ik ben een snijder
kakadoe De wereld door gedwaald — Van 't werken word ik nimmer moe —
Een held ben ik met de naald — En ik reis door Holland, Oost en West — In
Amsterdam bevalt 't me best — Al om de balie van . . ". Verder reikt hetge
heugen niet meer
van het hedendaagsche geslacht. Wat wij vöor den to
.,
g en-woordigen tied daartegenover kunnen stellen is bijna niets dan degeneratie.
Weer te Arnhem prevelen thans de drinkebroers onder de kleermakerknechts
Kleermakersliedjes.
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het volgende (met permissie) : „Schiedam Schiedam gij Nazareth — Gij die zoo
wenig mensch verplet — Het doet je beven, het doet je trillen, of dat je van
de koorts bent belaän — Je kunt op je beenen niet meer staan — En dan zeggen ze nog : vervloekte bond Wat doe jij met zooveel jenever in je k.:
Dit zijn de woorden die staan bescheten en bespogen In het boek der
hemden -- 't Vierde hemdslip, 't vijfde tot 't zesde knoopsgat Beminde
drinkebroer Voor vijf cents hij-j'een vol glas in cafe Coers —". Waaraan
is dat te wijten ? Wij moeten hier vooral het maatwerk van de confectie onderscheiden. Reeds voordat de confectie haar intrede deed, was in het maatwerk de arbeidssplitsing begonnen. Er werden Coen reeds grootwerkers,
broek- en vestenurakers onderscheiden. Ook de opleiding van den leerling
had bij den maatwerker reeds veel geleden. Deze moest, tijdens de telkens
kleiner wordende perioden van drukte, buitengewoon hard werken, en dan
was de ieerling een welkomehulp voor het gemakkeiijke werk. Was de drukte
voorbij, dan werd gewoonlijk het jong maatje weggezonden. In korte jaren
nam echter de confectie een hooge vlucht. Zonder fabriekproductie of machinerie trad hier de uiterste arbeidssplitsing in. Hier Juist kon de hulp van
jongens blijvend voordeel opleveren. Hoe grooter hun aantal werd, des te
meer kon ook de arbeid worden gespecialiseerd : na zeer korten tijd bezitten
zij de vereischte vaardigheid voor een onderdeel, maar verder komt -hun kunnen niet, en zoodoende zijn ze voor heel hun verder leven aan de confectie
vastgeketend. Bij hen voegen zich een deel der oude maatwerkers, die Been
werk meer winden, en in den laatsten tijd zeer veel vrouwen en meisjes. Natuurlijk gaat de splitsing het verst in de en -gros fabricage der mindere soorten.
Hier is slechts een coupeur, die eigenlijk het oak moet verstaan, op ca. 100
werklieden. En al die anderen zijn z'n Handlangers, die zonder hem niets vermogen. Naast deze confectiezaken kwam nu nog de confectie-fabriek met haar
machines. Zij vervaardigen tot dusverre alleen werkbroeken, werkjassen, werkkielen, boezeroens, sporthemden en wollen kinderpakjes, bloesjes en broekjes.
Maar dit is reeds een groot stuk, dat in de laatste 10 jaren op de huisindustrie
veroverd werd ; en het laat zich aanzien, dat deze verovering aldoor verder
zal gaan, daar het handwerk aan dien prijs : nooit dien glans van afwerking
geven kan. Welnu op de confectiefabrieken gaat zoo goed als alles machinaal, tot knippen, knoopsgaten waken, knoopen aanzetten, Borduren en stikken toe. De meeste meisjes zitten hiertoe aan een snort naaimachine, waarvan
ze niets begrijpen, maar die ze toch heel vlug kunnen bedienen, en dat is
genoeg. Ik had eens de gelegenheid de ontboezeming van zoo'n meisje te
hooren, dat our meer te verdienen voor haar ouders, van dienstbode weer
confectiemeisje worden moest. Ze kende het werk, want ze was er vroeger
al geweest, maar fie hadt die klackten moeten hooren.
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35. DE TAAL VAN MODISTEN EN NAAISTERS. Zie dl. I blz. 532 en nr 34 198/30•
A. De Gracieuse, Sythoff, Leiden 20/15..-- De Koningin der modebladen, Sythoff, Leiden x/ 30.
De laatste mode, E. Bosch JBzn, Nijverdal x/15• Het nieuwe modeblad. Uitge-versmij „Neerlandia", Utrecht 14115..-- De modiste (voor hoedenzaken), H. Stadermann,
Baarn 4/14.. De Vrouwenwereld (Modegids), H. Roelants, Schiedam 10/7. --- Weldon's
Centrale ModeDamesblad (Engelsche modes), Zuylichemstraat 6, den Haag x/ 15.
gids. C. Misset, Doetinchem l/o..-- De Kinderkleeding, H. Roelants, Schiedam 2%.
C. Met naald en draad (v. naaisters en borduursters), Pastorijstraat 23, Antwerpen 5/so.
S. Comender : Het dames- en kindercostuum. Handleiding tot het maatnemen, knippen en
vervaardigen, Rotterdam 1909. — De Huisnaaister. Practische handleiding bij het ver
vaardigen van bovenkleeding voor dames en kinderen, Leiden 1910. Modelboek voor
costuumteekenen (voor dames) Amsterdam 1897. — H. van Wessem : Ik kan kostuumnaaien. Geill. handboek, Leiden 1908.

Het aantal costuumnaaisters is in de laatste dertig jaren sterk gestegen. Vroeger
werd de damesbovenkleeding in alle burger- en arbeiderskringen : in het gezin
zelf met behulp der huisnaaister gemaakt. Thans heeft de vrouw daar geen
tijd meer voor, zij zoekt haar kostwinning buitenshuis, en kan niet meer naaien
dikwijls. Bovendien zijn de eischen der ijdelheid veel hooger geworden. Wie
die geen deskundige in dameskleeren is, kan 's Zondags aan het kleed nog het
dienstmeisje van de Mevrouw onderscheiden? Welnu, deze vermeerdering
van productie bracht natuurlijk weer de splitsing van arbeid. De patrones knipt
en past. Gewoonlijk zijn er een of twee naaisters, verder leermeisjes : tot 20 toe.
Het is er echter verre van af, dat deze laatste het volledige vak leeren. Gewoonlijk brengen zij het niet verder dan tot eenige bedrevenheid in het naaien,
het opleggen van garneering enz. Ook in de ateliers der modemagazijnen : is de
arbeidssplitsing reeds zoo ver mogelijk doorgevoerd.
De lingerieconfectie wordt deels door thuiswerkende stuknaaisters, deels op
fabrieken vervaardigd, die tot 500 meisjes aan het werk hebben. De yak-kennis speelt hier een nog geringere rol. Van een behoorlijke opleiding is geen
sprake, en bij het verlasen der fabriek is deze naaister dan ook nog volstrekt
niet in staat : tot het naaiwerk van een gewone huismoeder. Vandaar ontstem
ming bij de leerlingen, die telkens van werkplaats veranderen, om te zoeken,
of elders iets meer te leeren is. Maar overal worden zij slechts op een onderdeel
getraind. De eentonigheid, en zooveel grootere inspanning, maakt een kor
werk-ternwkijdozal.Bvenimotuwlgenvakht
op groote fabrieken na een paar weken opgeven, wegens voortdurende hoofd-pijn tengevolge van het duizeligmakend machinelawaai. Is het wonder, dat
ook hier wederom de eigenlijke vaktaal slechts een zweempje meer is ?
36. DE WASCHTAAL.
Z4/30
A. Krul's Maandblad voor Hand-, Stoom- en Chemische Wasscherijen, Gaffelstraat 27,
Rotterdam 16/3o..-- Vakblad der Waschindustrie, Leeuwendaallaan 4, Rijswijk 8/,.
Naaisters.
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J. Landre : Behandeling der wasch. Het reinigen en opmaken van de verschillende stoffen,
Almelo 1909. — Het Kunststrijken, Stijfselbereiding en briljantglansstrijken, Leiden 1910.

Ook hier, hoewel misschien minder dan elders, vermindert de vakkennis met
de invoering der machines, en daarmee de eigenaardigheid der vaktaal. Op
sommige groote chemische wasscherijen, wordt dit ongerief vrij wat verhol-pen:dorav ewijsn5to7ur.Vbeldnk
221/30
37. DE SPINNERS- EN WEVERSTAAL.
A. Textiel (v. spinnerijen, weverijen, ververijen, appreteerderijen, tricotage, enz.), Eshuis
& Co., Dalfsen 6/7.
B. Het Textielarbeidersblad, H. Verveld, Gronausche straat, Enschede 3/7.
C. Het Hoog-Ambacht (R. K. Textielarbeidersbond) Sonstaat 2, Tilburg 10/7. -- De Textielbewerker, Oudburg 36, Gent 15/7..-- De vrije Katoenbewerker, Oudburg 342,
Gent 7/30. De Vlas- en Jutebewerker, Oudburg 342, Gent
D. De Textielarbeider, Oldenzaalsche straat 19, Enschede 13/7.
J. Huchshorn: De katoenspinnerij. Beschrijving der werktuigen, Deventer 1908.— M. Vrij^Mauser : Patronen voor het eenvoudig weven, Amsterdam 1911. ^-- T. Crevals : Handboek van de weefkunde. (Via.).

In Volk en Taal, Deel IV, V en VI gaf Frederik de Vos een Zuid-Oostvlaamsche woordenlijst der weverstaal van Nukerke en omstreken, die ik hier
laat afdrukken, met de inleiding erbij.
„De achtbare Lezers van Volk en Taal en nullen 't mij zeker niet kwalijk
nemen, zoo ik, vooraleer de verschillige deelen van den grooten broodwinner
mijner streek op te noemen, een klein geschiedkundig overzicht beproeve,
rakende de ontwikkeling der weefkunst alhier. — Evenals alle nijverheid,
onderging ook deze menigvuldige veranderingen en volmakingen, waaruit de
behoefte aan zekere andere deelen in het getouw, en waaruit ook eene moei
lijkheid te meer in het groepeeren en volledig opnoemen derzelve. — Daarom
zal er hier en daar, in den loop mijner bijdrage, al eens hoeven rekening ge.
houden te worden van die veranderingen, namelijk bij 't opnoemen van de
oudere (vervangene), en van de nieuwere (in de plaats gekomene) stukken. —
Beziet men de oude weefgetouwen, zoo kan men aldra bemerken, dat zij nagenoeg alle een jaarmerk dragen, en dat daarbij die jaarmerken, voor de groote
meerderheid, zoo niet alle, tot den laatsten helft der vorige eeuw behooren.
Ik ben genegen hieruit te besluiten, dat men die 50 jaren mag aanzien als het
tijdstip van verspreiding der linnenweverij op Nukerke en in de omstreken. —
Die getouwen dragen, nu nog gedurig, den naam van lijnwaadgetouwen, en
werden ook enkel gemaakt ten behoeve der linnenweverij. — Alle zijn teer
kloek en zwaar gebouwd, gelijk overigens alles wat onze voorouders verveerdigden ; zij hielden meer van kloekte als van fatsoen, alhoewel beide in
hunne lijnwaadgetouwen gepaard gaan. Kloek moesten ze inderdaad zijn,
want zij gingen zwaren arbeid te verduren, kloeken weerstand te bieden heb—
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ben. — Men zal zich ook niet verwonderen over de kunstigheid, de gezochtheid zelis, van hun maaksel, als men denkt dat over 100 jaren en minder nog,
de getouwen zoowel een voorwerp van pracht, als een nutverschaffend meubel uitmaakten. r Immers, slechts de rijke boeren mochten op de kennis der
weefkunst en op 't bezit van een getouwe roemen ! In dien tijd was de
lijnwaadbereiding even onafscheidbaar van den boerenstiel als nu de bereiding der boter. In de Lente strooide de boer het lijnzaad in zijnen akker,
en dit was 't jaar nadien, vooraleer het de hoeve verliet, gereed om tot hemden of kielen versneden te worden. ,-- Bijzondere ambachtslieden gingen het
vlas ten huize van den boer zwingelen somwijlen ook was de boer zelf of
een zijner zonen dat werk machtig. Zijne vrouw en dochters sponnen het; de
Boer schoor het garen tot eene keten, boomde het op zijn getouw, en .
zijn werk voor de winteravonden was klaar. r Langzamerhand ging de weefkunst ook tot den geringeren man over. De Bersten, echter, die met dit
voorrecht werden begunstigd, en gebruikten hunne kunst voor eigen rekening niet ; zij verhuurden zich bij den eenen of anderen boer als wever, juist
gelijk men zich nu verhuurt als knecht en meid. r-- jaren verliepen eer 't getouwe zijne plaats vond tusschen de muren van de stulp des werkmans. Dan
nog werd het langen tijd aan dezen verhuurd tegen 3 of 4 fr. 's jaars. Thans
is het voor goed de eigendom geworden van zijnen huidigen gebruiker. En
hedendaags is het feit, van tezelfder tijde een peerd en een getouwe te bezitten, zeldzamer als eene sterre met 'nen steert. Ja, sommige rijken zouden het
als eene Schande aanzien van Pieter de Coninck's Bilde of te stammen
Diedutsn!Vra helijwdgtouvanse igar,
't veranderde ook van bestemming : Sinds lange words het nog enkel tot de
katoennijverheid aangewend. Min gelukkig voor zijn onmisbare Bezel en
dienaar : het spinnewiel. — Het katoen, eene uitheemsche ware zijnde, kent
den weg niet naar de nederige dorpswoning, tenzij na de oorverdoovende
toestellen eener spinnerij doorloopen te hebben, en aldaar tot gereeden draad
herschapen te zijn. Met den val der linnenweverij verloor het spinnewiel
zijn burgerrecht. Ook ben ik zeker dat niemand van die heden min als
30 jaren telt, nooit dat eenvoudig tuig en heeft zien draaien, en dat, bij het
rijpere geslacht, het gedacht „spinnewiel" onafscheidbaar is van het gedacht
„grootmoeder".
Bestaan er zelis nog spinnewielen? — ja, voorzeker op
elke parochie nog twee .
maar vermiss ze at lange op den zolder achter
eene gordijn van spinnewielen.... van spinnewebben, wil ik zeggen, verdoken
staan, en zou ik, na weken zoekens, misschien nog Been Ben uit zijn hoekske
kunnen halen. -- Men wete nu nog, om tot onze getouwen terug te keeren,
dat die van deze eeuw, meer bepaaldelijk tot de katoenweverij Bestemd, en
enkel moetende dienen als broodwinnend alm voor den geringen werkman,
..
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min zwaar en minder keurig zijn verveerdigd als hunne voorgangers, de lijnwaadgetouwen. Zij verschillen ook merkelijk met deze onder opzicht van
vorm, alhoewel er Been merkbaar verschil en is tuschen de narren hunner
afzonderlijke deelen. — Deze getouwen en worden Beene katoengetouwen
genoemd, gelijk men wellicht zou geneigd zijn te denken maar zij heeten vierstijlen, naar de vier rechtstaande stukken hout, die heel het geraamte schooren."
Achterhoofd : uitsprong naar omhooge, niet
verre van 't achtereinde der rame, en waar
achter de garenboom draait (alleen bij de
oude lijnwaadgetouwen).
Achterstijl : de stijl aan den achterkant der
rame : bestaat enkelijk in den vierstijl. Hij
houdt de geterdenschee vast, en draagt langs
achter, de garenboomklampe.
Afschijten : tengevolge van het korthalzen
gebeurt het somtijds dat het garen op den
kant afzakt, dat is afschijten. Voor de
beeldspraak vergelijke men Deel I blz. 346
onderaan : 't spuit er uit.
Balk(e) van den effenaar : het stuk hout,
waar de tapkens of tanden van den effenaar
insteken.
Balk(e) : de houten rug van den sterkborstel.
Band : ijzeren omslag rond de Bolle, voorzien van tanden.
Band : de cirkelvormig gebogene roede welke tot ten halven met koordekens doorvlochten en met papier beplakt te zijn den
waaier vormt.
Bane, ha(de)bane : het bovenste vlak der
onderlä, waar de schietspoel oploopt. Dat
vlak is schuins hellend, van achter Teeger als
van voren, en aan deze helling geeft men
den naam van steke.
De bane hersteken : wanneer de helling of
bane wat uitversleten is, moet de lä door den
timmerman wederom effen geschaafd worden.
Blare : de koordekes en papier van den
waaier.
Blokken : vrij stukken hout, die men onder
de pooten legt, hetzij om het getouwe te verhoogen, hetzij enkel met het doel de pooten
voor vochtigheid te behoeden. In 't laatste
geval bezigt men ook eenvoudig plankjes
van mindere of meerdere dikte.
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Op blokken weven : zoo zegt men van
iemand die op een getouwe weeft, opgehoogd door blokken.
Bolle : bolvormig stuk hout van nagenoeg
30 centimeters middellijn op 10 centimeters
hoogte of dikte. Steekt op het rechter uiteinde van den onderlooper, bij de getouwen
zonder regulateur, en moet dienen om, na
iederen truk, een eindje geweven goed op
te winden, of den truk te trekken.
Boomen : nauw of wijd boomen. Indien het
garen op den boom merkelijk wijder ligt dan
de breedte van het goed, dan zegt men : die
keten is te wijd geboomd ; — in tegenovergesteld geval, zij is te nauw geboomd.
Boomkramme : deze eene ijzeren kramme,
zit op 't linker uiteinde van den garenboom,
en moet dienen om op te boomen of 't garen
op den garenboom te winden, wel te verstaan, als het getouwe in eenen hoek der
kamer staat derwijze dat de rechterkant van
't getouwe (dus de trekgaten) tegen den muur
staat. Anders bezigt men, om op te boomen,
de trekgaten.
Borstboom : zie buikboom.
Bovenschee : zeer kloeke plaat van wel 15
centimeters dik op 25 tot 30 centimeters
breed, is de voornaamste verbinding der ra
men van 't lijnwaadgetouwe. Velen noch
licht goed en weven, laten-tans,diemar
deze schee van kant. Immers het lijnwaadgetouwe, om katoenstoffen te weven, heeft
nog altijd kloekte genoeg. De vierstijl heeft
deze schee in 't geheel niet noodig daar de
ramen van onder door de geterdenschee en
van boven door eenen steekband verbonden
zijn. De voor- en geterdenscheegaten
staan loodrecht en het bovenscheegat waterpas, zoodat de breede vlakken der eerste
loodrecht, en die der laatste plat staan.

Bovenscheegat : rechthoekige opening op
rond de 30 centimeters afstand boven het
geterdenscheegat, en waarin de bovenschee
steekt. Daar de vierstijl geene bovenschee
heeft, zoo mist hij ook de gaten.
Bovenste bak, tweede bak, derde bak,
onderste bak, zijn de verschillige namen der
genoemde afdeelingskes.
Bovenwerk : de heele verzameling van koorden, riemen, rolle of hef boomen, welke zich
boven het garen bevinden en den kam steunen.
Buikboom : bij 't lijnwaadgetouwe, rolrond,
en bij den vierstijl, kantzuilig stuk hout, stekende met zijne uiteinden in de buikboombosse. De gewevene stoffe glijdt al over den
buikboom naar den onderlooper. De wever
zit met borst of buik ter hoogte van den
buikboom, zoodat hij er, al wevende, soms
tegenraakt. Vandaar den naam.
Buikboombosse : bij 't lijnwaadgetouwe
ronde in het voorhoofd, en bij den vierstijl
rechthoekige opening in den voorstijl, waarin de buik- of borstboom zit.
Doorhalen : de uitgeworpen draden door
kam en riet steken.
Draaien : de garenboom ronddraaien bij het
opboomen. Draaien is een lastig werk en
wordt meest met tweeen gedaan.
Drogen : dat zegt men meer bepaaldelijk
van dien zijn garen met het vier droogt.
Drom : de verzameling van draden die door
den kamslager in nen nieuwen kam worden
gesteken, of ingereden, alsook het uiteinde
van het garen dat na elke afgewevene keten
in den kam blijft zitten.
Duimen : de uiteinden der rolle, waar deze
op draait.
Duimen : de ronde uiteinden van de buikboomen der lijnwaadgetouwen.
Duimen : houten of ijzeren uiteinden des
onderloopers. Zijn ze in bout, dan zijn ze
maar weinig dunner als de onderlooper zel^
ve, die van 10 tot 15 centimeters middellijn
meet. Zulke duimen echter, draaien moeir
lijk ; daarom worden ze algemeen vervangen
door ijzeren pinnen, ter dikte van eenen duim,
die in eene panne draaien. Een getouwe met

regelaar en bezit de ijzeren duimen niet alleen uit gemak, maar uit ware noodzakelijk,heid.
Duwer : zie klink(e).
Effenaar : zoo beet men eene soort van kam
(in 't bout). In een balkske van 4 centimeters Koog op 2 of 3 dik, zitten houten tapkens, dicht bijeen of verre van een alnaar
gelang de dikte (dichtheid) der keten. De
twesten of strengen moeten daar tusschen
loopen en zoo over den garenboom verdeeld
worden. Dat is de effenaar.
Den effenaar houden : gedurende het opwinden der keten, den effenaar vasthouden,
derwijze dat de twesten op hunne vereischte
plaats komen te liggen.
Endeke : einde der keten.
Enkele (lade) bak : deze bestaat uit twee
plankskes van 35 tot 40 centimeters lang,
7 of 8 cm. breed of Koog, die op de läbane
bevestigd zijn. Van boven langs den Bin nenkant hebben ze eene groeve.
Gang : bestaat uit twee twesten, die steeds
te samen geschoren worden. -- Zie scheren. — Als de scheerder deze twee twesten
op zijnen molen gewonden heeft, dan zegt
men dat hij een gang geschoren heeft. De
scheerder geeft aan den wever te kennen uit
hoeveel gangen de keten samiengesteld is,
ten einde deze voor de noodige breedte van
het te weven goed eenen effenaar kieze van
doelmatige fijnte.
Garenboom ; rolvormig stuk, teebbende de
lengte van de heele getouwbreedte, en van
15 tot 30 centimeters middellijn. De boom
ligt achter het achterhoofd of den achterstijl,
en 't is daarop dat het garen of de keten
gewonden is.
Garenboomklampe : het stuk bout in den
achtersten stijl van den vierstijl geplaatst om
den garenboom op te draaien. De garenboomklampe kan ook door eenen hangel
vervangen worden.
Gete(e)rdenspil(le) : ijzeren spil.
Geterden : v. mv. : kloeke houten latten, die
den dienst doen van hef boomen, wier steunpunt te enden is in de ooge.
Geterdenput ; een putje van een 60 centim.
Weverswoorden.
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breed op de lengte van de geterden of nagenoeg 1 m. 25 onder de geterden gegraven,
waar de geterden op en neer ingaan.
Geterdenschee : houtplate, stekende van
achter en van onder in 't getouwe, waaraan
voor 't plat werk, de geterden hun steunpunt hebben. Hiervan haren naam. Zij is
doorgaans 10 centimeters dik en 20 of 25
breed, en dient ook tevens om de ramen
langs achter te verbinden.
Geterdenscheegat : rechthoekige opening,
bij het lijnwaadgetouwe gedeeltelijk in den
achterpoot en gedeeltelijk in het lichaam der
rame, bij den vierstijl in den achterstijl en bij
beide op een 15 tot 20 centimeters hoogte,
waar de geterdenschee insteekt.
Geterdzeelen : dikke koorden die al boven
aan de peerdekes trekken en al onder door
de geterden getrokken worden.
Getouwe : toestel, met al de toebehoorten,
waar de wever zijn ambacht mee uitoefent.
Ook in figuurlijken zin, 't weversambacht.
Groeve : in de buikboomen der lijnwaadgetouwen is, in de lengte, eene groeve gesteken, waarin eene roede, met het geweefsel
eraan, kan geleid worden, zoodat ook het
goed (geweven stof) op den buikboom kan
gewonden worden. Hierom ook zijn die buikboomen rond, en steken ze in eene ronde
bosse. De buikboomen der vierstijlen en heb.
-beng roev.
Groeve : evenals in den buikboom der lijnwaadgetouwen is er in den onderlooper (ook
bij den vierstijl) in de lengte eene groeve
gekapt, welke moet dienen om de roede in
te leggen, tot houdvaste in het goed gewe
ven bij den aanvang van het stuk.
Haak : dikken ijzerdraad bevestigd aan het
uiteinde der opperlä, die langsonder de
klink(e) of du(w)er draagt.
Halzen : zoo noemt men het optrekken van
den boord der keten bij het opboomen ; is
de boord steil opgetrokken, men zegt, hij is
kort gehalsd ; ligt hij meer schuins, daar is
hij lang gehalsd.
Hangei : toestel van achter aan den steert
bevestigd tot het dragen van den garenboom,
en 't welke toelaat dezen naar willekeur te
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hoogen en te leegen. De hangel vervangt de
tapper, en is er eene volmaking van.
Hangen : het bovenwerk hangen : den kam
aanhangen, of gereed maken om de keten
aan te draaien.
Hangen : het onderwerk hangen : het onderwerk gereeds maken om te kunnen mee
weven.
Hangen : 't werk hangen : kam en lä op gepaste hoogte hangen.
Hangzeelen : koorden waarmee de läpijlen
aan den läbalke vaste zijn. Die koorden zitten al boven den läbalke dubbel over de
pijlen en komen rond den läbalke door eene
opening in den läpijl.
Hangzeelgat : opening waardoor de hangzeelen rond den läbalke in den läpijl komen.
Haperen : als de twesten niet goed van een
scheiden en alzoo sommige draden tegen de
tanden van den effenaar stuiken.
Herpakken : naarmate de keten wordt opgeboomd, moet deze, die ze houdt, dezelve
loslaten, en ze verder opnieuw vasthouden,
zoodat hij ze nu in de eene, dan in de andere
hand heeft. Het veranderen van hand noemt
men herpakken.
Hevelkam : kam waar de bevels zonder
oogskes overeen zitten.
Hevels : dunne, sterke koordekens, die aan
de slagkoorde vastgemaakt zijnde, om de
latte van den schacht loopen. Zoo zijn er
langs boven en langs onder ; zij zitten te midden overeen of zijn met koperen of stalen
oogskens aaneengehaakt. Vandaar nu de
benamingen van hevelkam en oogkeskam.
Men geeft den naam van bevel aan die
geheele verzameling van koordekes ; ook
zegt men rok. Ieder koordeken afzonderlijk
beet ook bevel.
Hondeke : vierkantzuilig blokje bout, met
twee gaten doorboord, een in de richting
van voren naar achter, waarin het kamzeel
zit en een ander in de richting van links naar
rechts, omvattende den duim der rolle. Elk
der twee uiteinden der rolle zit alzoo in een
hondeke.
Hoogen : kam en lä hooger hangen.
Houden : de keten houden : de keten moet

op den garenboom goed gespannen zijn ; te
dien einde, wordt zij bij het opboomen door

iemand sterk vastgehouden ; men zegt van
dien persoon dat hij de keten houdt.

Inleggen : de twesten der keten tusschen de
tanden van den effenaar leggen om ze alzoo
gelijkelijk over den garenboom te verdeelen.
Inrij(d)en : den drom door kam en riet halen.
Kam : het belangrijkste stuk van het wevers
alm. Hij bestaat hoofdzakelijk uit draden
van hevel, of koordekens van drij of vier
dubbele kloekte van twijn of naaigaren ; welke koordekens opgehouden of gespannen
worden door latten van hout. — Twee zulke
latten (eene onder en eene boven) met den
daarop gespannen hevel, dragen den naam
van schacht, hoewel men ook in engeren zin
elke houten lat den naam geeft van schacht.
Kam : te midden van den schacht zitten de
onder- en bovenhevels overeen, of zijn met
koperen of stalen oogskens aaneen verbonden. Tusschen die hevels of door die oogskens zitten de draden der keten die alzoo,
door de op-en neerbeweging van den schacht,
ook op en neer worden bewogen, om nu
eens onder, dan boven den draad van den
inslag te komen liggen. — De eenvoudigste
kam mogelijk moet minstens uit twee schachten bestaan ; maar men heeft er ook van 10
of 12 schachten, voor zeer ingewikkeld kruiswerk.
Kammen slaan : kammen maken.
Kambalk(e) : stuk hout, liggende boven de
kerhouten of kamplaten, dweers van het getouwe. Aan dezen balke hangs de kam en 't
geheele onderwerk. Hij wordt ook nog genoemd pleibalke.
Kamhaken: oog-of haakvijzen, in de schachten van den kam bevestigd, om er de kamsnoeren aan vast te maken.
Kamplate : het bovenste der twee dwarshouten, die in den vierstijl voor- en achterstijl
vereenigen. Die plate draagt den läbalke en
den kambalke.Van dezen laatste baren naam.
Kamslager : persoon die kammen slaat of
maakt.
Kamsnoeren : zoo noemt men de koorden,
die den kam ophouden, of verbinden met

pleiriemen of tuimpeleers. Als ook deze die
den kam met het onderzoek verbinden.
Kamzeel : dikke koorde, al over den kam
-balkegspn,dr hetok.
Kamzeelgat : het gat van het hondeke van
voor naar achter geboord.
Kerhout : stuk hout, in den vorm eener F,
van omtrent 1 meter Koog, waarop, in het
lijnwaadgetouwe, de bovendeelen rusten.
Het is op 't lichaam der rame geplaatst, niet
verre van 't achterhoofd en keert zijn uitsteeksel naar voren tot boven het voorhoofd.
Dit deel van het getouwe is gewoonlijk met
veel keurigheid opgewerkt. 't Is in het midden van 't opgaande stuk, langs de voorzijde,
dat men 't getouwe zijnen ouderdom leest.
De linke rame draagt de honderdtallen en
de rechte de eenheden.
Kerten : zie tanden.
Keten : het garen, waartusschen de inslag
zal moeten gewrocht worden. Het wordt op
den garenboom gewonden en even versch,
naarmate 't weven vooruitgaat, van den
boom gewonden.
Ketenhouder : persoon die de keten houdt.
Zie de keten houden.
Klauw(e) : aan de opeinden van den kam
er inkervingen ge--balkeofpibalkezjn
maakt, bij dewelke de kambalke op de kam
worden klauwen-laterus.Dinkervg
genoemd.
Klink(e) : een hef boom onder welken de
vanghaak te recht komt.
Klinke stukje ijzer, hebbende nagenoeg den
vorm van een gebogen beitel. Het steekt
met een kloeken nagel in de rechter rame
vast, zoodat de punt der klinke in de tanden
van den band kan vatten. Wordt nu het goed
opgewonden, dan schuiven de tanden van
den band, door het draaien van den onder
looper fangs onder de klinke door, waarna
deze achter eenen tand neervalt en zoo betet
dat de onderlooper terug draaie.
Klutsen : noemt men het met eenen houten
lepel vloeiender en rekbaarder maken van
den steek.
Kop : op ieder stuk der leere, ter plaatse waar
de kruislatten hun steunpunt moeten hebben,
--

:
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(namelijk op het 1/3 der heele getouwbreedte
te beginnen van links) staat een verhoogsel
van omtrent eenen voet. Beide verhoogsels
zijn met eene spille verbonden, waarop de
vlegers draaien. Verhoogsels en spille beer
ten kop (kop der leere).
Kruislat : zie tuimpeleer.
La(de) : voorwerp dat gemaakt is uit drij,
of beter vier stukken bout. Het grootste stuk,
ter dikte van eene gewone zolderribbe, ligt
waterpas en is iets langer als de breedte van
het getouw ; daarop zijn twee andere stukken rechtstaande bevestigd tusschen de welke het vierde stuk vastzit. Het geheele gelijkt
niet slecht aan de stere. Daarin staat het riet
vast, dat aldus door de bewegingen vöör
en achterwaarts der lade de ingewevene draden toeduwt ; daarin ook loopt de schietspoel been en weer. Men onderscheidt drij
soorten van laden : de enkele lä, de springlä
en de dubbele springlä.
Enkele lä(de) : eene lä die maar en dient
om met eene schietspoel te weven.
La(de)bak : elk uiteinde der la, in betwelk
de schietspoel, na baren loop door 't garen
terecht komt. Men onderscheidt enkele Bak
ken en springbakken.
La(de)groeve : uithaling gemaakt in de onder- en de opperlä, die de schenen van het
riet vat.
La(de)pijlen : dat zijn de twee rechtstaande
stukken der lä, waarmede deze aan den labalke vasthangt.
Lat(te) : ijzeren voorwerp dat den springbak
verbindt met den vleger.
Leegen : kam en lä leeger hangen.
Leere : voor het kruiswerk is de kambalke
verdubbeld, d. i. hij bestaat uit twee stukken
bout, vereenigd met dweersstukken, die toelaten die twee stukken nader elkander of
wijder uiteen te schuiven, al naar gelang van
het aantal kruislatten die zij moeten dragen.
Dit gestel draagt den naam van leere.
Lijnwaadgetouwe : kloek en zwaar getouwe, meest in den laatsten helft der vorige
eeuwe gemaakt ten dienste der linnenwe
verij.
Onderla(de) : het beste en zwaarste der vier
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bijzondere stukken der lä, op wiens uiteinden de läbakken gevestigd zijn. Het houdt
de onderschene van het riet vast.
Onderlooper : rolvormig stuk waar de stoffe,
naarmate zij geweven is, opgewonden wordt.
De onderlooper draait met zijne uiteinden
of duimen, in de onderlooperbosse, of wel
in eene zoogenoemde panne, zoo de duimen
van ijzer gemaakt zijn, gelijk thans algemeen
het geval is.
Onderlooperbosse : ronde holte in 't midden van 't lichaam der rame (lijnwaadge
touwe) of der onderlooperplate (vierstijl),
waar de onderlooper met zijne duimen in
draait.
Onderlooperplate : het onderste der twee
dwarshouten die in den vierstijl voor- en ach
-tersijlvng.Doderpait
met zijne uiteinden in die plate en geeft ze
haren naam. [snoeren.
Onderste kamsnoeren : zie bovenste kamOnderwerk : verzameling van al de deelen
des getouws, die onder het garen werken.
Oog(e) : opening die op 't achterste uiteinde
der geterden in de schare der geterdenschee
met de geteerdenspille vaste zit.
Oo$en : in de ooren der scheeden, daar waar
ze buiten de rame uitsteken, zijn openingen
gemaakt om spieen of sleutels in te slaan,
waardoor alles stevig vast staat. Die ope
ningen heeten oogen.
Oogske(n)kam : kam waar elk onderste her
vel met een oogsken aan den bovensten, die
er rechtover is, vasthangt.
Oogske(n)s : stukskes koper of staal, omtrent nen halven milimeter dik, 2 milimeters
breed en 5 lang, met drij openingen. De middelste opening dient om den draad der keten
door te steken en de kevel zit onder en boven
door die der uiteinden.
Ooren : zoo noemt men de afgedunde uiteinden der scheeden, met betwelke zij in en
door hunne garen steken. Bij den vierstijl is
ook de buikboom met ooren gemaakt.
Opboomen : de keten op den garenboom
winden.
Opdoen : eene keten opboomen, een nieuw
geweefsel gereed maken.
-

Opperla(de), upperla(de), ipperla(de) :
het derde der vier bijzondere stukken, waar.uit de lä is samengesteld. Het zit met zijne
uiteinden in beide läpijlen bevestigd, waarin
het kan op- en neerschuiven. Het houdt de
bovenschene van het riet vast.
Overzetten : kam en riet over de fribbelingen schuiven.
Panne : vierkant of langwerpig plaatje ijzer,
met vijzen over de onderlooperbosse vastgemaakt, hebbende in 't midden eene ronde
opening, om den ijzeren duim van den onderlooper in te draaien.
Passen : het werk op de vereischte maat
stellen.
Passen : wanneer een getouwe gezet is, dan
moet de wever nagaan of het waterpas en
in zijnen haak (winkelhaak) staat. Hiertoe ger
bruikt men waterpasser en winkelhaak. Deze
bewerking geeft men den naam van passen.
Peerdekes : latjes welke bevestigd zijn aan
de onderste uiteinden der springstokken en
door de geterdzeelen naar beneden worden
getrokken.
Pinnen : bovenste uiteinde der stijlen 't welk
afgedund is, derwijze, dat de steekbanden,
er met hunne opening kunnen opschuiven.
Pleibalke : zie kambalke. Bij de Bo staat het
werkw. pleien : lastig en arbeidzaam gaan,
klauwieren : tobben; b.v. door eene slijk
straat, klauwieren, grooten arbeid doen,
veel zwoegen.
Pleiriemen : strooken leer, ten getalle van
twee, liggende over de rolle, en aan wier uit.
einden de kamsnoeren zijn vastgemaakt.
Pooten : stukken hout, onder in de rame bevestigd, waar deze opstaat. Elke rame heeft
er twee, dus vier voor 't gansche getouwe.
Rame : zijstuk van het getouwe, gevormd
van een dik, massief stuk eiken hout, 12 a 15
centimeters dik, rond de 2 meters lang en
gemiddeld 60 a 70 centimeters breed of
hoog.
Regulateur : toestel bestaande uit 3 ijzeren
kamwielen, waarvan het grootste op den
linken duim van den onderlooper is vastgee.
maakt. Het kleinste wielke, dat de grootere
draaien doet, wordt in beweging gesteld door

een klein ijzeren hefboomke met eene klinke,
terwijl nog twee, en soms drie andere klinkjes
het wielke beletten terug te keeren. — Het
hef boomke zelve wordt opgeheven door
eene koorde, die door 't draaien van den
läbalke, dus 't been- en weergaan der lade,
wordt omhoog getrokken en wederom neer-gelaten. Hoe meer het goed bij elke scheut
moet voortschuiven, des te leeger moet het
hefboomke kunnen zakken om zoo een grooteren weg naar omhoog te kunnen afleggen,
en omgekeerd. Ook bij 't begin van een stuk
stof, als de onderlooper nog dun is, moet
deze voor een zelfde einde wegs te maken,
rasser draaien, dan wanneer er reeds eene
hoeveelheid goed op is. De lade, echter, moet
altijd haren zelfden zwier behouden, en hier
-omheft bknogetwd
met welke door haar verkorten of verlengen
het hef boomke naar willekeur vroeger of
later in zijnen val wordt tegengehouden.
Het hefboomke moet, voor de regelmatigheid, verscheidene tandekens verschuiven bij
elken zwenk, zoodat het kleine wielke nog
al gauw rondgedraaid is, en echter en mag
er elke scheut maar de dikte van eenen draad
opgewonden worden ! Zulks wordt verkregen door de vertragende werking der 2 grootere kamwielen. Dit toestel in zijn geheel
noemen de wevers regulateur.
Rie(t)groeve : zie ladegroeve.
Riet : verzameling van stalen reepkes, iets
dikker dan de snee van een mes, van een tot
twee millimeter breed, en van 8 tot 12 centimeters breed, onder en boven tusschen twee
dunne latjes hout vastgezet. In den beginne
waren die reepkes van geen staal maar van
riet ; vandaar de naam riet, die men aan dit
verzameling van stalen reepkes geeft.
Rietjes ; ieder afzonderlijk reepke staal, waaruit het geheele riet bestaat noemt men rietje.
Rok : de geheele verzameling hevels van den
kam.
Rolle : rolvormig stuk hout, gewoonlijk ter
lengte van ongeveer eenen meter, dragende
de pleiriemen, welke den kam op en neer
moeten laten schuiven ; de rolle doet dus den
dienst van eene katrol.
Weverswoorden.
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Rollegat : het gat van het hondeke van links
naar rechts geboord.
Rustlat(te) : een latje hout, dat langs achter
op den springbak vastgevezen is, en dient
om de springbak op te laten rusten, als het
bovenste bakske ter hoogte der läbane staat.
Schaar, schare : blokske bout met openingen
ingezaagd, waar de uiteinden der geterden,
of der peerdekes, rond hunne spille komen
draaien. — De schare der geterden zit in het
midden der geterdenschee, en die der peerdekes is aan eene rame vastgemaakt.
Schacht : deel van kam, bestaande uit boven.en onderlat, met de daarop gespannen hevels.
Ook in engeren zin de onder- of bovenlat.
Vrgk de Bo.
Scheen, schene : de latjes, welke de rietjes
op hunne uiteinden samenhouden, maken
twee aan twee eene schene uit, Z66 vormen
de vier latjes twee schenen.
Scheers (uitspr. schis) : ijzeren voorwerp van
twee, drij millim. dik, op 12 tot 15 millim.
breed en 3 tot 4 decim. lang, dienende om
den springbak op zijne plaatse te houden.
Zoo is er een aan elken kant van den springbak : het eene zit vast in den lapijl, en het
andere (dat verst van den wever verwijderd
is) in een daartoe geschikt hout, scheersblok
genaamd.
Scheersblok : stuk hout, vast zittende aan
die zijde van den springbak, die het verst
van den wever verwijderd is, van dezelfde
lengte als de scheers.
Scheersplaatje : stukske ijzer vastgemaakt
op de vier hoeken van den springbak, met
een groefke dat over het scheers op- en neerschuift.
Scheren : de keten gereed maken : de verschillige draden waaruit het geweefsel bestaan zal, bijeen verzamelen, gereed om op
den garenboom te winden.
Laten schieten : bij het herpakken de vorenste hand te plotseling loslaten.
Schis : zoo noemt men een stukje ijzer dat
midden in de rame of in de garenboomklampe
bevestigd is, ter plaatse waar de garenboom
ligt. De schisgroeve van den garenboom past
er op, en zoo moet deze ter plaatse blijven, dat
.—

368

Zuid-Oostvlaamsche

is, hij kan noch rechts noch links wegschuiven.
Schisgroeve : deze groeve, slechts 5 ä 6 millimeters wijd, bevindt zich op 't linker uiteinde van den garenboom, en is rechtvallend
aan de as, zoodat de groeve cirkelvormig is.
Zij dient om den garenboom bij middel van
het schis op zijn plaatse te houden.
Schrank : de lijn waar de draden schranken.
Schrankkoorde : de draden der keten worden door den scheerder schranksgewijze gekruist, derwijze dat al de onpare draden een
deel vormen gaande schuinsweg van omhoog
naar omleeg terwiji de pare draden integen.deel, een deel vormen, gaande in tegenover-gestelde richting van omleeg naar omhoog.
Langs beide kanten der lijn waar de twee
deelen door elkander gaan ligt eene koorde,
die men schrankkoorde noemt.
Schrankroede : wanneer de keten ongeboomd is, wordt de schrankkoorde vervangen door twee roeden, die blijven zitten tot
de keten afgeweven is. Die roeden heeten
schrankroeden.
Schuivergroeve : groeve boven langs den
binnenkant van den enkele ladebak waarin
de schuier in en weder schuift. (Bij den springbak behooren er ook schuiergroeven, maar
deze zijn in een afzonderlijk stuk hout gemaakt, dat loodrecht aan de voorzijde der
onderlä gevezen is.)
Slaan : kammen slaan, kammen maken.
Slachthaken : zie kamhaken.
Slagdraad : 1) draad, die de hevels op de
slagkoorde vastzet. 2) zoo heet de draad,
waaronder de twee latjes van elke schene
samengebonden en de rietjes op vereischten
afstand gehouden worden. Opdat de rietjes
onbeweeglijk zouden blijven is de draad met
pek bestreken en wordt er dan nog een dun
laagske pek al buiten overgesmolten en dat
alles bedekt met een reepke papier.
Slagkoorde : opdat de hevels niet links of
rechts uit hunne plaats en zouden gaan, zijn
ze vastgezet op eene koorde : de slagkoorde;
deze wordt aan de uiteinden der schachtlatten vastgemaakt.
Sleutels : spiervormige houtjes, die in de
oogen der scheeden worden gesmeten, om

d e ramen goed aan de scheeden te sluiten.
Sleuters : zie sleutels.
Slieren : sommige ketenhouders laten de
keten, in plaats van ze te herpakken, door
hunne handen glijden ^-- dat is laten slieren,
hetgene zoo min als laten schieten, niet en
deugt.
Spillegat : opening in de schare geboord
waar de spille door zit.
Springbak: deze draagt drij of vier boven
elkander geplaatste afdeelingskes, kunnende
elk juist eene schietspoel bevatten : door een
toestel, dat daarvoor geschikt is, wordt de
bodem van ieder afdeelingske beurtelings ter
hoogte gebracht van de läbane, zoodat deze
met den bodem der bakskes 't een na 't ander
eenen onafgebroken loop uitmaakt voor elke
schietspoel. — Dat op- en neerschuiven noer
men de wevers springen ; vandaar de naam
springbak.
Springla(de) : la die dient om met twee, drij
of vier schietspoelen te weven. — Over den
oorsprong des naams zie springbak.
Dubbele springla(de) : lade hebbende eenen
springbak langs twee kanten.
Springstokken : latten die door de onderste kamsnoeren en de schachten van den
kam neder trekken, bijmiddel van de springzeelen.
Springzeelen : dikke koorden, wier bovenste uiteinden vastgemaakt zijn op het middelpunt der springblokken onderste uiteinde
aan de peerdekes.
Steekband : naam van een stuk hout, dat de
twee voorstijlen en van een ander, dat de
twee achterstijlen vereenigt. Zij bestaan enkel in den vierstijl, hebben rond de 3 meters
lengte (de breedte van 't getouwe) en schuiyen, met eene daartoe geschikte opening
langs weerskanten op eene pin, aan den
bovenkant der stijlen. Zij netten het getouwe
stevigheid bij.
Steert : het deel der rame, dat achter den
achterpoot en het achterhoofd uitsteekt. De
garenboom ligt er boven, ofwel er achter
op tappen of ook op eenen zoogenoemden
hangel.
Steke : helling der bane, welke om het uit-
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loopen der schietspoel te beletten niet al te
plat en mag zijn.
Sterk : pap gekookt van water en tarwenbloem.
Sterkbu(r)stel : borstel waar men den sterk
mee aan 't garen strijkt.
Sterken : het garen bestrijken met sterk.
Sterkschotel: houten vat waar de gekoelde
sterk wordt in gedaan om te klutsen.
Sterkvel : de versch gekookte sterk wordt
gewoonlijk in een potje gegoten, waarin hij
moet koelen. Bij die verkoeling komt er van
boven een velleken op, dat, nettekes afgepeld en op de stoof gebraden, een lekker
gerecht is voor de spoelemakerkes.
Stuiklat(te) : zie rustlat(te).
Stuitblokske(n)s : kleine stukskes hout, geplaatst op het achtereinde van ieder afdee
lingske van den springbak (in elke twee).
Deze blokskes beletten de schietspoel verder
te loopen.
Tanden : zaagvormige uitsteeksels op den
band. In de tanden, ook nog kerten genoemd,
vat een klinke.
Tanden van den effenaar : de tapkens van
den effenaar.
Tappen : 1) bundelkes haar van den sterkborstel. 2) rolvormige stukken ter dikte eener
zware suikerboonpeerse, achter in den steert
van de rame gevestigd, waar de garenboom
op draait, ingeval hij boven den steert te
hooge zou liggen. Zulks is namelijk noodig
als men lichte stoffen te weven heeft. 3)
ronde houten van zijds in de Bolle geplaatst,
om den onderlooper met de hand of met den
knie te doen draaien.
Trekgaten : op het rechter uiteinde van den
garenboom zijn zes of acht gaten geboord in
de richting der middellijn of doorsnede van
den boom. Deze gaten moeten dienen om, bij
middel van den trekstok het garen te doen
spannen. Zij heeten trekgaten.
Tuim(p)eleers : inplaats van eene rolle bezigt men voor plat werk soms en voor
kruiswerk altijd.-•lichte hef boomen van road
den halven meter lengte. Elk uiteinde dezer
hef boomen is aan eenen schacht van den
kam bevestigd, maar schranksgewijze, zooWeverswoorden.
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dat, als de eene neerkomt de ander naar omhoog wordt getrokken. Deze hef boomen
noemt men tuimpeleers, ook nog vlegers
(vlegels) of kruislatten.
Twest : eene verzameling van draden (in 't
algemeen rondom de twintig) om zoo te zeggen als eene koord bijeen gebracht, maar
ongevlochten. — De gansche keten bestaat
uit eene verzameling twesten : zie keten.
Uitscheen : de keten uitscheen : wanneer de
keten van den scheermolen komt, wordt zij
door den scheerder ineengelascht, en de las
worden bij het opboomen weder uit--schen
een geschud : dat is de keten uitscheen, en
wordt gewoonlijk door een kind gedaan.
Vanghaak : zie haak.
Verbossen : als de Bossen van onderlooper
of buikboom te veel uitversleten zijn, dan
kapt de schrijnwerker daar een heel stuk uit,
gewoonlijk in vierkanten vorm ; en in die uitholing past hij een nieuw stuk, met eene
nieuwe bosse : dat heet verbossen.
Verrokken : eenen nieuwen rok aan schacht
of kam maken : een nieuwen schacht of kam
maken, ter uitzondering van latten en oogskens.
Vet : waar het garen na behoorlijk gedroogd
te zijn mee wordt aangestreken.
Vetbor(s)tel : borstel om het vet aan te
strijken, gewoonlijk een oude sterkborstel.
Vetpan(ne) of vetpot : vat waar het vet
in is.
Vetten : het aanstrijken van het garen met
vet nadat het behoorlijk gedroogd is.
Veulen : het gebeurt, wanneer eene keten
geschoren is, dat zij te weinig draden bevat
of te smal is, hetzij door onachtzaamheid van
den scheerder, hetzij dat het te woven goed
breeder moet zijn, dan men eerst geschikt
had, dan verveerdigt de scheerder er nog
een klein ketentje bij, dat men een veulen
noemt, dat met de groote keten te zamen
wordt opgeboomd.
Vieren : weversmesdag vieren : op St. Ambrosius feestdag naar de mis gaan en zich
vermaken : schieten, kaarten, nen borrel
pakken, enz.
Vierstijl : getouwe met vier opgaande stij-
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len, merkelijk lichter en ook minder kunstig
gemaakt als het lijnwaadgetouwe. Het ontleent zijnen naam aan de vier stijlen van zijn
geraamte, en is meer tot de katoenweverij
Bestemd, hoewel de lijnwaadgetouwen hier
thans ook algemeen toe gebezigd worden.
Vitsegroeve : in den garenboom is eene
groeve, evenwijdig met de as, welke dient
om de vitseroede in te leggen, en zoo een
steunpunt te maken voor de spanning van
de keten. Die groeve heet vitsegroeve.
Vitsekoord(e) : de geschorene keten ligt op
hare strenger of twesten om ze ordelijk op
den garenboom te kunnen verdeelen. Op
't uiteinde zit de vitseroe, maar daartegen
zit nog een koordeke, dat de strengen of
twesten geschrankt houdt. Dat koordeke is
langs weerzijden aan de vitseroe vast, en
heet vitsekoorde.
Vitseroe(de) : vierkante roede, die aan het
uiteinde der keten doorgestoken wordt, en
bekleed met het garen, in de vitsegroeve ge
leid. Dat belet het garen of de keten op den
garenboom voort te schuiven, en zijne spanning te verliezen. ^-- Bij Kiliaen is vits, vits
roede : groote wisch. ^-- Schuermans heeft
ook vits : dunne vierkantige vensterbar, en
vitsroede : wisch.
Vleger (vlegel) : is een hef boom (met het
steunpunt tusschen last en macht) gaande van
boven het midden van den springbak tot
boven het midden der opperla ; en aan dit
leste uiteinde is de haak bevestigd.
Vlieger : zie tuimpeleer.
Voorhoofd : uitsprong naar omhooge, op
't vooreinde der rame, en waarin de buikboom steekt.
Voorschee(de) : kloek stuk bout, dat beide
ramen langs voren vereenigt en stevig vasthoudt. De voorschee is bij het lijnwaad getouwe de eenige houdvaste langs voren, en
is daarom zeer kloek. Bij den vierstijl, waar
er van boven nog een steekband ligt en de
buikboom ook vastgesleuterd zit, is die groote
kloekte niet noodig en ook niet aanwezig.
Voorscheegat : rechthoekige opening bij
het lijnwaadgetouwe vooraan in de rame, bij
den vierstijl in den voorstijl, en bij beiden op

een 30 centimeters hoogte, waar de voorschee in steekt.
Voorstijl : de stijl naast den kaut van den
wever ; hij bestaat alleen in den vierstijl. Hij
houdt in daartoe geschikte openingen, den
buikboom en de voorschee vast, en draagt
mede de zittebank.
Woolen : het drogen van het gesterkt garen
met den waaier.
Waaier : voorwerp dienende om het garen,
nadat het gesterkt is droog te waaien.
Weefgetouwe : zie getouwe.
Weefster : 't vrouwelijk van wever.
Werveltap : tap dienende om door het
het draaien of het ontdraaien het hangzeel
te verkorten of te verlengen en alzoo de la
te verhoogen of te verleegen.
Weven : op tappen weven : men zegt van
eenen wever, wiens garenboom op tappen
rust, dat hij op tappen weeft.
Weyer : persoon die, voor gewoon ambacht,

het weven uitoefent. Ook nog in engeren zin,
iemand die in de weefkunst doortrokken is.
Weversmesdag : (misdag of feestdag) —
den 7 December, feestdag van den H. Ambrosius, Patroon der wevers.
Weversmisdag : zie weversmesdag.
Wiel : een rolvormig verdiksel van den
garenboom, op dezer rechter uiteinde geschoven, bij getouwen die met den regelaar
werken. Een zeel of touw, welk rond dat wiel
spant, doet daar den dienst van trekstok, maar
laat ook toe dat, scheut voor scheut, het garen
afkome.
Zetten : een getouwe zetten : eene getouwe
richten of rechte zetten, tot weven gereed
maken. --- Ook in $guurlijkgin zin : het weversr
ambacht aangaan.
Zit(te)bank : de bank waar de wever op zit.
Zit(te)klampen : stukken bout aan de voorstijlen vastgemaakt waar de bank met hare
uiteinden op ligt.

Dit is de rijke woordenschat van een echten ouden Vlaamschen wever, die
alles nog zelf deed. Maar vergelijken wij daar nu Bens mee het kleine risje
vakwoorden van de moderne Vlaamsche arbeider of arbeidster in de groote
machinale textielindustrie. Wevers in den Breeden zin des woords zijn er niet
meer. Er zijn slechts koermannen, hekelaars, mengelaars, brekers, kaarderijwerksters, spleetsters, aftreksters, continuemeisjes, haspelaarsters, drogers,
smeerders, stolkuischers, duivelaars, uitstekers, slijpers, spilbankmeisjes, draadmakers, monteerders, spinners, bomsters, twijnders en twijnsters, spoelinleggers, wapsters en scheersters, sijsers, doorhalers, aangevers, wevers en weefsters in den allerengsten zin, magazijnmannen, stopsters, voerbranders en snijders, inpakkers, bleekers, scheerders, riemenwevers, franjewevers, tulwevers,
wollewevers en spinners, lintwevers, vlasroters, zwingelaars en haarsnijders.
Zoo is het. En in Noord-Nederland is het niets beter. Nu zoek maar uit wat
voor vaktermen aan elk dier machineslaven nog overblijft,t, en hoe breed de
kring is van hun vakleven, dat toch de meeste uren van den dag hun rijke menschenhoofd moet vullen. Welke dan ook de gevoelens zijn, die maar al te vaak
in die doffe uren hun hart bezielen, zien wij later nog bij de socialistentaal.
38. DE KANTWERKSTERTAAL. Zie Deel I blz. 533 vlgd.
H. Baccaert : Handleiding tot de Kantkennis, Brugge 1912. — L. Nulle : Handleiding tot
het vervaardigen van duchessekant, den Haag 1907..--- E. van Loon : De kantindustrie in
Frankrijk en Italie 2, den Haag 1907. --- J. Jansen : De kantvervaardiging in Turnhout.
Turnhout 1911.
Arbeidssplitsing.
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Deze vaktaal heeft weliswaar ook reeds de concurrentie van de machine ondervonden, maar heeft zich tot nu toe op het platte land in Vlaanderen nog goed

weten te handhaven. In deze Vlaamsche meisjes- en vrouwenkringen is bij het
kunstige handwerk, nu sinds eeuwen veel gedacht, gedicht, geneuried en ge
deund. Er moet voor eenige jaren voor Mr. Blyau te Leuven zoo een heele
verzameling Kantwerkstersliederen zijn gedrukt, maar ze schijnt nooit te zijn
uitgekomen. Wie kan daarover inlichtingen geven, of weet althans een exemplaar aan te wij zen, dat voor de nakomelingen zou kunnen worden bewaard?
39. DE LEERLOOIERS-, ZADELMAKERS- EN SCHOENMAKERSTAAL. 211/'3
A. De Nederlandsche Lederindustrie (Leerlooiers, Handelaren in leder), C. Misset, Doetinchem 20/,..-. De Schoenindustrie, A Tielen, Waalwijk 10/14. De Schoenmakerscourant (Schoenmakerspatroons), A. Tielen, Waalwijk 2/14. De Schoenmaker, P. Wetemans, Druten x/7..--, Vakblad voor de Schoenmakerij, C. Misset, Doetinchem 20/,. --Leder- en Schoenmarkt, Kauwenberg 2931, Antwerpen x/30.
C. De Schoen- en Lederbewerker, Hoofdstraat 288, Kaatsheuvel (N. Br.) x/ 14.
De
Belgische Schoen- en Lederbewerker, Wijngaardstraat, Iseghem 2/30.. De Belgische
Schoennijverheid, IJzeren Waag 17, Antwerpen x/ 30..- De Handschoenmaakster,
Vereenigingstraat 40, Brussel /30.
Volledige Beschrijving van alle konsten (zie nr. 2) nr. 4. — De Leerlooijer, Leertouwer,
Wit- en Zeemlooijer. — A. Borghstyn: Moderne Amerikaansche Looimethoden, Doetinchem 1903. Th. Bogaerts : Het hedendaagsche schoeisel, 1909. — Van Corn Vugt :
Handboek der Schoenmakerij, volledige gids tot het aanleeren van handwerk, 1908.
♦

Zeer belangrijk is ook de ten onzent nog braak liggende studie: van de termen
bij de zadelmakers gebruikelijk. Al de kleinste onderdeelen van het paardentuig hebben hun eigen namen, die gewoonlijk in overeenstemming met de
boerentaal van streek tot streek verschillen. In de Vlaamsche Zanten Deel I
en II vonden wij een tamelijk volledige woordenlijst der Oost-Vlaamsche
Schoenmakerstaal met eenige West-Vlaamsche parallellen:
Achterlap : deel van de zool dat den hiel
bedekt. Achterlap wordt nog in de schoen.makerij gebezigd in den zin van een leeren
tuig dat het peerd op de billen draagt. In
Limburg en Brabant heet dat : achterhaam.
(Ziet Schuermans).
Achterleer : het hielstuk van den schoen
vastgenaaid aan het euvelleer.
Asen : stukken leer die men slaat op den
leest om de breedte van den schoen te bepalen.
Ast : pek waarmede men den pekdraad bestrijkt. Ast staat voor harst.
Bällikker, bällijker : een beenen of ijzeren
bout om b. v. de polevij te likken of te glan-

372

Kantwerksterliedjes.

zen. De ballikker wordt ook veel de polevijlikker genoemd.
Been : het bovenleer van den schoen bestaande uit den overschoen en de kap.
Bezegel : likstok ; volksetymologie van het
fra. biseigle.
Bros : rechte els dienende om gaatjes in het
zoolleer te boren.
Buisken : kleine koperen buiskens die men
nijpt in de schoenen met nestels.
Doornaaiels : dikke gebogene els dienende
voor grof werk.
Eisen : men heeft drie voorname soorten van
elsen : spanels, doornaaiels en bros. Zie
aldaar.

Elsenaar : 1 0. door elsenaar verstaat men
soms het werktuig dat nog els wordt ge
noemd. 20. Elsenaar beteekent nog al wie
met de els werkt.
Euvelleer : euverleer en overleer, dat is :
het deel van den schoen, dat den bovenvoet
bedekt.
Halfzool : ziet voorlap.
Handleer : een leer in den vorm van eenen
handschoen zonder vingerlingen, gebruikt
bij zwaar werk.
Hiellikker, hiellijker : houten ronden likker,
die bijzonderlijk dient om, gelijk de naam
het uitwijst, dien hiel te likken.
Hoofdnagel : ziet kopnagel.
Hoorn : 10. schoentrekker. --- 20. Een potje
dienende om den pak of plaksel in te doen.
Kamereur : ook kameruur en kamerure in
West-Vlaanderen. Dit woord heeft twee
beteekenissen :1 0. Het uitgeholde buitendeel
van 't onderwerk tusschen den achterlap en
den voorlap ; anders ook tolsvoet en tol ge
heeten, (fransch : combrure) van daar : smal
of breed werken in den kamereur of kameruur. 20. Elk van de dunne stukskens leper,
die tusschen de twee groote stukken van de
zool geschoven worden, om aan de tool Karen
behoorlijken vorm te geven. Van daar : er
zitten vijf kamereuren in, eene lange en vier
korte.
Kap : dat is het bovenste deel van den schoen
vastgenaaid aan het euvelleer.
Klamp : ziet achterlap.
Klipper : zoo zegt men ook in de volkstaal
kleper voor klepel, leper voor lepel. — De
klippel is een dikke stok dien men gebruikt
wanneer er een nagel steekt in den hiel van
den schoen. Men breekt zoo den nagel.
Kolis : een houten likker, die op eene fijne
punt uitloopt en die bijzonder dient om de
randen te likken.
Konterfoor : in West-Vlaanderen kontern
foord : het belegstuk van den hiel des schoens
om dezes sterkte te verzekeren. De klemtoon valt op foor, foord met scherp lange oo.
Kopnagel : nagels met een hoofd of eenen
kop.
Kreek : eene dunne zool die van binnen in

den schoen gewerkt is en ligt onder de eigen
-lijkezo l.
Kwijn : sterk hout dat men steekt boven de
Lapzool : ziet zool. [asen.
Leest :vorm waar men den schoen op maakt.
In de woordenboeken staat het vr. Bij ons
en ook in West-Vlaanderen is dit woord m.
Men heeft den mansleest en den vrouwsleest
of: den leest voor mansschoenen en vrouwschoenen. Met leest zijn verschillige
spree-kwoorden in gebruik. Schoenmaker, blijft bij uwen leest: Het lijf op den leest
zetten : onmatig eten. --- Ze passen op eene
leest : ze gelijken elkander in denkwijze en in
zeden. Ze zijn op eenen leest geschoeid :
ze komen wel overeen.
Leesthaak : ijzeren haak, waarmede men den
leest uittrekt uit den opgemaakten schoen.
(ziet De Bo).
Likker, lijker : hetzelfde als het Hollandsche
likker : voorwerp van been, hout of ijzer om
den schoen te doen glanzen of .--- om in de
vaktaal te spreken — den schoen te lijken
(likken). Vandaar : lijken dat glad wrijven, of
glansen of polijsten beteekent. In de omstreken van Leuven, en elders in Brabant
noemt men dit werktuig : likijzer, likhout of
liksteen. (Ziet Schuermans). — Men onderscheidt verscheidene soorten van likkers.
Likstok, lijkstok : lang stuk bukshout om
de zolen te wrijven en te glanzen.
Litse : in de omstreken van Gent voor trekker of trekleer.
Maat papieren reepken waar men de hoogte
van den voet, aan den wrijf en den hiel mee
vaststelt.
Neep : ziet spanberd.
Negge, egge : snede of scherpen kant van
het mes.
Nestel, nesteling : leeren koordeken om de
schoen toe te rijgen.
Neus : het uitspringende vormdeel van den
schoen. In West-Vlaanderen neuze, neuzelap, neuslap.
Oesel : rug van het mes.
Onderwerk, onderstukken : alles wat van
binnen in den ondersehoen verwerkt wordt.
Van daar : het onderwerk van eenen schoen
:
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vernieuwen ; het onderwerk kloek maken.
Onderzool : ziet voorlap.
Opvulsel kleine stukskens leder die men
van binnen in 'nen schoen legt.
Overschoen : 't zelfde als het fra. galoche;
de overschoen bestaat uit het euvelleer en het
achterleer. Oudtijds en nu nog in West'
Vlaanderen noemde men dat galoetse en
galootse. — In West-Vlaanderen en in 't
Meetjesland heeft overschoen meest de beteekenis van leegen schoen in moerevel
(Caoutchouc) dien men bij regenachtig weder over de leeren schoenen trekt. Oudtijds
was overschoen daar ook een sterke kous
die diende om over de leeren schoenen getrokken te worden.
Passer : houten werktuigsken dat dient om
de lengte van den voet te meten, en zoo de
lengte van de schoen te bepalen.
Peerd : ziet spanberd.
Pekraad : ziet spinaal.
Pijkhouweele : tatse.
Pollevie : de kiel eens schoens ; bij wordt gemaakt door een aantal opeenliggendeachterlappen.
Rand : een riem van leder die met den zoom
van het overleer vastgenaaid wordt aan de
binnenzool en dan aan de lapzool.
Rekker : elastiek. Volgens De Bo : moervel.
Dat is eene stoffe die men bezijden in de bot
-tienskomhatrenvgmakkelijken.
Riemeken : het sluitsnoer bij eene leegen
schoen. (Ziet De Bo).
Rijgkoorden, rijkoorden : nestels die gekeperd zijn.
Ringken : ziet buisken.
Ritsken : klein getand wieleken, dienende
om voorkens te maken in de randen der zolen.
Schoentrekkers, schoensteerten : nestels
van leer.
Schoenwas : een smeer om de randen van
zool en kiel te wrijven en te glanzen.
Sleuter, sloter : sleutel. Dat is bij de schoenmakers : eene spie die men slaat tusschen de
twee deelen van een leerzenbeen om dit te
doen spannen in den schacht van eene leers.
Sluitlikker, sluitlijker : een ijzeren likker
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met een platten uitstekenden Land in 't midden, om de zool te lijken met de randen.
Snijlingen : afgesneden stukskens leer ge-noemd afval ; in West-Vlaanderen : snie
lingen.
Snijplank : lange plank dienende om het leer
op te snijden.
Spanberd : werktuig bestaande uit twee
lange, kromme stukken bout, die aan den
eenen kant verbonden zijn door een stuk
leder, en aan den anderen kant als eene tang
gebruikt worden, om het leder te klemmen,
dat men spannen of stikken moet.
Spaneels : fijn gebogen els, dienende voor
fijn werk.
Spanriem : een lederen riem waarmede men
den schoen vastspant op de knie.
Spelnagel, speldnagel ; een lange puntige
nagel die speldvormig is.
Spinaal : pekdraad : het schoenmakersgaren.
Steekmes : smal lang mes om tusschen de
randen en de zole te steken en het leder of
te pellen.
Stek, stekke : een puntig tapken of nagel
zonder hoofd, dien men in den kiel en de
zool van schoen en leerzen slaat.
Stijfpap, stijfsel : stijfpap wordt gewoonlijk
van bloem gemaakt.
Stijfpappen : met stijfpap bestrijken.
Stikken, stekken : een bijzondere manier
van naaien.
Taatsvoet, tatsevoet, tetsevoet : ijzeren of
steenen voet waarop men den schoen steekt
om tatsen (nagelen) in de zolen te slaan. De
taatsvoet is bij de schoenmakers wat de tas
bij de smeden is.
Tatse, tatsenagel : een ijzeren schoennagel
met eenen kop, rond of kantig, dien men in
de klompen en zolen slaat voor de sterkte.
Men beduidt er ook eenen schoennagel mee
wiens kop opkrult rond den boord van de
zool.
Tatsen : dat is de tatsenagels in de klam en
in de zool van den schoen slaan. Getatste
schoen..-- Van daar nog figuurlijk : Zijne
schoenen tatsen. Dat is zich reisveerdig maken voor de eeuwigheid met de laatste H.
Sakramenten te ontvangen. — Hij kan niet

meer genezen : het best dat hij te doen heeft
is van wel zijn schoenen te tatsen.
Tert, terd : het breedste deel van de lapzoo! van eenen schoen, die den tert van den
schoen bedekt ; vandaar : die schoenen zijn
versleten aan den tert..-- De tert van den voet
is het onderdeel van den voet tusschen de
[teenen en de holte.
Tip, top : ziet neus.
Trekker, trekleer : een dubbel leeren reepken van boven aan den bottien gezet, dienende om den schoen aan te trekken.
Trekkooize: bijzonder gebruikt in WestVlaanderen : een trektang met twee omgebogen klauwen om nagels uit de schoenen
te trekken. Van het fra. tricoise.

Voering : stof om den schoen langs binnen
te bekleeden.
Voetmes : mes dat op de negge den vorm
heeft van een halve maan en in het midden
vast zit op eenen steel of hecht.
Voorlap : deel van de zool dat het vorenr
deel van den voet bedekt.
Waterkop : tatse.
Zieleken : een klein stuksken leer dat men
van binnen te midden in den schoen legt.
Zool : het deel van den schoen, dat het
onderste van den voet bedekt. De zool
van den schoen bestaat uit drij deelen, a) den
voorlap, onderzool of halfzool; b) den achter
c) de binnenzool.
-lapofklampen

De echte ouderwetsche schoenmaker was mede een mensch van een heel bijzondere snort. Het knijpen met de knieen, en het hameren van scherpe spijltjes
en spijkertjes in taai materiaal, gaven hem een eigenaardig geconcentreerde
wilskracht, die nu eens in scherpe scherts en Ironie, dan weer tot ietwat valsche
slimheid uitgroeide. Vele schoenmakers waren echte komieken, en in de dorpspolitiek speelden zij vaak een groote rol. De Langstraat in Noord-Brabant
schijnt daaraan het eigenaardig afwijkend karakter harer bewoners ontleend
te hebben. Thans is dat geslacht reeds bijna uitgestorven. De eene machine
na de andere heeft den ouden vakman tang, els, likker, mes, Kamer, spanriem
en naaispaan uit de hand genomen; en op het oogenblik werken op de groote
fabrieken eigenlijk Been schoenmakers meer, maar alleen : een teekenmachine,
een overlederschalm-machine, een overlederomslag-machine, een versieringmachine, een reeks ring- en haakringmachines, eenige naadspan- en zigzagmachines, een twee-naaldenmachine, een knoopsgaten-machine, een knoopaannaaimachine, een veertigtal gewone stikmachines, een binnenzoolsnijmachine, een hakken- en contreforts-stanzmachine, een zoolen-stanzmachine, een
hakkenpersmachine, een contrefortschift-machine, eenige binnenzoolgroef-,
opzet- en linnenovertrekmachines, een overhaalmachine, een zwikmachine,
een binnennaaimachine, een randenklopmachine, een zooleffen- met groefopenmachine, een paar groefsluit- en likmachines, een houtenpen-machine, een
hakkenopsnijdermachine, een vijlmachine voor koperen pennen, een brosmachine, een uitkortmachine, een hakkenschrooi-machine, een kantenschrooimachine, een hakkenschuur-machine, een steekopzet-machine, een kantenpolijst-machine, een zoolenschuur-machine, een zoolenfijnschuur-machine, een
hakkenpolijst-machine, een zoolenpolijst-machine, een uitpoetsmachine en een
ophaalmachine, zegge 44 machines, bediend door ongeveer 90 menschen, waarvan de meesten slechts tusschen de 20 en de 60 dagen oefentijd noodig hebben,
Schoenmakersmentaliteit.
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om den slag ervan te leeren. Wat elk van die menschen nog van de schoenmakerstaal verstaan, is een vraag, die wel niet meer gesteld hoeft t to worden.
40. DE LANDBOUWERSTAAL

956/30

is om verschillende redenen zoo belangrij k, dat wij er verderop een afzonderlijk hoofdstuk aan zullen wijden. Wij geven ze echter ook hier eene plaats,
om de periodieke vakliteratuur met die der overige groepen te kunnen vergelijken. Het valt iedereen aanstonds op, dat zij de omvangrijkste is van alle
vaktalen, al is onze breuk, om de vele ontbrekende jaargangcijfers bijna alle
boerenbladen weigerden ons de gevraagde inlichtingen — zeker veel te klein.
A. De Boer (Provinciale Boerenbonden in N.- en Z..-Holl.), Ritsevoort 16, Alkmaar 16/7.
De Boerenstand (Ned. Boerenbond) De Maas en Waler, Druten X/ 7. -- De Boerengids,
Dr. L. Dekkers, Eindhoven X/15. --- Friesch Weekblad (Landbouw en Veeteelt), Maria
Louisastraat 13, Leeuwarden X/ 7. De Landbouw-Courant, H. Knoop, Wildervank X/7.
Nieuw Landbouwweekblad, C. Vonk, Wijk bij Duurstede X/ 7.. Landbouwweekblad „Ons blad", „Planeta", Enschede X/ 7. — De Landman, D. de Vries, Lage Vuursche
bij Baarn X/X..-- Mededeelingen van Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
enz., H. Veenman, Wageningen X/70.. Nederlandsch Landbouwweekblad, H. Roelants,
Schiedam 217. Nederlandsch Weekblad voor Land Tuinbouw, Boom- en Bloemencultuur, Zuivelbereiding, Veeteelt, Hoenderfokkerij, enz., Zonstraat 2, Utrecht 6/7•
Onze Boerenstand, M. Verhaak, Sas van Gent X/X.. Landbouw en Belegging, Adm.
de Ruyterweg 63, Amsterdam X/ 15..-. Nederlandsch Tijdschrift voor Melkhygiene,
Vinkensteynstraat 114, Den Haag X/X• Nederlandsch Weekblad voor Zuivelbereiding en Veeteelt, C. Misset, Doetinchem 20/7.. De Zuivelcourant, B. Cuperus Az.,
Bolsward 'ß/,..--- Ons Blad (Coop. landbouwersbank) Lonneker "/,.— De Plattelande
(Platteland, Land- en Tuinbouw) Linnaeusstraat 47a, Adam Teysmannia, (Landen Tuinbouw), C. Koff Co., Batavia X/ 30..-. Tijdschrift over Plantenziekten, A. Herckenrath, Gent X/60..--- Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt, J. Beyers, Utrecht
1 /15. De Veldbode, Leiter-Nypels, Maastricht X/ 7. De Veldpost, Bureau Wagenin
gen X/3. Zeeuwsch Landbouwblad, P. van de Sande, Ter Neuzen X/7. De Landman, J. Cuypers, St. Jacobsstraat 18, Brugge 20/7. _ De Landbouw, „Het Volk", Gent
— De Landbouwhandel, J. Schrijvers—de Bie, Cortenberg X/ 7. De Vlaamsche
Boer, Eessenstraat 9, Dixmude 2/7.
Belgisch Melkerijblad, rue Franchee 23, Verviers 1313.
De boterkooper van Dixmude, Eessenstraat 9, Dixmude 20/,.
C. De R. K. Landarbeider (Bloemist-, land- en tuinliedenbond), Korte Margarethastraat 20,
Haarlem X/3Q. Land en Vee, M. Waterreus, Roermond X/,. — Weekblad v. d. Noordbrab. Christel. Boerenbond, J. de Reijdt, Helmond X/ 7. --- De Boerenstand (Ned. Boerenbond) Hoogestraat, Druten 18/7.
Rust Roest, Kessel bij Oss X/7.
D. Vereenigt U (Landbouw, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf) Japicxstraat 83, Leeuwarden X/14.
41. DE TUINIERS-, FRUIT-, BLOEM- EN BOOMKWEEKERSTAAL.
115/3,
A. Cultura (opzichters land-, tuin- en boschbouw), A. van Loon, Tiel x/.. — Floralia
(v. tuinbouw, bloemteelt en boomkweekerij), W. v. Gorcum, Assen 20,x7.
Handelsblad voor den Tuinbouw, Drukkerij Linnaeus, Sandpoort X/X. Maandblad der Neder
landsche Pomologische Vereeniging, v. Lonkhuizen, Zeist X/30..--- „De Nederlandsche
fruithandel", Bureau Tiel X/ X..-- Maandschr. van de Nederl. Mij van Tuinbouw en
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en Plantkunde, W. v. Gorcum, Assen 5/30. ---- Natuurleven (v. tuinbouw en bloemenTijdschrift voor Tuinbouw, W. v. Gorcum,
teelt) Uitgeverij „Vrede", Blaricum
Assen I /30.
C. De vooruitziende Tuinier, Hondenwedstraat 7, Boitsfort 7 15.
J. van der Groen : Den Nederlandtsen Hovenier (Deel I en II van „Het Vermakelijck
Landt-leven) A'dam 1670. --- P. Nijland : De nieuwe Verstandigen Hovenier, A'dam 1670.
De nieuwe Nederlandsche Hovenier. Kweekschool voor Lief hebbers der Hooven en
Thuynen. Register van meest alle de soorten van Peeren en Appelen, Leiden 1727. J. Knoop : Beschrijving van de Moes- en Keukentuin, Leeuwarden 1769. J. Knoop :
Beschrijving en of beeldingen van de beste soorten van Appelen en Peeren, A'dam en
Dordrecht, 1790. - J. Knoop : Beschrijving van vruchtboomen en vruchten, A'dam en
Dordrecht 1790. - J. Knoop: Beschrijving van Plantagie-gewassen, A'dam en Dordrecht
1790. - F. Burvenich: Praktische aanwijzingen over den snoei der fruitboomen en den
fruitkweek onder glas (Via.). - J. Camman : Onze vruchtboomen (Via.)..- N. Caucher :
Handboek der ooftbouwkunde in woord en beeld (Via.). --- C. Claassen-J. Hazeloop :
Leerboek voor de fruitteelt (Via.). - F. Dufour : Fruitboomteelt, volledig handboek (Via.).
- F. Dufour : Snoei der fruitboomen (Via.). ---- H. de Greeff: Onze appels en peren, 5 series, Maastricht 1906-1909. - H. de Greef : Het vormen, snoeien, enz. van appel- en
pereboomen, ibidem, 1909.- H. Ickx : Praktische voordrachten over fruitboomteelt 2
(Via.)-KSderus:Dzailngp,jeschdniztoekms,Arda
1904. J. de Vries: Leesboekje over de fruitteelt, Groningen 1909. P. de Backer : De
teelt van witloof. J. Muyen : De Nederlandsche groentekweeker. Geill. goedkoope
Land- en Tuinbbuwbibliotheek, Firma Leiter---Nypels, Maastricht; Nr. 6. De Gier: De
teelt vary vroege aardappelen. - No. 8. Porte : De koolteelt in Noord-Holland. No. 9.
Bosman, van de Gaaj en Kemmers : De teelt van de komkommer en de meloen. --- Nr. 42.
Aardappelziekte ; No. 43. De teelt van meloenen en komkommers in kassen en Bakken ;
Nr. 44. Vervroegen van groenten in warme bakken ; Nr. 45. Idem in koude bakken;
Nr. 46. Bladgroenten; Nr. 47. Wortelgewassen in den tuin ; Nr. 48. (De Greeff) Peulvruchten in den tuin ; Nr. 71. Koolteelt ; No. 72. Aardappelteelt. - F. Burvenich : Handboek voor den groentenkweek (Via.). -- H. Ickx : Voordrachten over gewone en vervroegde groententeelt (Via.). - S. Bleeker : Geüll. handboek voor bloemisterij ten dienste
van vakman en lief hebber. G. Pannekoek : Geill. handboek voor den bloementuin.
A. Buyssens : Handboek over bloementeelt (v. de Rijksscholen to Vilvoorden en Gent).
Seghers : De korfvormige bloemperken. Verhandeling over de muziefcultuur. .-W. Spoor : De rozenteelt. - A. Theunen : Handleiding voor rozenlief hebbers. - F. van
Uildriks-Vitus Bruinsma : Onze bloemen in den tuin, Groningen 1903. Mz. K. Admiraal : De kankerziekte der boomen, Amsterdam 1908..-- H. de Greeff: Sierheesters en
boomen, Maastricht 1909. H. Hartogh Heys van Zouteveen : Boomen en heesters in
parken en tuinen, 2 dln. Zutphen 1908-1909. - S. Olbrich : Sierheesters en boomen,
vermenigvuldiging en snoei, Groningen 1905. -- C. Mestdagh : Beknopte inhoud der 15
lessen over boomteelt, Antwerpen 18 . . J. Sebrechts: Dennenbouw in de Antwerpsche
Kempen, Antwerpen. - J. Sebrechts : Onze boomen, Antwerpen. - C. van Sypesteyn :
Oud-Nederlandsche Tuinkunst, 's Gravenhage 1910.
.

Door den oorlog en het gestremde verkeer met Belgi e : zijn de Vlaamsche opgaven dezer bibliographie tot mijn spijt zoo gebrekkig moeten blijven. Deze
taal grijpt diep in de taal van alle tuinhoudende burgers in, en heeft zoodoend
veel meer invloed op de Algemeen-Beschaafde taal als men, uit het betrekkeTuinbouwtaal.
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lijk geringe tijdschriftverkeer zou opmaken. Over de zee heeft onze oudere
hovenierstaal in de 17de eeuw een kolonietaal uitgezonden naar Denemarken,
waarover wij in het hoof dstuk over de Protestantsche taal nader zullen berichten.
42. DE TAAL DER BLOEMBOLLENKWEEKERS.
470/
A. De Bloembollenstreek, A. Dorsman, Noordwijk X/ 3. Kweekersblad (Bloembollenkweekersgenootschap) Ged. Oude Gracht 140, Haarlem 16/2. Weekblad voor Bloembollencultuur, Erven Loosjes, Haarlem l0/3.
J. Zwetsloot : De cultuur der bloembollen, Antwerpen 1913. — De Bloembollenteelt in
Haarlems onmiddellijke omgeving en hare uitbreiding, Haarlem 1900. — Geil!. Land- en
Tuinbouwbibliotheek No. 68, Tulpenteelt voor beginnenden, Maastricht 1910.
43. DE TAAL DER HOPKWEEKERS.
B. de Leeuw : De hopteelt. Practische wenken en raadgevingen, Antwerpen. — A. de
Jaegher : Het Verbeteren der Hopasten. Verslag over den prijskamp tot verbeteren der
droogasten. --- A. de Jaegher : Over verkoopcontracten in den landbouw vooral in den hophandel. — A. de Jaegher en H. Miserez : De teelt en de handel der hop in Engeland.

Deze beide vaktalen meende ik van de algemeene landbouwerstaal te moeten
scheiden, 1° omdat ze elk in een tamelijk eng omschreven gebied gesproken
worden, de eerste in de omgeving van Haarlem, de tweede in de landen van
Aalst en Poperinghe, en 2° omdat ze beide een reeks van eigenaardige oaken handelstermen bevatten, die aan de overige boerentalen ten eenenmale
vreemd zijn. Hieronder volgt een woordenlijst der hopkweekers te Wieze, mij
welwillend afgestaan door den verzamelaar Rene de Mauwere.
Aanbinden : de hop aanbinden : met bieten
de hop aan de staken vastbinden.
Achter staak gezet zijn : beteekent dat iemand zijn hop afgekeurd is, b. v. omdat ze
niet droog genoeg is en deze dus op de markt
niet mag te koop staan maar wel eenige meters
daar van daan.
Afdoen : de hop afdoen : ze van de staken
doen om geplukt te worden.
Af krij gen : de hop krij gt er of (van den wind).
Afschroeen : na den winter met een spade
of schop de aarde, die de plant bedekt heeft,
rond de hopplant wegdoen.
Afsteken : de hop afsteken : de drooge hop
van de latten naar beneden doen vallen met
een berd.
Afslag : d'hop is op den afslag.
Alslag : d'hop is op den alslag.
[drooge hop.
Asch strooien in de hop.
Baal : nen Baal hop : ongeveer honderd kilo
Baoremaokers : groote bellen waaruit kleine
blaadjes geschoten zijn.
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Beiren : de hop beiren.
Belleken een : wil zeggen, dat ieder belleken
apart getrokken werd. Dus dat het eerste
kwaliteit is.
Belleken tros : bij 't plukken verscheidene
bellekens aaneen laten.
Bellen : d'hop staat in heur bellen.
Berd : met 'n berd zakken : onder 't zakken
der hop er een berd insteken en langs den
kant, waar de hopzak opengesneden wordt
als de hop moet gekeurd worden, de schoonste bellen steken.
Bloeisel : de hop staat in heur bloeisel :
kleine witte knopjes die men een drietal weken
aan de hop bespeurt en die dan in hopbellen
veranderen.
Bloeiselen : de hop bloeiselt. Zie bloeisel.
Boor : rond werktuig van een meter lengte
ongeveer, dat langs een kant open is en
waarmee men een put in den grond boort,
waar de staak ingezet wordt.
Boren : met een boor ongeveer een meter

diep een gat maken naast den hopstruik waarin men dan den staak zal planten.
Botsen : zie ze (d'hopstaken) ne keer omr
verre botsen. [in den hoplochting.
Bouenaa : daarmede kapt men 't onkruid of
Bovendragen : hop bovendragen : 1) groene
kop op de latten dragen 2) de drooge hop
naar den zolder dragen.
Bijeen : ik wacht van te verkoopen tot de
mijne bijeen is. Zoo spreekt iemand, die liefst
al zijn hop ineens verkoopt en daarom wacht
tot alles gereed is.
Bijeenzetten : de staken bijeenzetten.
Cocke : gaskolen, waarmee men de hop
droogt.
Dragen : hop op de latten dragen : nl. de
groene soms de droge hop om ze te zwavelen.
Drooge scheeranken (schêranken): de ranken, die door den wind afgerukt toch tusschen de andere aan den staak zijn blijven
hangen en dan geheel rood worden.
Duitschman : de Duitschman is daar en
koopt alles op. Dan hebben de boeren hoop
de hop voor een hoogen prijs te kunnen verkoopen.
Facteur : naam van dengene, die de hop
komt opkoopen voor een „beer" zooals de
boeren gewoonlijk zeggen nl. een hophandelaar.
Facteur : 't en moet toch niet goed gaan met
d' hop, want g' en zier geen facteurs.
Gaskolen : kolen waarmee men de hop
droogt.
Gewone pluk : dit is twee drie bellekens
aaneen plukken. 't Is tweede klas hop.
Heer : zoo noemen de boeren een hophandelaar.
Heet : de hop wordt heet.
Hop : d' hop geldt stukken van menschen.
Dit zegt men als de hop heel duur is.
Hop : d' hop gelijk leggen : ze met de handen
gelijk leggen op de latten van den nast, alvorens men het vuur doet branden.
Hop : laat d' hop u negen jaar in de gracht,
't tiende jaar haalt z' er u weer uit. Dit beteekent : is de hop eenige jaren goedkoop,
wacht maar, er zullen jaren komen dat ze
Hop : hop zoo groen als porei. [duur is.

Hop : als d' hop gereed is dan maar verkoopen.
Hop : d' hop wordt zoo rood as nen haan.
De bellen worden rood, als ze door den wind
heen en weer worden geslingerd.
Hopbond : bond van hopkweekers die te
Wieze en nog elders bestaat.
Hoplochting : dien hoplochting is precies
nen bloemenhof : wordt zoo goed onderhouden, dat er nergens onkruid is.
Hopmarkt : 't en gaat tegenwoordig niet
goed met d' hopmarkt.
Hopmarkt : d' hopmarkt ligt stille. Dit wordt
gezegd als de hop op den afslag is en men
niet de minste gelegenheid heeft om te verkoopen.
Hopmarkt : d' hopmarkt is 'n wille (wilde)
markt. Dit beteekent, dat er soms ineens veel
bij komt maar ook veel ineens kan weggaan.
Hopmot : datgene wat jaren lang in den
grond zit van den hopkuil. 't Zijn de wortels
die tot eene sterke mot vergroeien.
Hoppekuil : kuil waar de hop in groeit.
Hoprank : rank, tak van de hop.
Hopsoorten : 1) grien (groene) rank, ook
nog „vroege hop" geheeten. Deze komt omstreeks half Augustus „in hare bellen" en
wordt in 't begin van September geplukt.
't Zijn groote bellen met „nen goeden reuk".
Deze soort wordt 't meest gezocht en is altijd
't duurst.
2) Witte rank. Zoo genoemd omdat de rank
witter is, dan die van andere hopsoorten.
Deze wordt te Wieze en omstreken weinig
geplant.
3) kanoue (cognau). Deze komt een dag of
tien later in hare bellen. De bellen hangen
er dikker aan dan aan de groene rank, maar
ze bezit minder geur. Dus ze brengt meer
op, al is ze wat minder waard.
Hopstaak: staak waarlangs de hop groeit.
Hoptentoonstelling.
Hopzak : een zak die de boer gebruikt om
de hop naar boven te dragen en op de latten
uit te strooien. Ook de zak waarin de hop
gestampt wordt, als ze verkocht is.
Kapelle : (van een stakenhuis) : m en plaatst
een staak recht in den grond, die 't middel
Hopkweekerswoorden.
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punt is van een vierkant. Op de vier hoeken in de hand trokken ze naar een of andere
plant men schuins staken zoodat deze den hoeve waar nog geplukt werd.
middelsten staak raken. Op de plaats waar Knoeste : plaats waar de takken oneffen afze dezen raken wordt ze vastgebonden ende gekapt zijn en waar er dus nog iets van den
kapelle staat er. Nu plaatst men de overige tak overblijft dat uitsteekt en niet effen is.
staken ertegen aan.
Knopjes : 't zijn maar knopjes : het zijn maar
Kappen : d' hop kappen : ze met een braak heel kleine bellen.
of „bouenaa" of kappen om het onkruid te Koesjiekuip : in 'n koesjiekuip plukken : zijn
vernietigen.
geplukte bellen in een koesjiekuip, bierton
Kappen : scheranken kappen : zoover men werpen.
er bij kan met een „pik" of een stok, om
Krebbe : (krib) : de plaats waar men de bellen
streeks Sinte Pieter, de scheranken midden- gooit. De bank staat op een meter afstand
door kappen, om de kleine rankjes te laten van den muur. Tegen de bank staat er een
uitschieten. Want daaraan moeten de bellen plank en zoo vormt men de krebbe. Als men
komen.
plukt zit men op de bank en werpt de bellen
Keeren : d' hop keeren : 1) de groene hop, achter zich in de krebbe.
opdat ze niet te warm zou worden. 2) de Lachen : ze lachen met d' hop : de kooplui
drooge op den zolder om te zien of er niets willen maar een uiterst lagen prijs geven.
verkeerds aan komt.
Larissen, laarissen (larixen) : een soort van
Keestekooper, keestemarkt : zie keesten. hopstaken. Tegenwoordig gebruikt men bijKeesten (kieësten) : een witte „sprokke", na Been andere meer. Soms koopt men nog
vrucht of groente, op asperges gelijkend maar sparren.
niet zoo dik. Men verkrijgt de keesten als Latten : vierkante houten latten waarop men
men de ranken tot op een hoogte van onge
de hop uitgooit om ze te drogen. Tusschen
veer twee centimeters afsnijdt vöör den de latten zijn er kleine spleten waardoor de
winter --- en daarop een hoop aarde legt, kuil warmte dringt. Men zegt : d' hop op de latten
genaamd, en die omtrent Paschen, begin tot Bieten, dragen en doen.
half April, opendoet. Dan zijn er aan die ran- Letten : de letten van 'n hoprank : de afstand
ken keesten geschoten, die men afsnijdt.
tusschen de plaatsen waar de bladeren uitKeesten : 't en gaat niet goed met de keesten. schieten.
Ketteling : 't eind van den staak dat in den Leverancie : de levering van hop naar het
grond blijft zitten als de staak afwaait tegen magazijn van den heer, voor wien de facteur
den grond.
koopt ofwel in een dorpsherberg.
Keurmeester : persoon die de hop moet Lochting, lochtink : het hoppeveld.
keuren.
Lullen : ze lullen met d' hop : ze willen er
Kilo : met den kilo plukken : voor iederen kilo niet veel voor geven. [een mand werpen.
groene hop krijgen de plukkers gewoonlijk Mande : in mande plukken : zijn bellen in
3 cent.
Manden : in twee manden plukken : de
Kiloplukkers : menschen die de hop thuis schoone bellen en de roode of kleine bellen
plukken, de geplukte hop dan wegen en voor in een afzonderlijke mand werpen.
iederen kilo 3 cent krijgen.
Markt : de markt van d' hop is kalm : de prijs
Kloeren : het feestvieren 's avonds, dat voor- ongeveer hetzelfde. Daar komt niets bij, maar
al vroeger gedaan werd als de pluktijd ge er zou eerder jets kunnen afgaan.
eindigd was. Er werden wafels en koeken ge- Markt : de markt is overzet : er staat heel
bakken. Er werd geschonken en gedronken, veel hop op de markt en men vreest dat niet
gezongen, gesprongen en gedanst. Daarna alles verkocht zal worden.
verkleedden zich de pluksters in een mans- Markt : de markt(prijs) van d' hop is zóó
kostuum en met een bezem of iets dergelijks wisselvallig.
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Mecheleir : de Mecheleir (inwoner van
Mechelen) is op de markt. Als die voor een
fabriek te Mechelen keesten komt koopen,
dan zal er „trok" onder zijn.
Messing : die hop (natuurlijk afgekeurde)
was precies ne missing : die hop was bijlange
niet droog genoeg.
Mesten : d'hop mesten.
Naalden : 't zijn maar naalden die keesten :
't zijn maar heele dunne keesten.
Nast (hoppenast) : een soort van gebouwtje
met leemen wanden, waarin men de hop
droogt.
Nestelen : de bellen van tusschen de bladeren oprapen.
Nestelzeft (zift): een zeef van fijn ijzerdraad,
ongeveer twee meter lang en iets meer dan
een meter breed. Hiermede zeeft men de
bladeren om er de „rijselink" te doen uitvallen.
Nout : de plaats van den baal waar hij aaneengenaaid is met koorden en waar hij afgesneden wordt om de hop te keuren.
Nout : die hop is langs den pout gezakt : de
schoonste bellen zijn aan dien kant gestoken,
waar de zak opengesneden wordt.
Opbekkeren : met een „bekker" (een werk
-tuigmedran)ove
scheuren.
Opendoen : na den winter de aarde die men
op de kuilen gelegd had, daarvan wegnemen
en zoo de keesten bloog leggen, die dan afgesneden en verkocht worden.
Opendragen : de staken opendragen.
Opleggen : voor den winter met den schop
een kuil maken op de plant
Oprijden : hetzelfde als opleggen, maar niet
met een schop doch met een „ploeg".
Opslaan : d'hop slaagt op.
Opsteken : d'hop opsteken : als de hop nagenoeg droog is, deze met een stok keeren,
zoodat de onderste nog vochtige hog boven
en de bovenste droge onder komt.
Ouekes (hoopkens ?) : als men de eindjes rank
waaraan de keesten waren opgeschoten, tot
den grond afgesneden heeft, dan werpt men
daar wat fijne aarde op. Zoo vormt men
kleine hoopjes van 2 a 3 centimeters hoogte,

waaruit de ranken opnieuw opschieten. Deze
worden later aan den staak gebonden.
Pikker : een werktuig waarmede men de
kettelingen uit den grond haalt. Het is van
ijzer, ongeveer een halven meter lang en
scherp op 't uiteinde. Men steekt het schuins
in den grond, in de ketteling, trekt het dan
omhoog en de ketteling komt mee.
Plaat : in 'n plaat (waarin men brood bakt)
[plukken.
Planten : hop planten.
Plukbank : de bank waarop de hop geplukt
wordt. Maak dat g' op de plukbank zit.
Toe, we gaan al gauw op de plukbank.
Pluktijd : deze begint met September en
duurt voor sommigen, 2, 3, 4 tot 6 weken.
Vooral plukken de meisjes, natuurlijk ook
mansvolk. Ze beginnen 's morgens om half
zes en eindigen 's avonds om negen uur. Gedurende den dag zingen ze meest en bidden
ook al eens gezamenlijk. 's Avonds komen
gewoonlijk haar „venten" of en brengen ze
naar huis.
Pond : mijn hop brengt een pond per staak
op : een pond droge hop per staak.
Pookgaoren : kleine dunne touwtjes waarmee de hopzak wordt toegeregen.
Pooknoile (pooknaalden) : naald om de hopzak toe te rijgen.
Prima : eerste klas hop. De kenteekenen
zijn 1) belleken een, 2) groene kleur 3) goed
gedroogd.
Prijs : de prijs van de hop. Als men zegt :
„de hop geldt 150 fr." dan is dat voor 50
kilo droge hop.
Raopen : bellen raopen : de bellen oprapen,
die op den grond vallen als men de hop afdoet.
Raopen : in 'n mande, muts, plaat bellen
raopen.
Rechten : staken rechten : de hopstaken
weer overeind zetten als ze gevallen zijn.
Ree : zie ne keer, hoe dat d' hop 'n ree (rit)
krijgt. Men zegt dit als het hard waait.
Reken : d' hop reken : de hop met een hark
(rek) bewerken.
Rieester (rooster) : waarop men vuur maakt
om de hop te drogen.
Rijten : zie ne keer hoe dat ze 'n red rijen
(rijden) met d' hop. Zie red.
Hopkweekerswoorden.
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Rijselink : wat door de opening der lasten
naar beneden valt in de zog van den hopnast.
Rop : het uiteinde van een rank, maar die
zeer verward is, zoodat men ze in stukken
moet snijden om ze te kunnen afplukken.
Schampelen : hop schampelen : 't onkruid
of kappen.
Scheerank : een van de vele kleine rankjes,
die uitschieten op de eigenlijke ranken en
waaraan de bellen hangen.
Schellen : wat van de staken of komt bij het
ontbasten ervan.
Schellen : de hopstaken schellen : met een
siechte pik de bruinachtige „schel" van de
staken afdoen.
Schelmikken : twee mikken, ongeveer een
meter of vijf van elkaar in den grond geplant, waarop men de hopstaken legt om ze
te schellen.
Scherpen : de staken scherpen : met een distel (werktuig, dat de schrijnwerkers gebruiken) de staken een scherpe punt geven om
ze in den grond te steken.
Schieten : d' hop schiet vol vuil : er komt
veel onkruid tusschen de hop.
Schimmel : de hop krijgt het schimmel : een
plaag, waaronder de plant heel klein blijft.
Schoufeleir : een soort braak.
Seramoeille : gaskolen waarmee men de hop
droogt. [een rank.
Sjoep (top) : uiteinde van een staak of van
Solferen : d' hoep solferen : zwavel onder
de hop branden om de kleur groener te maken en haar langer te kunnen bewaren.
Spruiten : d' hop spruiten : ze bespuiten
met een zeker vocht om 't „zwart" te dooden.
Zie spruitsel en zwart.
Spruitsel : 't vocht waarmee men dc hop
bespuit als ze zwart staat. Het wordt aldus
bereid : men laat in water een deel tabakgraten trekken. Dit vocht doet men in een
kuip, waarbij men vervolgens kokend water
met zeepoplossing mengt.
Staken, hopstaken : staken waarvan de hop
met bies moet vastgebonden worden. Ook
beteekent het 't in den grond zetten van
[op het hoppeveld.
staken.
Stakenhuis : 't bijeenstaan van al de staken
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Staokenvenditie, hopstaokenvenditie :
verkooping van de staken.
Stekken snijden : men heeft soms tamelijk
lange keesten. Dan is alleen de helft „sprok"
en die helft deugt, de andere niet. Welnu
soms gebeurt het, dat men eerst het goede
gedeelte en daarna nog het overige afsnijdt.
Dit laatste noemt men stek.
Stoemp : een stoemp hop : 20, 30, 40, 60 kilo
naargelang dat het laatste uitkomt. Men zegt :
ik heb mijn laatste hop geleverd : 'k had nog
nen Baal en 'n stoemp van 39 kilo.
Strieepen : stroopen, afstroopen : de bellen
van een kleine scheerank met de hand ineens
afstroopen, zoodat er trossen bij zijn, niet
goed geplukt en soms ook bladeren.
Trok : trek. d'Er komt trok onder d' hop
want d'er loopen meer facteurs. — d'Er is
geen trok onder d' hop : men kan ze moeilijk verkoopen. — De keesten hebben geenen trok.
Trossen plukken : twee, drie bellen tegelijk
plukken terwijl het belleken een moest zijn.
Uitkuischen : de zog uitkuischen : de rijseling uit de zog vegen.
Uitroeien : de hopmotten uit den grond kappen, om de hop die er stond te vernietigen.
Uitvoeren : de afteplukken hop in sommige
huizen voeren om ze daar met den kilo te
doen afplukken.
Vaneenwrijven : de droge, roode bellen
vaneenwrijven en ze onder de andere groene
doen.
Verslingerd : d' hop is verslingerd van den
wind.
Versnijen : met een pik de drie of vier eindjes rank, waarop men vöör den winter aarde
gelegd had en waarvan nu de keesten uitgekomen zijn, tot den grond toe afsnijden.
Versnijdsel : eindjes rank, waaruit de keesten gebot waren en die met een pik tot den
grond toe zijn afgesneden.
Verwuit : d' hop is verwuit : de hop is verwaaid ; er is veel schade door den wind aangebracht.
Vier voor een : zegt men om te beduiden
dat er 4 kilo groene hop noodig zijn voor
1 kilo droge.

Vuur : 't vuur doen branden : nl. van den Zak : den zak slijpen : na de verkoop van
haard die in de zog van den hopnast ge- de hop drinken tot 's avonds toe.
Zoeg, zog : plaats in den nast waar men het
maakt is om de hop te drogen.
Waag : plaats waar de hop gewogen en vuur maakt.
Zwart : het zwart : de groene bladluis op
gekeurd wordt.
Waag : werktuig om de hopstaken uit den de hop en de roos. Zoo men ze niet doodt,
dan worden de bladeren zwart.
grond omhoog te trekken.

Hoe men te Wieze hop verkoopt? Daar komt een facteur op den hof. „Hebt
ge al hop liggen?" „Jao 'k." „Gade gij nog niet verkoopen?" „Welk is de
prijs?" „Van 165 tot 185 al naar gelang dat ze is!" „Ba jao 'k! 'k zou 'k ik
willen nen Baal verkoopen." „Mag 'k ze ne keer zien clan!" „Jao 'k ga mee."
Ze trekken naar den zolder. De boer stoeft op zijne hop en de facteur ziet ze
na. Hij steekt de hand diep in den hoop, pakt een handsvol en houdt ze onder
den neus ; neemt een tweeden greep en doet 't zelfde ; een derde, ruikt er goed
aan en spreidt ze dan op de hand open om naar de kleur en den pluk te zien.
„'k Geef er 175 voor. Is 't goed?" „'t Zou moeten 185 zijn, niewaar, want
't is toch Berste klas hop." „Jaomaar ! Ze zou iets drooger kunnen zijn, wat Beter
geplukt en d'er is hier en daar nog al een roode bel in." „Ehwel ! 180 anders
ga 'k 't spei nog wat afzien." „'k Zal u dan maar opteekenen." „Verkoopt
ge meer dan een baal?" „Schrijf er maar twee op." „Wanneer is het leverancie?" „Vrijdag !" „Wanneer komt ge ze zakken ?" „Donderdag of Vrijdagmorgen." „Gelijk 't dan gezeid is." „ ao.
44. De TAAL DER PAARDENFOKKERS EN STALHOUDERS. :-: :-: :-: 14730
A. Onze Paarden (v. fokkers, houders van paarden), W. Mur, Aalsmeer x/X. ^- Het Paard
(v. fokkers), Huygensplein 5, den Haag 20/7. •-' De Paardenvriend (Stalhoudersbond),
3e Helmerstraat 24, A'dam Z/,.— Hippos, Nieuwe Gracht 74, Utrecht 13/7.
J. de Smet : Den Lusthof van het cureren der peirden, te Antwerpen 1685. --- L. van
Oebschelwitz : De Nederlandsche Stalmeester2 (paerden, rijkonst, ziektens en gebreken van
paerden, fokkerij), 's Graavenhage 1774..-- J. Beekman : Het Paard, Zutphen 1898..--.
A.van Broekhuizen : Het Belgische trekpaard, Gent-Maastricht 1907. — A. ter Haar : Handboek voor Landbouwers-paardenfokkers (Via.) — M. de Hartog : De paardenfokkerij als
tak van Staatszorg, Barneveld 1893. --- A. van Leeuwen: De ouderdomskenmerken van het
paard, Groningen 1896. — E. Quadekker: De paardenrassen, 2 deelen Groningen 18961898. — Het paardenboek, 3 deelen, Zutphen 1903. G. van Riesen : Het paard. Leid
-dravoebhnligdcvrzo anhetpdA'm1908.-LRijne
berg : Leerboek over paardenkennis ten dienste van het militair onderwijs, De Koninklijke
Militaire Academie, Breda 1902.

Gelijk men uit het laatste boek ziet, is deze groep, die toch natuurlijk hoofdzakelijk bestaat uit landbouwers en bezoekers der paardenmarkt, tevens
een overgangsgroep naar de militaire taal.
45. DE VOGELVANGERSTAAL. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: 27/:30
A. De kanarie, P. Repko, Velp, Gelderland x/7..--- Onze gevederde vrienden, K. Groot Hz.,
Nieuwe Niedorp x/7.. De grasparkiet, verpleging en teelt, Antwerpen II..
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J. Beekman : De kanarievogel, Antwerpen 1908..-- R. van Hooydonk : De vogelvriend of
handboek tot de kennis onzer kanarievogels en andere gevederde zangers, lijsters, leeuwerikken, goudvinken, enz., R'dam 1908. C. Noorduyn : Handleiding voor het kweeken
van fraaie kanarievogels en bastaarden, Haarlem 1907. --, P. Schlag : De goudvink, zijn
natuurlijke geschiedenis, verpleging en africhting (Via.). — J. Soly : Onze vogels. Het nut, de
bescherming, het reizen, de zang, de nesten, enz., Antwerpen 1909. J. Thijsse : Het
vogeljaar, A'dam 1905. — G. Wolda : Kultuur van in 't wild levende vogels, A'dam 1912.

J. van Hieberghe publiceerde in Volk en Taal VII : iets over de vogelvangerstaal van Sint Niklaas uit het Land van Waas. Wij nemen er de volgende
woordenlijst uit over.
Aard : de plaats die de vinker uitgekozen
heeft om de vogels te snappen. Het is een
gebruik dat men voor den aard te bezigen
eenig geld betaalt en op het einde van den
vinktijd of in het beste van de vlucht een
eetmaal vinken draagt. — Aan het kiezen van
een goeden aard is veel gelegen : voor de
vinkers zijn de akkerkanten met hooge elzenstruiken bezet, de beste ; voor de leeuwerkers
zijn de vlakke velden voordeeligst. Op het
woord aard schrijft De Bo : „kleen perk waar
„men het titsebrood en den staalvogel plaatst,
„om de andere vogelen uit te lokken. Nevens
„dit perk is eene gruppe gegraven, waarin
„de slagnet toegeplooid ligt ; zoohaast als er
„vogelen op den aard nedervallen, trekt men
„aan de springsnaak die zooeven de nette
„over de vogelen slaat en ze gevangen
„maakt." .-- Eenige dier benamingen ver
schallen voor het Wasche. Van titsebrood
spreekt men niet. De vinkers strooien kempzaad.
Achteruit : de langs de achterzijde uitloopende gegraven trapezium (ziet vooruit).
Aardvogels : vogels die gebonden op den
aard kunnen vliegen en door de wilde kun
nen gezien worden. Daarvoor doet de vor
gelevanger er eenige een gareelken aan langs
onder de vleugels weg. Aan dit tuig is een
koordeken dat zelf aan een houten steksken
vast is. Dit steksken slaat men in den grond.
Zulke vogels heet men Aardvogels, omdat
zij op den aard zitten.
Afbreien : eene nette of breien : ze afmaken.
Afspringen : de muit is afgesprongen, het
slag is afgesprongen : d. i. het slag is neergevallen.
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Afzetten : ik ga mijne net afzetten, dit is de
leite maasch met dubbelen knoop breien en
dan den draad afsnijden. — Nu is het tuig
gereed om naar het veld te trekken.
Ballepijp, ballebuis : bij De Bo balpijp, bola
pijp. Soort van blaaspijp die thans op den
achtergrond ligt. — Eertijds heette zij Busse.
„Hem dat niemant en jaghe inder lieden coo„ren met garne . .. op de verbuerte van de
„bussen, boghen, enz.” (voorgeboden van
Waas 1548).
Benedennet : de deur die Tangs de gracht of
het ondereind van den akker ligt.
Bovenkant van den aard : hiermede duiden
de vinkers dit deel van den aard aan dat aan
de tegenovergestelde zijde van den onderkant ligt.
Bovennet : de deur die langs de hellende of
klimmende richting van den akker ligt.
Breien, eene nette breien : eene nette vervaardigen. In het fr. nouer, faire des filets.
Ziet De Bo.
Gewoon breien en op zijn Engelsch breien:
dit laatste gaat rapst vooruit. In het gewoon
breien legt men den knoop na eerst achter
den tweeden en den eersten draad gesteken
te hebben. In 't op zijn Engelsch legt men
den knoop op den draad van den kleinen
vinger en trekt hem vast op de aangehaalde
masche.
Breier, nettebreier : de persoon die eene
nette breit.
Breigaren : garen om te breien.
Breispoel : het tuig dat men voor het breien
gebruikt en bestaat uit een houten latje van
eenen d.m. omtrent lang, dat van boven puntig toeloopt en daar uitgesneden is op eenen

tand. Van onder is er eenen drijhoek uitgenomen. — Vergelijk met schietspoel, voor
werp dat de wever op de lade over en weer
schiet.
Deur : elk deel van de kantnet. En vinde dit
woord nievers opgeteekend.
Doorlooper : ijzeren staaf ken van eenen
d.m. lang, dat men door de pijp vallen laat.
Dreefpand : voor dreven en wijde grachten
moet men breedere panden hebben. Het is
de dreefpand. — Eene dreef is een breede en
lange veldweg die tusschen akkers voortloopt. — Als men op jacht uitgaat, zet men
de kanten af waar de lijsters zitten. Meent
men er eene gevonden te hebben, men doet
met een mes langs beide zijden van de baan
een pelleken schors van den struik af, en
hangt daar den pand op. Eenige struiken
verder doet men hetzelfde ; zoo heeft men
drij, vier panden in eenen zelfden kant. Dit
gedaan, gaat men de vogels opjagen, wat
natuurlijk voorzichtig geheuren moet.
Garen : fijnen sterken draad waar de netten
alle van gebreid zijn. Daar teekentSchuermans op aan : „Garen (het) voor garennet
„(Roermonde). Kiliaen heeft ook gaeren of
„garen- net." In de Wasche wetbesluiten
der XVIe eeew, vinden wij ook dikwijls dit
woord in dien zin gebruikt : „Van te jaghen
inder lieder cooren met gaerne". Die beteekenis is hier thans verloren.
[bezigt.
Garen : den draad dien men voor het Breien
Inkruiper : bij de Bo, slagkooi en keelmande.
Toestel waar men nog met jacht maakt op
musschen. 't Is een soort van mande, omtrent
6 dm. wijd en 4 dm. hoog van boven met den
rand inwaarts gebogen gelijk het gat van eene
flesch zoo nochtans dat er te midden eene
kleine opening is. Men steekt vogeljongen
in deze mande die men dan op eenen boom
draagt ; de vrije musschen willen die jongskens azen, kruipen door de kleine opening
erin, maar zij kunnen er niet meer uit ; en
dus gebeurt het dat men in eenen dag somwijlen tien, twaalf muschen vangt.
Kantnet : net dat dubbel gebruikt wordt.
Zij heet zoo, omdat men ze aan den kant van
Leeuwerk : leeuwerik. [den akker bezigt.
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Leeuwerken : d. i. leeuwerken vangen.
Leeuwerksnet : dit net kan tot 30 meters
lang en tot 4 meters breed zijn. De mazen zijn
iets of wat grooter dan die dan een vinknet.
Lijn : eene dikke koord, die van uit de hoeken
der ontbrekende basis en van voor- en ach
-terui,ovdspngaket.Vols
De Bo is het eene dunne touw. — De lijn
dient om de springstaken op hunne rechte te
houden : zij spant zeer nijg. Daaraan is de
nette vast. Volgens dat men eene of twee
deuren heeft, gebruikt men eene of twee
lijnen.
Lijsterpand : Hij is van 2 tot 3 m. breed,
met mazen van 3 cm. vierkant en wordt
vooral door volwassenen gebezigd. De lijsterpanden zijn veel in gebruik, want de lijster
is een gezockt en kostbaar wild.
Maal : eene platte ijzeren plaat waar kolen
in zijn van verschillige grootte waar men
de gedroogde ballen in ronddraait om die
schoon rond te maken. Soms kan de bal
in de pijp verstroppen. Dien daar uithalen
doet men met eenen doorlooper.
Maanoog : Niet tegenstaande alle voorzorgen kan het blinden nog mislukken en de
ooge ziek worden. Dit heet men eene maanoog. Het dierken, zeggen de vogellief heb
-bersdatvngis,zalbjek
nieuwe maan het kopken zoodanig voelen
zwellen, dat het soms eene kindervuist dik
kan worden. Wanneer het oude maan words,
gaat dit weg. -- Schuermans zegt, dat het
woord „maanoog" in Holland eene ziekte
beteekent aan de oogen der peerden.
Maasch : de opening van een net. Ziet De
Bo. Die net is 70 maschen breed. Bemerken
wij hier, dat de maasch de eenheid is om
kleine netten te meten.
Miksken : een smal latje dat van achter uitgesneden is en waar het slag vallensgereed
op rust. In dit miksken steekt men eenige
stokskens waar men elzenpopkens op bindt.
Die muit zoo gespannen hangt men aan
eenen staak op. De sijs door den lokvogel aan.getrokken en verleid door dit zaad, springt
er op en in. Het slag valt toe en de vogel is
gevangen.
uit het land van Waas.
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Mussehen, lijsters stuwen, (spreekt uit :
staen) : het vangen met hangende netten van

musschen, vinken, lijsters.
Musschenknipper : ijzeren of koperen klem
die men kan openspannen en op den grond
leggen met wat brood er op om de vogels te
vangen en vooral de musschen.
Den musschenknipper leggen : op den
grond opengespannen, des zomers in het
nand, des winters op eene blootgevaagde
plaats.
Musschenpand : net. De mazen zijn tot 2 cm.
vierkant ; de net zelf is 1.5 m. breed en iets
minder van hoogte. Het woord zegt genoeg,
welke vogels men er mee najaagt.
Onderhout : het stuk hout, dat wel op eene
wigge trekt, en waarop de springstaken
draaien.
Onderkant van den aard : hierdoor verstaan de vinkers dit deel van den aard dat
langs de gracht ligt.
Opene net, platte net : net dat enkel gebruikt
wordt. De draad waar die van gebreid is
wordt gewoonlijk wat lichter gekozen dan
bij de anderen. Zij dient ten halve den
akker.
Opspannen : het slag gereed zetten om de
sijzen te vangen.
Opstuwen : gaat de lijsters eens opstuwen
d. i. ze naar de panden toe jagen.
Opzetten : een net beginnen breien.
Ortelanen : ortelanen vangen.
Panden : de netjes die men bezigt tot het
vangen van musschen, lijsters en vinken. —
Er zijn vooral drie soorten panden.
Patrijzen : wij hebben dezen nacht gepatrijsd,
d. i. patrijzen gevangen Dit werkwoord
evenals vinken, takkelingen, leeuwerken,enz.
staat nergens tevinden. Het is een oudwoord
dat vroeger gebruikt wierd. „Dies en zal nie
-mantvdeghipactbenof
georloft is te partrysseren vermoghen die te
vangen voor St. Laurensdag". (Voorgeboden van Waas 1546).
Patrijzer, oudtijds patrysserer : de persoon
die op 't patrijzen uitgaat. „Dat de „partrysserers onder de keure van Waes „zullen
gehouden zijn te latene de coppele „par
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tryssen om zes grooten." (Voorgeboden van
Waas 1546).
Piepeling : duimleeuwerk.
Piepelingen : piepelingen vangen.
Pingelen : de vinker legt zijne netten, boven
aan de lijnen opgespannen van onder aan den
grond vast. Dit beet hij de netten pingelen.
Toneman pingelt de netten. Wat verstaat
men daardoor ? Kleine dunne koordekens
ringsgewijs aan de netten binden en deze met
mikskens of hoekige tokskens vast steken.
Pingelhaak : het hoekig stuksken hout waar
men de pingels aan de aarde mee vast steekt.
Pingels : kleine dunne koordekens ringsgewijs aan de netten gebonden. — Het woord
pingel beteekent, volgens De Bo, eene dunne
reep, lange sterke koorde van eenen vinker
dik waar metsers, timmerlieden, enz. hunne
planken en andere houtstukken mee omhoog
halen..-- In Oost-Vlaanderen, zegt Alg. Vl.
Idioticon, beteekent pingel, koorden waar
men de wip mee rechthoudt. Bijvoegsel aan
het Alg. Vl. Idioticon voegt er nog bij :
„Pengelen (m) van beide kanten met pengels
voorzien om het evenwicht te behouden
die leeren moeten gepengeld worden." Het
Wasche breidt dus de beteekenis verder uit.
Dit woord staat in betrek met bengel,
binden, bingsel, band, enz.
Potaarden ballen : zijn ballen waarmee men
bij middel van de blaaspijp of ballepijp naar
de vogels schief.
Roepvogels : de vogels die de vinker gebruikt om de vogels naar zijnen aard te
lokken. Sommige daarvan zingen. Men
duidt die aan onder den gemeenen naam
zang. — Jan heeft veel zang op zijnen aard.
Vandaar het spreekwoord : Geen zang, Been
yang. Eenige vogels zitten gehlind in eene
kleine muit. Het zijn de gehlinde vogels.
Menigmalen heeft men dit uitsteken der
oogen, als 't men zoo heeten wil, voor barbaarsch uitgegeven. En dit is werkelijk zoo.
De vinkers beweren nochtans, dat zij zonder
die blinde vogels haast niets en vangen zouden. Het zijn alleen de vinken die men blindt.
Het blinden doer men met een ijzeren gloeiende priemeken, dat aan de ziende oog gebracht

wordt. Onmiddellijk na de bewerking zet
men de vogels in het donker om de oog niet
te laten ontsteken. Na veertien dagen, drij
weken ligt er een vliesken over gegroeid en
vallen de bovenste oogschelen af. Daar er
aan de oog eigenlijk niets gekrenkt en het
vliesken zeer dun is, kan de vogel toch altijd
eenen schemer van licht bemerken. ^--- Het
vinken gebeurt in het najaar en, volgens het
geloof der vinkers, alleen met goeden uitslag
bij volle maan.
Roer : de vinker door ondervinding is slim.
Het kan gebeuren dat hij vogels in 't zicht
krijgt en dat de zijne niet genoeg roepen en
vliegen. Hij heeft om dit te verhelpen, eenen
middel gevonden en van voorop zijnen aard
een roer gezet. „Bij vogelvanger" lokvogel,
staalvogel schrijft De Bo, levende vogel die
vastgebonden is bij eenen strik of slagnette
om andere vogels aan te lokken en ze te
doen vangen." Schuermans heeft het ook
in die beteekenis. — De Wazenaar nochtans
duidt daar den vogel niet door aan, maar wel
het voorwerp waar hij aan vast is. Het roer
aldus is eene houten lat, waar op halve lengte
een ander latje aan draait dat den vogel bindt.
Aan dit beweegbaar latje, eenen hef boom
met steunpunt en last op de einden en macht
te midden, hecht men een koordeken dat door
eene oog gaat van boven aan de rechtstaande
lat en dat tot bij den vogelvanger voortloopt. Wil hij nu de vinke doen vliegen, dan
heeft hij maar aan het koordeken te trekken.
Roest : de plaats waar de patrijzen zitten.
Dit woord staat in betrek met rusten. Ziet
Kil. In 't Engelsch roost, en roesten is to roost.
Roesten : het zitten rusten der patrijzen.
Ziet De Bo.
Scheers : Als de vinker de netten overtrekt,
dan liggen, doordat de deuren een weinig
over elkander vliegen, de trekzeelen gekruist
op den vooruit. Dit is het scheers. ^-- Het
scheers intrekken beteekent de koorden die
te slap liggen in het scheers maken, op hun
effen leggen.
Schuiven : daar de lijster altijd langs den
zelfden kant en op een zelfde hoogte voortvliegt, wat men schuiven beet, kan men de

lijster op die wijzen gemakkelijk gevangen
maken.
Sijsnet : net tot 6 m. lang en 2 m. breed. De
mazen hebben 1 cm. zijde.
Sijzen : sijzenvangen.
Slag : een vierkantig deurken van ijzerdraad
dat op eene veer draait en opgespannen is
met een sniksken.
Slagbord : groot bord dat ook des winters
gezet wordt. Valt het bord, dan zijn de vogels gevangen maar dood.
Slagmuit : waar men sijzen mee vangt. Eene
gewone muit met twee verdiepen ; in het onderste zit de Lokvogel, het opperste is langs
boven open. Op die opening spant men het
slag.
Sleepnet : het patrijzen geschiedt aldus. Men
neemt eene net, tamelijk breed, en behangt
die van onder met stuksken lood omdat zij
uitgestrekt zou blijven hangen. Twee mannen, aan elke zijde een, houden ze van boven
vast en gaan er alzoo slepende mee over den
akker waar men meent patrijzen te vinden.
Daar die vogels altijd met den kop tegen wind
zitten, moet men met den wind meegaan.
Hoort men eene patrijze, een teeken dat er
veel te gaar zitten, men slaat seffens de net
neer en maakt ze alzoo gevangen. De gebruikte net wordt sleepnet genoemd.
Spanlat : springstaak. Wanneer men inziet,
dat de springstaak niet alleen dient om de
netten te laten overvallen, maar ook om ze
Bespannen te houden, dan zal men gemakkelijk verstaan dat het yolk hem ook spanlat
heet. — Soms heeft men op den aard twee
en soms vier springstaken ; twee als men maar
eene deur heeft en vier als men twee deuren
gebruikt. Soms heeft men springstaken die
zoo lang zijn als de net breed is, en dan zitten zij aan de onderste breedtezijde der deur
in den grond. Soms maakt men ze maar half
zoo lang als de net breed is, en dan zet men
ze op halve breedte vast.
Springstaak : de naam zegt reeds wat voor
een tuig het is ; een Kouten lat, die op een
ander stuk draait dat in den grond vast zit.
Bij De Bo beet dit trekstok. Om de netten
te kunnen overtrekken, heeft men van voor
uit het land van Waas.
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en van achter aan den aard eenen spring- Strop (in het fr. collet) : eene schuifkoorde,
die men soms inplaats van netten gebruikt
staak geplant.
Staden : met fijne koordekens doorwinden, en waar men nog andere dieren mee vangt,
om de netten aan de lengtezijden sterker te zooals konijnen, hazen, enz.
maken. --- Gewis staat dit woord in verband Stroppen : hij is aan 't patrijzen stoppen. Die
met staai door Rutten opgegeven en dat dam vangst is ook in West-Vlaanderen gekend
beteekent, eene versterkte zijde dus. Tuer- en staat door De Bo opgegeven.
linck kent dit zoo ook. Bij Kil. is staede, ge- Takkelingen (o. w. w.) : takkelingen vangen.
makkelijkheid, nut; leege tijd; ondersteuning, Op het woord takkeling schrijft De Bo :
zuil, hulp ; ligplaats voor schepen. Staeden, „Jonge vink" (pinson) die in 't najaar ge
vangen wordt, die nog geenen winter beleefd
vestigen, in stand brengen.
Steekvogels : zie aardvogels, om dat zij heeft. Takkelingen vangen. De takkeling is
in den akker vastgesteken zijn heet men ze geen bogaardvogel. Het fr. oiseau branchier,
steekvogels. Steekvogel, Kiebek, bij Kil. beteekent bij Bescherelle „jeune oiseau qui
ook zooveel als : stock-voghel, stick-voghel, n'a encore que la force de voler de branche
hetzelfde als : sperwer, klampvogel ; te Gent en Branche". Volgens Schuermans, beteevoor : een drijkantige, zegt Schuermans. El- kent het te Antwerpen endeszelfs provincie
ders in Oostvl. noemt men ook : steekvogel, 1°. eenen vogel in 't voorjaar gekweekt, 2°. bij
den vogel met welken men op steek zit of de vogelaars een geblinde vink, die goed vollokvogel dien men tusschen de netten op- uit zingt en andere vogels lokt. — In het
tuiert om andere vogels to vangen. Bij de Bo Wasche onderscheidt men twee soorten van
staalvogel. — Met dit woord staat de uit-- vinken : oostersche en takkelingen. De oosdrukking in verband : „Eenen vogel op steek tersche, gelijk Schuermans ook opmerkt,
zetten". Waar de vogel op steek zit, steekt zijn deze die in het najaar naar hier uit den
men eene wisch boogsgewijs boven hem, op- vreemde — het oosten — overkomen. De takdat hij, bij het overtrekken, in de netten niet kelingen zijn de inlandsche vinken, die hier
overwinteren en bij zomertijd hunne nesten
verwarren zou.
Stop : van 15 Mei tot 15 Oogst zet men de bouwen. Het en zijn (niet) alleen jonge, maar
blinde vogels in het stop. — De Bo kent dit ook oude en zelfs zeer oude, die men er onwoord. Het is een donkey plaatsken, maar der vindt. Tusschen beide soorten is er geen
niet vochtig gelijk schrijver zegt. De vin- verschil. De takkelingen daar zij hier verken in het stop zetten of in het stop steken. blijven, worden de eerste gevangen, de anMen doer het, omdat zij maar laat zouden dere reizen dan nog niet. Men kan de takbeginnen zingen. De vogels die in het stop kelingen gemakkelijker en voor meerderen
zitten, zijn treurig en ziekelijk en daarbij komt prijs aan den man brengen, vermits zij voor
het dat er soms nog al een van sterft. Eene hunne zang beroemd staan. Bij het takweek of zes voor den vinktijd haalt men ze kelingen zit de vogelvanger achter eenige
langzamerhand uit het stop : men geeft ze droge of groene takken, bij het vinken en het
eerst een weinig en nadien meer en meer sijzen in een huisken ; in al die gevallen op
licht ; eindelijk brengt men ze buiten. Daarop den kant van den akker. Bij het leeuwerken
volgt het zingen, dat op den aard goed van zit hij achter eenige takken, maar op den rug
pas zal komen om de andere vogels te lokken. van den akker. — De persoon, die op een
Stopvinken : vinken die in het stop gezeten dezer werken uit is, krijgt 'nen verschilligen
hebben. Ziet De Bo. Buiten de stopvinken naam. Men heet hem vinker, takkelinger,
die van eigen in muiten zitten, dient de vo- sijzer, leeuwerker, piepelinger, ortelaander.
Elk een dezer werken vraagt verschillige
gelvanger er nog andere te hebben.
Stralen : het kan ook nog geheuren dat de vo- netten, verschillig volgens grootte der mazen
gel met een klein straalken ziet. Ditheet stralen. en volgens afmetingen.
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Trekzeel : koorde vastgemaakt aan de op- Vinker : bij De Bo en anderen vinkenier
gespannen springstaken, die tot bij den \Tin- geheeten, in het algemeen de vogelvanger.
ker komt. .-- Bij De Bo springsnaak en Vinkers, pinkers : vogels die men zoo even
springkoorde. Het is eigenlijk met het trek- gevangen heeft en die men buiten aard- en
zeel dat men de netten overtrekt. Heeft men steekvogels op den aard zet om te pinken.
twee deuren, dan brengt men de twee trek- Ziet De Bo.
zeelen op den vooruit tot eene tezamen.
Vinknet : net van 15 tot 20 meters lang en
Valleken : vier steenen hoekig tegen elkan- tot 3 meters breed. De mazen zijn 1,5 c.m.
der gezet zoodanig dat zij in 't midden eene in het vierkant. Zij dient om te vinken en te
ruimte laten. Van boven rust een plavee takkelingen.
vallensgereed op een miksken, „een stoksken Vinkpand : deze net is van eender maaksel
en een sprietje" zegt De Bo. Van binnen als de musschenpand. — Deze twee, musstrooit men er zaad of brood in om den vogel schen- en vinkenpand, worden bijna alleen
te lokken. Men schikt dit derwijze dat de door kinderen gebruikt en door hen gebreid.
vogel er niet in en kan zonder op het miksken Het spreekt van zelf, dat men er niet veel
te springen. Het is vooral des winters dat mee vangen kan.
men dit bezigt. Op sommige plaatsen ook Vinktijd : de tijd waarop de wet deze jacht
huisken genoemd.
toelaat..--r Dit geldt niet alleen voor vinken
Een valleken zetten : het valleken opspan- maar ook voor alle andere vogels waar Been
nen — De Bo en Schuermans heeten het verbod op ligt. — Alle soorten worden op
steenpiere. — Aan het valleken gelijkt wel dezelfde wijze niet gevangen.
het slagbord.
Vooruit : langs voor en langs achter van
Vermeerderen : eene kleine maasch die men den aard zijn er uitloopende trapeziums gebijmaakt als men eene rei maschen ten einde graven, waar de kleine grondlijn van weg is.
gebreit heeft.
Die langs de voorzijde beet men vooruit.
Verminderen : als de net hare volle breedte Vorm : toestel om de potaarden ballen mee
heeft, neemt men aan het einde der oude rij, te maken. Die vorm trekt wel op eene nijptwee maschen gelijk, die voor de nieuwe dus tang waar van voor potjes aan zijn, die de
maar op eene uitkomen.
grootte hebben van eenen bal.
Vinken : d. i. vinken vangen. Soms duidt Zwes : de gruppe, een ondiep grachtje.
men daar in 't algemeen het najagen van
vogels aan met netten op den grond.
46. DE IMKERTAAL.
/30
A. Maanschrift voor Bijenteelt. W. van Gorcum, Assen 17/30. De practische Imker (v. Reformbijenteelt). H. Beil, Dinxperloo 3/30•
A. Hildebrandt : Eigendomsrecht op bijenzwermen, Utrecht 1908. J. Opmeer : Handboek
over bijenteelt, Ede 1903. — C. Raad: Imkeren. Beknopte gids voor den bijenlief hebber,
Amsterdam 1906.— W. Rondou : Bestier der bieenhalle (Vlaamsch). Zie ook blz. 390.391.
.r.

"

Van deze vaktaal meende ik genoeg materiaal te hebben, om althans aan een
enkel voorbeeld te toonen, hoe ik meen, dat de vergelijkende ontwikkelingsgeschiedenis der verschillende groeptalen moet en kan behandeld worden.
Aanvankelijk had ik drie alphabetische woordenlijsten opgemaakt voor 1600,
1800 en 1900, maar hoe ik ze ook vergeleek, ze spraken niet. Pas toen ik de
verschillende overeenkomstige termen bij een ging zoeken, kwam er licht en
leven in het materiaal.
uit het land van Waas.
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In deze eerste kolom worden de hoofdmomenten van de bijenteelt uitgelegd, in
gewoon Nederlandsche woorden. In de
drie volgende kolommen vindt men dan telkens de overeenkomstige termen en uitdrukkingen der vaktaal, gelijk die was in 1600,
1800 en 1900.
Bijen wonen in korven, die op planken
of op 'n voetstuk, in 'n schuurtje staan.
Zelden twee rijen korven boven elkaar. De
meest gewone korven zijn van stroo ; vroeger deed men 't wel met 'n uitgehold blok,
tegenwoordig gebruikt men allerlei handig
ingerichte kasten en houten korven, waarin
de raten niet vastzitten.
Wie de bijenteelt met succes beoefenen wil
prepareere de korven eer hij er de bijen in
doet. Maak boven in den korf stukken raat
vast, waaraan de bijen kunnen voortbouwen, dan bouwen ze recht. Neemt men 'n
kunstraat (d. i. raat die in 'n vorm gegoten
wordt) dan moet daar de cellenaanleg al ietwat gevorderd zijn.

Th. Clutius : Van de Bijen. Hare wonderlicke oorspronc, natuer, eygenschap, enz.,
Amsterdam 1619.

1600.
De korven staan op berders in 'n logie of
bijenstal; zijn van stroo.

Wie bijen regeren wil geve 'n stuk honichraet in, in den top, eer hij het gewormte
in, op, den corf scoot.

Raet, honichraet.
De kunstraten zijn in rekjes gevat ; men kan
ze naar believen uit den korf halen. 'n Tusschenschot verdeelt soms 'n korf in 2 helf
ten, voor 2 volken. Of men besternt (onderscheidt) een helft voor 't kweeken van jonge
bijen en een voor den honingvoorraad. Dan
zijn in de afscheiding openingen waar wel 'n
werkbij, maar geen koningin door kan.
Men steekt stokjes in den korf tot steun voor
de raten. Zet men de raten niet vast met
stokjes, dan kit men ze vast. Op den bodem
'n losse plank, om vuil, wassnippers enz. to
kunnen verwijderen.
Een bijenvolk bestaat uit een vruchtbaai
wijfje (koningin), mannetjes (darren) en onvruchtbare wij f j es (werkbijen).

Er moet een koningin zijn, dus is een yolk
door 't zwermen of anderszins de koningin
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't Werk.

't broetwerc.

Men moet 't werck met steunstokjes besetten.
Drie geslagten van bijen : coning (moeder,
Gerechtige), broetbyen (bommelen, holmen, luye byen, martelaers) en cleyne
byen. Hommelen of horselen (Crabones) en
hornkens of horentorens (Vespae) zijn wilde bijen.
Het volk moet gerechtig zijn. Is een corf
ongerechtich dan moet de bijenhouder,
a° 1600,

Peeter Hendrix ä Meerloo, „Byen-boeck
ofte Pratyk der Byen" enz. ; in „Publications
de la Soc.... de Limbourg" XXVI 373-440,
(Roermondsch.-Maasland-Kleefsch dialect).
*Volledige Beschrijving van alle konsten,
ambachten enz. 14e stuk : De honingbijenteelt, Dordrecht 1797, (Hollandsch dialect).
1800.
Bijen wonen in een kaer (onz., mv. de kaer)
of korf die in 'n hu(e)t, bijenhut, schop
staan(*bijenhuis, *bijenkorvenhuis, *bijenstalling). De schop heeft gwl. een statie,
soms twee.
Men onderscheidt *strookorven, *kloskorven en *houten korven (kasten).
Wie bijen hantieren, bearbeyden (*bijenteelt uitoefenen) wil, bevestige 'n stuk raat
in den koepel (*kruin) van het kaer, eer hij
de bijen in den korf werpt.

Raet ; *honingraat, *honinggraat, *koek,
*waschkoek, *waschtafel.
De raeten, de bye ; het *binnenwerk.

De ruimte waar de jongen gekweekt worn
den : het nest.

Men moet het kaer rueselstekken, er rueselstekken (*spijltjes, *stokken) in steken.
Een bijenvolk (*republiek, *geslagt, *cor
lonie, *stam, *zwerm) bestaat uit : koningh,
moer, moeder (*moederbij, *bijenmoeder,
*koningin), dreenen(*broeibijen,*horzels,
*hommels, *hommelbijen) en *gemeene
bijen, *werkbijen.
Heeft een bye zich moerloos geswaermt
of hoe dan ook de moer verspeelt ( *als een
a° 1800,

G. C. Spengl er, Practisch handboek voor den
bijenteler, Bussum 1903. F. Kelting, De Honingbij ; Pract. en wetensch. beschouwing,
Beverwijk 1896. T. Cowan, Handleiding bij
de moderne Bijenteelt, Haarlem 1903.
1900.
Bijen (Drente iemen) wonen in korven die
op planken of op 'n opstand in den bijenstal,
bijenhal (Dr. iemenhok) staan. Er zijn koryen met vasten bouw: de strookorf in verschillend model ; en bijenwoningen met mobielbouw : de volksbijenkast, de Gravenhorster boogkorf, de Dzierzons tweelingstok, de Dinxperloosche kanaalkast enz.
Bijenteelt, bijenbedrijf uitoefenen. Bijen
houden. Imkerij.
Men bevestige in den top van den korf stukken raat, den voorbouw, om' n rechten bouw
te krijgen. Men kan kunstraat gebruiken :
die giet men op 'n vormplaat (als die oneffen
is moet men haar vlakken) ; neem geen te
korten voorbouw.
Raat, ratel, wastafel ; raatvlakte (binnen
de randen). De bouw, ratenbouw.
Kunstraat in raampjes, = 1/4 raam. Met 'n
raamblok daarin bevestigd. Men haalt ze uit
de kasten met 'n raampjestang, raampjesvork. 't Verkleinplankje deelt den korf in
tweeen.
Tusschen broedruimte en honingruimte
dient als scheiplankje de koninginnepoort,
't koninginnerooster. (Koninginnezeef: om
uit 'n menigte bijen de koningin of te zonderen).
Men moet de raten aanspillen met speilen,
of soldeeren met 't gietlampje. De grondplank, bodemplank(je) maakt 't verwijderen van wasvreetsel enz. gemakkelijk.
Een bijenvolk, bijenstaat bestaat uit een
koningin (moederbij), darren en werk
-bijen.

Als een yolk moerloos is moet de bijenhouder, bijenteler, bijker, imker 'n nieuwe
a° 1900.
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kwijt geraakt dan moet men het 'n nieuwe
geven. Men kweekt soms in 'n aparte kast
met slechts weinig bijen koninginnen. Bewaren en in den korf brengen in 'n traliedoosje.
Een yolk duldt slechts een koningin. Waagt
een vreemde zich binnen den korf ze wordt
verstikt in 'n kluwen van bijen.
Koninginnen die 1) verminkt zijn, of 2) meer
dan een eitje per cel leggen, of 3) slechts darreneieren (önbevruchte eieren) leggen, vervange men door betere.
Een koningin in volle vruchtbaarheid legt
tot 3000 eieren daags. Ze trekt de cellen rond
om de eitjes te leggen, in iedere cel den. Prikkelend voedsel bevordert vruchtbaarheid en
kracht. Als de jonge koningin in den bronsttijd uitvliegt, gaan wel darren mee, maar ze
zoekt toch vreemde darren. Dat is ook beter
dan paring met eigen yolk.
De darren zijn verder nutteloos : ze worden
door de werkbijen bijeengedreven en gedood
of verjaagd. De imker kan hierbij helpen :
vangen en dooden.
Taak der werkbijen : de jongen verplegen,
raten bouwen, honing zamelen. Als ze den
korf niet verzorgen, sterft 't broed en bederyen de raten. Zij brengen bij de eitjes in de
cellen voedsel bestaande uit honing en stuifmeel. De cellen worden dan met 'n wasdekseltje gesloten. Na 3 weken komen de jonge
bijkes te voorschijn, en 8 dagen daarna ziet
men ze vöör't vlieggat hun vleugels oefenen.
Als de koningin sterft eer in de koningincellen eitjes zijn, wordt 'n gewone cel verbouwd
en 't diertje daarin tot koningin opgevoed.
De bijen bouwen gedurig voort aan de raten ;
zijn ze aan den bodem gekomen dan vergroot
men den korf door 'n onderstuk. Men heeft
korven met losse verdiepingen die men stuk
voor stuk kan bijvoegen — en wegnemen,
maar dan netjes de raten doorsnijden !
Vroeg in 't voorjaar vliegen de bijen 'n keer
uit om 't vuil buiten te brengen ; men houde
dus 't gat niet te lang gesloten : als de korf
vervuilt, vergaat het volk. Bij goed weer vliegen de bijen die honing moeten halen naar
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meester, 'n nieuwe Gerechtige in den korf
brengen.
(Darren heeten broetbyen „omdat sij 't
werck in de corf heet houden, ende 't Jonge
broetsel uytbroeden"; martelaers „om datse
vande cleyne Byen werden gemartyriseert
ende ghedoot.")
Als er 2. onregelmatig bruet geset is, is er 'n
quade Coningh. Ook 'n coningh die 1. onvolmaeckt is, moet door een volmaeckten
vervangen worden.
De moer set bruet, in elken dop, in elk celleke een sadeken.

De bijen berooken en den darren 't hooft
afsnijden.
Als de moeder het saet in het broetwerc
heeft gelegd (den bruet heeft geset) moeten
de cleyne byen het (ge)broetsel verzorgen,
anders krijgt men bedorven werc en broet.
Bij 't gewormte in de cellekens is byenbroot, yeck, en honing.

Conincxhuiskens, moederpijpen.

Een opsetter onder den korf zetten.

't Vlieggat tijdig onstoppen.

a° 1600,

republiek hoofdloos is) moet de byenman
(mv.-mans) het 'n nieuwe moer geven.

Een *klomp bijen.
Quade moeren (onvrugtbaere), of 1.laeme, of 2. dolle vervangen door 'n betere.
De moer *zet broedzel, deelt het saet,
schraet (= kuit), de neeten, nieten, *eiers,
uyt ; in elke *cel, Joppe, in elk tuytje een
eitje.

koningin geven. Voor de koninginneteelt
houdt men een kernvolk in de koninginneteeltkast. (Italianiseeren: 'n It. koningin
geven, veredelt). Koninginnehuisje, kor
ninginnekooitj e. Inzethuisje.
Als 'n vreemde koningin binnenkomt, ballen
de bijen haar. Een klomp bijen.
'n Koningin die dar(ren)broedig is, aan dar
lijdt, vervange men door-(ren)bodighe
'n betere.
Een koningin in vol profijt legt tot 3000
eiers per dag.
Speculatief, aanzettend voedsel.
Bij den paringsuitvlucht gaan wel darren
mee, maar de koningin paart liefst met darren van 'n anderen bijenstok. Dat is ook
Beter dan inteelt.

De *hommelverzameling en *hommelver- De darrenslacht verlost den stok van de
nieling ruimt de nuttelooze dreenen op. De overtollige darren. De imker kan helpen :
bijenman kan helpen : de bijen berooken, vangen in de darrenval en dooden.
dol rooken, en 't *hooft, den kop afsnijden.
Taak der gemeene bijen : raeten maecken, De werkbijen verplegen het broed enz. Als
broet maecken (byen, volck maecken) en de koningin in de broedraten (broedruimte)
haelen, honingh haelen. Als ze de raeten eiers heeft gelegd, brengen zij er voederbrij,
niet leevendigh houden : den broet (het bijenbrood, honingbrood bij en sluiten de
*broedzel) in het nest en de raeten niet be - cellen af : verzegeld broed (in tegenstelling
de broet en versterven desetn,bdrf tot open broed).
raten. .-- Bij de *wurmen in de tuytjens is Acht dagen na 't uitkomen ziet men de jonge
*bijenbrood, *voederpap, bestaande uit bijen voorspelen.
blomsel en honingh. Na 3 weken is de broet Sterft de koningin voordat in de koninginnevolkomen.
cellen eitjes zijn dan bouwt men 'n hulpcel:
Moerdoppen ; *koninglijke cel, koningr 'n gewone cel wordt vergroot tot koningr
lijke eiers, koninglijke voederpap.
innecel, koninginnestoel, moedercel.
De bijen lengen gedurig ; worden de raten De korf wordt vergroot met 'n opzetkastje.
te lang dan moet men hoogen, een hoegsel,
*onderkorf, *onderzet(zel),*onderzetkorf
onder 't kaer zetten. Van 'n *magazijn of
*colonie kan men de *magazijnkorven Voor 't snijden in den korf : het korfmes.
(*coloniekorven) stuk voor stuk onderzetten en afnemen. De koeken glad afsnijden
met den afsteeker.
Houd 't tylgaet (*lugtgat, *vlugtgat) niet Vroeg in 't voorjaar heeft de reinigingsuitte lang gestopt ('t tylgaet stoppen, de bijen vlucht plaats; open dus tijdig 't vlieggat.
stoppen) ; men zou 't yolk bederven, want Bij goed weer gaan de drachtbijen, vliegals ze sich niet tijdig uyt kunnen mesten bijen, vluchtbijen op dracht uit.
maken ze sich vuel.
Ze bevliegen de bloemen, zuigen er met hun
a° 1800,
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de bloemen. Ze zuigen er met hun tong den
honing uit, dien ze meedragen in 'n verwijding van den slokdarm. 't Stuifineel bergen ze
aan klompjes in 'n holte aan 't scheenbeen.
Ze vliegen naar den korf terug, en deponee
ren honing en stuifmeel in de cellen, die ze
vervolgens afsluiten. De imker laat ze gaan
tot de raten vol zijn (als hij 't yolk om den
koning (thans de koningin) houdt, en niet
vooral voor de voortteelt).
Om den honing snijdt men soms stukken raat
af. Men moet uitsnijden b.v. als er te veel 1.
darrencellen of 2. darrenbroed in den korf is ;
3. als de raten te oud en zwak zijn ; 4. als er
darrenlarven in gewone cellen zijn.
Onderzoek : de raten ophangen en de cellen
met 'n geschikt instrument openen. Wat uitgesneden is vullen de bijen weer aan. Is de
streek uitgeput dan vervoert men de bijen op
'n wagen naar een geschikter punt. 't Vlieggat dicht, anders raken de bijen verdwaald.
'n Veldhut van horden en matten.

Als 't broed uitgekomen is, moet 't yolk zich
splissen, Men bespeurt dan ook in dien tijd
bij de bijen duidelijk neiging tot den uittocht :
ze scharrelen heen en weer voor 't vlieggat
en op 't plankje daaronder verkenners
trekken uit en op 'n goeden dag vertrekt
de oude koningin met groot gevolg. Later
vertrekken de andere zwermen met jonge
koninginnen. Als de oude koningin al dood
is, vertrekt natuurlijk ook de eerste zwerm
met een jonge. De imker volgt den zwerm,
tot die zich neerlaat, aan 'n tak b.v. Gebeurt
dit niet gauw genoeg dan imiteert de man
met een spuit een regentje. Als ze rustig blijyen schept hij ze op met 'n mandje of zak, en
doer ze in een korf (soms in hun eigen ouden
korf.) 't Kan gebeuren dat daaruit opnieuw
een zwerm vertrekt. Buiten den tijd zwermt
een yolk wel eens uit gebrek of zoo.

De bijen vliegen te velde. Kemp klaver,
Rijke dracht. Het yeck claeuwen ze, dragen ze mee aan de beenen, voeten.
De bijen vliegen op hun korf. Als 'n celleke
vol is, segelen ze 't toe.
Overstal halen : voorraad verzamelen.
Om te corten gebruikt men een cortmes.
Men moet uytbreken als er te veel 2. groot
werc is in verhouding tot 't klein werck.

Als het gebroetsel is gekipt, uytgekipt
volgt de splitsing. Hengelen vöör t vlieggat.
De eersteling swermt met den ouden coningh, de anderling en derdeling met een
jongen.
De zwerm is afgevlogen, de bijen zijn afger
zwermd.
'

Soms slaet, valt zwerm uit eigen beweging
op 'n corf. Anders volge de bijenhouder hem.
Wil de swerm niet neder, dan spuiten. Is hij
op een tak geswermt, blijft hij neder, dan
wordt hij geschept, vergaderd en gestockt,
in (op) een corf gestoten.

Om de splitsing zelf te regelen houdt de imker 't vlieggat gesloten en vormt een kunstzwerm ; men kan 1. de jonge bijen afscheiden
2. alle bijen van de raten vegen 3. raten met
broed weghalen. Of men keert den korf met
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a° 1600,

De bijen maeken vlugt, *vliegen uit. Het
blomsel (*waschmeel, *bloemenmeel,
*bloemenstof, *zaadstof) dragen ze mee
aan hun beenen, in de *schopjes. *Honingmaag. Behaard achterpootlid : *borstel.
Den honing spyen ze in de doppen, 't blom•sel leggen ze af. Ze syegelen den honingh
(de doppen toe). Ze leggen gedurig op, tot
ze aengearbeydt zijn.
De bijen vliegen scherp.
Den bye korten. Men moet uytkorten, uytsnij den, uytsteken 2. als de bijen te veel
dreenen maecken, enz.
De bijen in de *geligte, uitgesneeden korf
bouwen wel weer aan.
Men vervaert de bijen naar 'n andere heide. *Schuifjes gesloten, anders vervlygen
de bijen.
Een veldhut van roesen.
Als de bye den broet heeft getrokken, moet
't yolk zich splitsen.
Bijen voor 't *vlugtgat en op 't *vlugtbord.
De eerste swaerm (*voorzwerm, *vroege
zwerm) swaermt (*zwermt uit) met de oude
moer ; de naerswaerm (*laate zwerm, nazwerm) met een jonge.

Als een zwerm *zich neder zet, *zich gehegt heeft, doet de bijenman hem af (*vat
den klomp) en slaet, werpt hem in een
kaer (*korft hem in).
Zwerm van 'n, reeds *ingekorfden, zwerm :
*maagdlijke, *jongvrouwlijke zwerm.
Zoo'n zwerm Levert *maagdewasch. Buitentijds : *bedelzwerm, *hongerzwerm,
*noodzwerm.
Wil men 't zwermen voorkomen om te jaegen (*huiszwermen, *kunstzwermen), dan
stopt men 't tylgaet. Men verkrijgt een jaeger door den *zwermkorf om te keeren en
er den *broedkorf op te zetten, en dan de
a° 1800,

slurf den honing uit ; dragen dien mee in de
honingmaag. Het stuifineel, de bleuten, pollen (mv. ! Lat. pollen, n.) brengen ze thuis in
de korfj es.
Tarsen : onderste voetleden.
Als de dracht van een streek goed is (als er
veel bloeit) zijn op vliegdagen de bijen druk
bezig.
( . . . als 't een honingstok, geen teeltstok is).
1. De darrenbouw is te royaal in verhouding tot den werkbijenbouw. 3. Wrakke
raten. 4. slecht broed, bochelbroed, darrenmaden in werkbijecellen. Hang de raten
op 'n ratenbok, en ontdeksel, ontzegel de
cellen met een ontzegelingsmes, ontzegelingsvork, ontzegelingseg.
Men brengt de bijen op 'n bijenwagen met
hekachtig zijschot (ladder) naar een bijenweide met goeden dracht. — Voorjaarsdracht, najaarsdracht ; de tijd tusschen
twee drachten.
Na't uitkomen van 't broed is de stok zwermrijk, zwermrijp. In den zwermtijd bespeurt
men zwermlust, zwermkoorts. Men ziet de
bijen voorhangen, voorliggen, speurbijen
trekken uit. De zwerm breekt op. De le
zwerm, bromzwerm, voorzwerm, zwermt
met de oude koningin, de 2e zwerm, nazwerm, met een jonge. Als de oude al dood
is, krijgt men een zingenden voorzwerm.
De nazwerm van zoo'n stok is een zingende
nazwerm.
Als de zwerm niet gauw genoeg gaat hangen
gebruikt de imker de zwermspuit. Hij schept
ze met een neps (schepkorf) of schepzak.
Dan slaat hij ze in een korf, (soms op den
moederstok). Daaruit vertrekt soms een
maagdenzwerm. Buiten den zwermtijd
vliegt wel eens een hongerzwerm uit.
Een afgezwermd volk.
Om zelf te splitsen . . . vormt men een kunstzwerm (tegenst. : natuurlijke zwerm). Men
kan op drie wijzen afleggen en verkrijgt dan
1. een vlieger 2. een veger 3. een aflegger.
(Bij 1. en en 2. bijenborstel gebruiken).
a° 1900.
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't oude yolk om, zet 'n leegen korf er op en
drijft de bijen met rook of door kloppen
daarin. Zoo ook doet men 'n yolk verhuizen
of twee volken van korf verwisselen.
Als een volk door 't zwermen, of hoe ook,
erg zwak geworden is, moet men er uit een
beter bevolkten korf bijen bijvoegen. Op
verschillende wijzen leert men de vreemden
aan elkaar gewennen.
Bijen die erg stekerig zijn of in andere korven honing stelen, leere men fatsoen. Als bescherming tegen 't steken gebruikt de imker
een hoofdbescherming. Als hij de bijen in de
handen wil nemen, bedwelmt hij ze eerst,
voor ander werk jaagt hij ze met rook weg.
In 't najaar worden de meeste bijen gedood.
De raten doet men in een ton, om honing en
was binnen te halen. Den honing, die in open
cellen is, laat men uitdruipen ; een machine
brengt door krachtig draaien nog meer te
voorschijn ; eindelijk perst men de raten uit,
maar de honing die zonder persen verkregen
wordt, is beter. Door koken maakt men den
honing dikker ; 't beste is honing die glad-op,
als borer, gestold is. Om de bijen te voeren
b.v. is honing, die korrelig en klonterig ge
worden is, ongeschikt. Honing verkoopt men
in fleschjes, in een kistje verpakt ; maar ook
in de raten. De was wordt gesmolten en gekookt (niet te hard dan wordt de hars
gaterig 1) ; stolt dan tot 'n koek. Waar de
cellen nooit gevuld zijn geweest is de was
mooi wit.
Men doodt in 't najaar niet alle bijen : men
spaart 'n paar volken die geschikt zijn om te
overwinteren en broed te kweeken. Men
onderzoekt we! of de raten goed gevuld zijn :
veel voeren in den winter is duur. De bijen
overwinteren boven in den korf ; doorgangen in de raten geven toegang tot den voorraad. --- Omwikkel den korf met kleeden en
vul de ledige ruimten in den korf aan, dat de
bijen 't niet te koud krijgen !
Bijenziekten ontstaan door vervuiling, bedorven broed, siechten honing enz.
Vijanden der bijen : de bijenwolf, wasmot
(Galleria mellonella)
luis (Braula cocera).
Vogels : meezen enz.
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Bijen die men van korf doet veranderen,
heeten drijvelingen.
Berooken b.v. door bult of wolfsscheet
(Lycoperdon gemmatum) te branden.
Als een stock cranck, swat van byen is (b.v.
te veel heeft geswermt), moet de meester
hem sterc, wel gebyet maken. Straffe,
wrede bijen leere hij de nabijheid van menschen verdragen.
Rovers,
Hoofdbescherming : de byencappe, waarin
visier of momaengesicht van koperdraad.
Wil de meester de bijen behandelen, dan berookt hij ze, anders stralen ze. Voor ander
werk verjaag hij ze.
Men doet af, stoot 't werck in een ton om
honing en was te maken. Den maechdenhonich laat men uitdruipen : ongepijnde
honing, seem, seemhonich. Te dunnen honing moet men versieden 1 bij 't of koelen
mag de honing niet struyckelen: 't moet geen
gegreynde, geclonterde, maar ongegreynde, herde honing worden.
Hierlantsche (= inlandsche) was en honing.
Het gesmolten was stolt tot een bodem of
plaat.
De maechdenwas is helder wit. Men noemt
ook bleecwas, (was, die geen maechdenwas is maar er door bleeken op lijkt,) wel
maechdenwas.
Men bewaart eenige volken die overstallich
zijn om ze over te houden. Als 't werc, de
stoc, niet vet, swaer genoeg is moet men
's winters honing ingeven.

De korven dichtbinden met bijecleden, dat
de bijen niet vercouwen!
Bijenziekten door vervuiling, snooden honing enz. : loop, peste.
De wolf.
a° 1600,

bijen op te blaesen (op te rooken). Zoo ook
om 2, byen om te jaegen, om te setten,
*over te korven.
Berooken b.v. door een sweevelplaesier te
branden.
Heeft een bye veel volck verspeeld, is b.v.
'n stock te veel uytgeswaermt (*een moederkorf, moederstam uitgezwermd) dan
moet men lappen. De bijen die men verlapt
en de andere moeten syg leeren lief hebben,
anders nemen ze elkaar niet aan. De roovers (* roofbjjen ) moet men ontleeren.
Als de bijenman in den korf wil werken, moet
hij de *bijenkap gebruiken — de bijen dol
rooken of afjagen, anders maakt hij kennis met hun angel.
De raeten (den bye) tont men om den honing of te doen (voor den *honingoogst.
Den lossen, *onverzegelden honing laat
men uitdruipen, den anderen perst men uit.
Na 't doordoen spoelt men nog eens met
warm water, dat dan mey wordt. Honing
die waeteragtygh is, wordt door koken
krag tygh.
Voer de bijen niet met*gekorrelden honing.
*Verharde honing : door vorst in de cellen
verhard.

Men bewaart eenige volken die vaesel, geschikt voor 't opsetten zijn, om broet te
laten maecken. Een opsetter (vaeselbye)
moet volkrijk en honingrijk zijn (voor 't onderzoek in houten korven : *honingmeeter,
*honingpeiler, *honingweeger). Wie niet
swaer genoeg opset, moet 's winters voeren.
Bijenziekten ontstaan door quaden honingh
enz. Vijanden : de wolf (*bij enwolf of *maden) — de mot, komt waerschinlyk van
kleene wiette vladders die men motsytters
noemt.

Vogels : byevreters enz.
a° 1800,

De bijen aftrommelen.
De bijen op een ander vel slaan.
Berooken met 'n berooker, imperpijp.
Is door 't zwermen de moederstok, 't moedervolk te gering geworden ([elke — in 't
algemeen] volkarme stok), dan moet zij versterkt worden uit een volkrijken.
Bijen die uit rooven gaan : roof bijen.
Hoofdbescherming : bijenkap, bijensluier.
'lit den korf drijven : afstooten. (In OostZeeuwsch-Vlaand. : de bijen straolen).
In 't najaar slacht men de meeste korven.
Honingoogst: laten uitdruipen ; dat is zeemhoning. In den honingslinger : geeft den
slingerhoning. Honing die niet uitgeslingerd kan worden is heidehoning. Dien
brengt de honingpers te voorschijn, door de
raten te pijnen ; maar maagdelijke, ongepijnde honing is Beter dan gepijnde honing,
pershoning. Men laat den honing bezinken
in den honingrijper, en verkoopt hem in
fleschjes, in een krat verpakt, of als mathoning. Honing onderzoeken op echtheid
(alcoholproef).
Wasoogst : de was smelten (zonnewassmelter). Het ruwe was uitsmelten. Bij te
sterk koken ontstaan gietgaten.—Wasbrij.
Was uitpersen : persplaat.
Kunstraat gieten : vormplaat.
Men overwintert eenige volken om broed
te laten aanzetten. Teeltvolken.
Winterdoorgangen voeren van de overwinteringsruimte (winterzetel) naar den
honingvoorraad.
De bijen inwinteren, en vulstukken gebruiken, dat de bijen niet verkleumen !
Verkild broed.
Bijenziekten : dorstnood (komt van kool
zaadhoning), loop = roer = roerziekte (be-vuiling), meiziekte (vleugellamheid in Mei,
door sporen van Mucor muceolo), vuilbroed = bijenpest (door Bacillus Alvei).
Hoorntjesziekte is geen ziekte (op de bijen
zitten de stuifmeelklompjes der orchideeachtigen). — Wasmot, bijenluis.
—
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47. DE TAAL DER HONDENFOKKERS.
12/30
A. De Nederlandsche hondensport (vereenigd met : „De Nederlandsche Jager)" E. Kluwer,
Deventer X/;.
J . Beekman : De hondenvriend, Zutphen 1910. --r F. Bergmuller : Onze honden, Zutphen
1910. — L. Seegers : Hondenrassen. Hun oorsprong, hunne geschiedenis en hunne ontwikkeling in Nederland, 2 dln. 1903. H. graaf van Bijlandt: Hondenrassen. Punten, beschrijr
ving, eigenschappen, gebreken, 1904. — C. Dolk : Onze honden, 2 deelen. Tekst in vier talen,
Deventer. --- Amateur : Eenige wenken voor de opleiding van den politiehond, Almelo
1908. — P. Gerlings : De politiehond, Assen 1911. --- A. Hartman, luit. inf. : De hond, Rotterdam 1912.--M. Kessler : De africhting van den politiehond, den ambulance- en oorlogshond 4, den Haag 1910.

Hier hebben wij dus een bemiddelende groep, tusschen de landbouwers- en
jagerstaal eenerszijds, en de politietaal anderzijds.
: :r: :r: 99/30
48. DE PLUIMGRAAF- EN POELIERSTAAL.
A. De Pluimgraaf (voor pluimvee en konijnenteelt), H. Robbers, Rotterdam "/,. --V. P. N.
(Pluimvee en konijnenteelt), W. v. Gorcum, Assen 19/30.
A. Baldamus-J. Beekman : Geillustreerd handboek der pluimveeteelt, 2d1. — G. Kalsbeek :
De pluimveeteelt in haren geheelen omvang, Assen 1905. . -- H. Sagers : Onze gevederde
vrienden in woord en beeld, Borgerhout 1911..–, J. Beekman: De konijnenvriend, Antwerpen.
^-- Gei ll. goedkoope Land- en Tuinbouwbibliotheek, De konijnenfokkerij, 1908 Maastricht.

Iedereen ziet aanstonds, dat deze taalgroep hare wortelen heeft in de land en de strooperstaal. Een verwante parallel vormt
bouwers83/30
49. DE TAAL DER HOENDERFOKKERS EN EIERHANDELAARS. :r:
A. Maandblad (Ned. Hoenderclub), W. v. Gorcum, Assen X/30._Avicultura (voor hoenderen konijnenfokkers) W. van Gorcum, Assen 20/7.
J. van Balen : De eieren van onze vogels, Deventer 1909..-- Beaufort : Het werken met de
broedmachine; nr. 20 der gell. goedkoope Land- en Tuinbouwbibliotheek, Maastricht 1909.
— J. Beekman : De hoenderwereld, 1901 Zutphen..– , Raym. Geerinckx: Vijf voordrachten
over hoenderwerk, Zele 1910. ^-- H. de Haan : Handleiding voor den eierfabrikant, Utrecht
1903..-- A. ter Haar : Handboek voor den nuthoenfokker, Groningen 1909. — F. van der
Kollen : Het hoenderei als voedingsmiddel en het conserveeren ervan, Antwerpen. —
R. Maitland : Hand- en Standaardboek voor den hoenderliefhebber (Via.). — Pedersen
van den Bijengaerd : Hoenderteelt, Adam 1903. — H. Sagers : De ziekten en gebreken
onzer hoenders, Antwerpen 1909. J. Völschau : Gull. hoenderboek, Meppel 1903.
50. DE VISSCHERSTAAL.
7/30
A. De Visscherij-Courant, van Eeghenstraat, 25, A'dam 9/7.. Mededeelingen over Visscherij, C. de Boer, Den Helder `0/30. — De Nederlandsche Hengelsport: Hooge Kadijk
1291 A'dam X/15..-- Onze Hengelsport, Linnaeusparkweg 90, Watergraafsmeer 15/3o.
De Vischtuigen in Nederland, zooals die bij Algemeene Wet en bij Provinciale verordeningen zijn verboden of toegestaan, Heusden 1886.. P. Hoek : De Vischtuigen volgens
de bestaande reglementen in ons vaderland geoorloofd, gerangschikt naar de provincial.
11 stukken, Den Helder 1899..-- F. Blij : Onze zeilvischsloepen met platen 2, Gent 1910.
G. Doncker : Kleine vaart en visscherij ... ten dienste van jeugdige zeelieden, A'dam 1905.
Jz. A. Hoogendijk : De grootvisscherij op de Noordzee, Haarlem 1893. J. Jongman:
Seinboek ten dienste van de kleine vaart, sleepdienst, zeevisscherijen, enz., A'dam 1911.
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H. Pijpe : Over visscherij. Met platen, de vischgronden aanwijzend in de Noordzee . . .
A. Beaujon : Overzicht der geschiedenis van de Nederlandsche zeevisscherijen, Leiden 1885.
:r: 913/30
51. DE SCHIPPERST, CARGADOORS- EN ZEEMANSTAAL. :r:
A. De Nederlandsche Zeeman, Kattenburgervoorstraat 2, A'dam 12/15..— Het Nederlandsche Zeewezen, Mouton 8 Co., Den Haag 12/15. Bericht aan zeevarenden, Mouton &
Co., Den Haag X/2.. De Zee (Nederlandsche Stoom- en Zeilvaart). Wijnstraat 34, Rotterdam 1/30..-' De Zeepost, Ellerman Harms & Co., A'dam X/ 1 . Scheepvaart (v. Cargadoors en Scheepsagenten), Reederijstraat, Rotterdam 20/1 ..--, Schippersblad, Oppert 5,
Rotterdam 13/,..-- Schuttevaer (Binnenlandsche Scheepvaart en Scheepsbouw), H. Born,
Assen 20/7..-- Maandschrift van Stoombootmaatschappijen in Nederland, H. van Elk,
Dordrecht X/30. --- De Oceaan-Express (voor de passagiers der Nederlandsche Stoomvaartlijnen), Kenaustraat 11, Haarlem `i/14•
D. De Uitkijk (Ned. Zeemansvereeniging), Veerhaven W. Z. 14c, Rotterdam 0/15.. Sta
Pal (Bond van machinisten, stokers en dekpersoneel), Roentgenstraat 6a, Rotterdam 6/15.
Q. de Flines : Scheeps- en Zeemans-Woordenboek in het Nederduitsch en Fransch, Amsterdam 1806. — W. van Houten : De scheepvaart, Breda 1833.. J. van Lennep : Zeemans-Woordeboek, A'dam 1856. — J. van Lennep : Zeemansliedtjens, A'dam (z. j.)1852. —
G. Mossel : Handleiding tot de kennis van het schip, A'dam 1859. --- G. Mossel : Manoeuvres met zeil- en stoomschepen, A'dam 1865. — P. Cordia : Bepalingen ter voorkoming
van aanvaringen op zee, A'dam 1911.. G. Doncker : De reddingmiddelen ter zee, A'dam
1904..-- G. Doncker : Schip in nood, Wenken bij ongevallen ter zee voor jeugdige zeelieden,
A'dam 1905. — W. Elfrink : Wiskundig Vademecum voor stuurlieden enz., Haarlem 1902.
S. Groustra : Leerboek der zeevaartkunde, A'dam 1891.—H. Hazewinkel : Zeevaartkunde,
hare toepassing ter koopvaardij, Deventer 1891 — J.Jongman : Leerboek der practische zee
vaartkunde, A'dam 1909. — J. Jongman: Woordenboek voor de zeevaart I, A'dam
Lijst van de Nederl. oorlogs-, koopvaardijschepen en pleiziervaartuigen met hunne onderscheidingsseinen uit het Internationaal Seinboek ten dienste van alle natien, A'dam 1908. —
P. Dobbelaere: Handleiding voor het Internationaal Seinboek (Vla.). C. Maas : Practische zeevaartkunde, 2 dln., A'dam 1906. --- W. Noorduyn : Leerboek der Zeevaartkunde 5,
Gorkum 1908,J. Posthumus : Eerste beginselen der theoretische zeevaartkunde voor het
onderwijs aan visschersscholen, aan zeevaartscholen, en voor de leiding van stuurlieden voor
de kleine vaart, Groningen 1904. — S. Visser : Beknopte practische zeevaartkunde, Den
Helder 1903. — Zeemansgids voor den Oost- Indischen archipel, Den Haag 1898. — J. Boden
burg : Scheepvaart onder Nederlandsche vlag, A'dam 1903..-- K. Vedder Schipper : Handleiding voor den scheepsonderofficier, Den Helder 1908. — W. Müller : De Scheepsmachine.
Handboek voor machinisten en officieren, Leiden 1896. — D. van Vliet : De Scheepsmachine.
Handboek voor machinisten en officieren, Leiden 1897. — J. Meyer : Garneeren, stuwen en
beladen van stoom- en zeeschepen,1904. —A. van Renberghem : Belgisch binnenvaart-register, Antwerpen 1899..-- Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland, Den Haag 1909.

De zeemanstaal is voor ons land zoo gewichtig geweest, dat wij er hierna een
afzonderlijk hoofdstuk aan nullen wijden. Daarin ook nog verdere literatuur.

r
: :
: :
52. DE DOKWERKERSTAAL. :r:
:r: :r: 5/30
: :
A. De havenarbeider (v. scheeps- en bootwerkers), Boompjes 106, Rotterdam 14 /7.
B. Toenadering (Chr. Haven- en Transportarbeiders, Pr. Frederikplein 12a, Rotterdam 9/30.
C. De Roomsche Klok (Fabrieks-, haven- en transportarbeiders), Krommenieweg 234,
^

^

^
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Wormerveer X /30• ---- Ons Volk (R. K. Dokwerkers), Pastorijstraat 23, Antwerpen X/15•
De Havenarbeider, Nationale straat 119, Antwerpen 113o•
D. De Transportarbeider, Geldersche kade 67, A'dam X/ 15. -- De Transportbode (Havenen transportarbeiders), Veerhaven W. Z. 14c, Rotterdam 7/14•

In het havenbedrijf hebben wij nu eens een voorbeeld der ontwikkeling in de
gunstige richting van ongeschoold naar geschoold. Was vroeger het laden en
lossen louter op spierarbeid aangewezen, thans hebben de graanelevators, de
hydraulische kolentippen en de ertsbooten van het type Vollrath Tham : bijna
allen zwaren arbeid aan de sjouwers ontnomen, en een tamelijk percentage getrainde, ja zelfs goedgeschoolde krachten ingevoerd. De voortdurende uitbreiding van het bedrijf, vooral te Rotterdam, gaf echter aan de betrokken arbeiders
de gelegenheid : zich bij tij ds voor hun nieuw werk te trainen ; zoodat hier nu de
machine aan de arbeidersmentaliteit ook toch eens wat goeds heeft gedaan.
53. DE TAAL VAN DEN SCHEEPSBOUW EN DE SCHEEPSWERVEN.
3/30
D. De marinewerkman (werklieden der marinewerf), Govert Flinckstraat 160 11 , A'dam X/30•
J. Rijk : Handleiding tot de kennis van den scheepsbouw, Rotterdam 1822. — J. Modera :
Zeilmakers Handboek, vrij naar het Fransch, 's Gravenhage en A'dam 1846. — J. Pilaar
G. Mossel : Handleiding tot de kennis van het tuig, de masten, zeilen, enz. van het schip 3,
A'dam 1858. — J. Serquet-Nieuwenhuysen : Beknopte handleiding voor het mastenmaken,
masten en tuigen van schepen, vrij naar het Engelsch, A'dam 1861. — G. Staalman : Leerboek voor den zeilmaker, 3 dln., Rotterdam 1893. — Arkenbout Schokker : De samenstelling van schepen, Amsterdam 1863. ,--• M. de Gelder : Elementair overzicht van den
bouw der hedendaagsche oorlogschepen 2, Amsterdam 1897. — J. Jongman : Bouw en inrichting van ijzeren en stalen schepen, Leiden 1905.. J. Meyer : Beknopte beschrijving
van den scheepbouw in ijzer en staal. — L. van Schie : Voortstuwers. Handleiding bij het
ontwerpen van schroeven en schepraderen, Groningen 1908. — S. Visser en A. Roos :
Scheepsbouw, den Helder 1911.
:-: :r:
54. DE MARINIERSTAAL.
:r: :r: :r:
:r: :r: '' 3/30
A. Marine-Blad. C. de Boer Jr., Den Helder X/ 4°. Ons Belang (v. marine-onderofficiers
en mariniers, Krugerstraat 47, Den Helder 7, 5. Orgaan van den Kon. Bond van
Oud-onderofficieren (der Land- en Zeemacht), 3e Ebbingestraat 37, Kampen X/,.
D. Het Anker (minder Marine-personeel), Weststraat 38, Den Helder 14/7. Correspondentieblad (Bond van minder Marine-personeel), I(eizerstraat 72, den Helder 730. —
Correspondentieblad (Bond van Korporaals der Kon. Marine), Laan 52, Den Helder X/3o.
K. Vedder Schipper : Handleiding voor den Scheepsonderofficier, Den Helder 1908.—
Boom : Handleiding tot de kennis van het tuig en het op- en aftuigen van oorlogsschepen.
P. Kaiser : Theorie en beschrijving der thans bij de Nederl. marine in gebruik zijnde
zeevaartkundige werktuigen, Leiden 1897. P. Kaiser : Korte beschrijving van de nieuw inge
voerde nautische instrumenten der Nederlandsche Marine, ten gebruike bij de opleiding van
stuurmansleerlingen, Leiden 1897. — Leidraad voor de behandeling van de stoomketels aan
boord Harer Majesteits oorlogsschepen, uitgeg. door het Departement van Marine 1895..–.
Leidraad voor de behandeling van de stoomwerktuigen enz., item 1896. — Korte beschrijving van de stoomketels en stoomwerktuigen enz., item 1896. — S. Honore Naber, luit.
ter zee : Zeemans handboek 2, Den Haag 1911..-- H. van Goens : Handleiding tot de
---
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kennis der zee-artillerie, Rotterdam 1861.65..-- J. Haakman : Handboek over de zeear tillerie, 4 dln., Nieuwediep 1871,-72.4- C. de Jong : Beschrijving der Nederlandsche
zeegaten, uitgeg. door het Ministerie van Marine, 6 deelen, 1887-93. ---- Reglement op
de schietoefeningen met het geweer bij de Koninklijke Nederl. Marine, Den Helder 1900.

De marinierstaal vloeit uit twee zeer verschillende bronnen. De eerste is de
officieele dienstverrichting, met al de termen voor werktuigen en hun behandeling, en deze bron is geheel willekeurig en kunstmatig. Die termen worden op
het departement van marine gekozen en vastgesteld, en daarna door de reglezoolang de toestellen en instrumen--mentovradieghoun,t
ten weer door andere worden vervangen : en dan weer plotseling een heele
nieuwe terminologie uit de Lucht komt gevallen. De tweede bron is de levende
volkstaal der manschappen. Deze is veel geleidelijker in hare overgangen en
berust dan ook dikwijls op dingen en toestanden die al lang niet meer bestaan.
Verder is zij vol van allerlei elementen, die schijnbaar niets met het mariniers
leven hebben uit to staan, maar feitelijk het gevoels1even van de mannen aan
boord als in een spiegel weerkaatsen. Behalve uit de bovengenoemde maanden weekbladen, kan men voor dit interessantste element der marinierstaal eenig
materiaal vinden in de volgende boeken :
A. Werumeus Buning : Marineschetsen, 's Gravenhage 1880..- , A. Werumeus Buning :
Een kritiek oogenblik, 's Gravenhage 1881..-- W. Margadant : Met de adelborsten aan
boord van de „Aldebaran", 's Gravenhage 1887.- W. Margadant : Voor drie jaren naar
de Oost, Leiden, z. j. (1891).

Een zelfde tweeslachtigheid, ja misschien nog meer geprononceerd, vinden wij in
173/30
55. DE SOLDATENTAAL.
:r:
:r: :r:
A. De Nederlandsche Krijgsman, Kegelpad 164, Aalsmeer 20/30. _ Orgaan van den Konink.lijken Nederlandschen Bond van Oud-onderofficieren, 3e Ebbingestraat, Kampen
Algemeen militair Weekblad (voor onderofficieren), Utrechtsche weg 30, Amersfoort 10/7. De Scherpschutter,Vermande Zonen, Hoorn x/30..-De Reservist, „Mayors',
Velp'//o..-- Maandblad voor den onderofficier der landmacht in Neerlandsch Indie,
G. Jacobi, Tana-Njonja 8/30.
B. Christelijk militair Blad, Prinsegracht 93, Den Haag ' 5/30. Onze Banier (voor Christelijke onderofficieren), N. Schoolstraat 18, Den Haag 4/30.
C. De katholieke onderofficier, 't Zand 35, Amersfoort 2/30.
J. Dibbetz : Het groot militair Woordenboek, 's Gravenhage 1740..- , J. Kok: Oorsprong,
aanwas, geschiedenissen, voorrechten en tegenwoordigen Staat der Nederlandsche schutterijen en Exercitiegenootschappen, enz., A'dam 1784. - Marschreglement ten dienste van
alle militaire korpsen of detachementen der armee van de Vereenigde Nederlanden, Den
Haag en A'dam 1814. - Reglement op de huisvesting of kazernering van de troepen van
den staat, Den Haag en A'dam 1814. Reglement voor den garnizoensdienst, Den Haag
en A'dam 1815..- Voorschrift volgens welke de Bataillons-bewegingen der infanterie op
eene versnelde wijze (au Pivot Mouvant) zullen worden verricht, Den Haag en A'dam
1832. - G. Scharten : Gids voor de onder-officieren en korporaals van de infanterie, Den
Haag en A'dam 1839. - H. Hardenberg : Overzigt der voornaamste bepalingen, enz. van
het Nederlandsche leger, Den Haag 1858..-- H. Landolt : Militair Woordenboek, 2 dln.,

26

Mengtalen.

401

Korte inhoud der onderscheidene Dienst-reglementen voor onderLeiden 1861-'62.
officieren en korporaals der Vesting- Artillerie, Nijmegen 1864.— F. Kuypers : Geschiedenis
der Nederlandsche artillerie, 4 dln., Nijmegen 1869-74.. C. van Pesch : Handleiding tot
de kennis der Artillerie, Schiedam 1882. — L. de Vlaming : Leiddraad bij het onderwijs in
de Tactiek op de hoofdcursussen, Breda 1883. J. Roelants-L. de Vlaming : Tactiek, Breda,
Dl. I`, 1888, Dl. III, 1885, Haarlem. — J. Bruyn : Handleiding bij de studie der Tactiek 3,
Utrecht 1914. --W. Wakker : Leiddraad bij het onderwijs in de algemeene Artillerie-wetenschap, 's Gravenhage 1890. H. Ceelen : De Compagnieschool2, Rotterdam, z. j. (1890).
Reglement op de Exercitien der Infanterie, Compagnieschool, Breda 1896. — Reglement
Reglement op
op de Infanterie-Exercitien ten dienste van de Schutterijen, Breda 1897.
de Exercitien der Infanterie. Eerste gedeelte, Breda 1901. --- Reglement op de exercitie en de
schietoefeningen met de revolver, de exercitien met de blanke wapenen, Den Haag 1892.
Clignett-de Lange : Milicien- Infanterist „te velde" ('t Groene Boekje), Den Bosch, z. j.
Lange: Milicien- Infanterist „niet to velde" ('t Rooie Boekje), Den Bosch, z. j. —
't Voorschrift op den velddienst van het Nederlandsche leger, Breda 1906..—, K. Bouwensch :
Viertalig Militair- Technisch Woordenboek, Den Haag 1906..— Manuel du Fantassin (met
de Vlaamsche vertaling ernaast), z. pl. of j. (Ca 1860). --- Van de Weghe-van Acker : Reglement van het geweer, Model 1867. — Soldatenschool. — Kompagnieschoo11876. Voorloopige handeling over het losmaken, onderhouden en bewaren van het geweer, Model 1867.
Verhandeling over het schieten..—• Soldatengids.
Reglement over den dienst des legers
te velde. — Kraus-Denis : Manuel du Fantassin, in het Vlaamsch. — F. Leruitte : Handboek
van theoretische leering voor de soldaat van het voetvolk 1892, 3de uitg. 1896. — Ch. de
Bock : Voorloopig Reglement op de oefeningen en manoeuvres van het Voetvolk. Grondbeginselen en soldatenschool 1895,— E. Peeters : De Vlaamsche Krijgstaalkunde, IJper 1898.
.---

Al deze boeken geven natuurlijk weer alleen de officieele doode termentaal.
Aan de levende kazernetaal zullen wij een of zonderlij k hoofdstuk wij den en
daar dan ook de gebruikte literatuur opgeven. Een interessante parallel tot de
soldatentaal biedt het vakidioom der ziekenverpleegsters. Van den eenen kant
is er volkomen evenwijdigheid. Juist gelijk de soldatentaal haar officieele elementen aan de commandeerende officieren, of de door hen geredigeerde regle
menten ontleent, zoo leeren de ziekenverpleegsters een deel der wetenschappelijke geneeskundige termen : van de dokters en de door dokters bewerkte
handleidingen. Maar van den anderen kant is er in het eigen element : een volkomen tegenstelling van gevoelssfeer. Is de kazernetaal een en al jong-mannelijke woestheid, wildheid, onbezorgdheid en brutaliteit, het zielseigen bestanddeel der ziekenverpleegsterstaal is een en al vrouwelijke zachtheid, met een
tikje nippigheid gekruid ! Van dit laatste zal men evenwel in de opgegeven literatuur slechts geringe sporen vinden. Daartoe is persoonlijke ervaring noodig.
56. DE TAAL DER ZIEKENVERPLEEGSTERS. :-:
:r:
11" /30
A. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, J. de Bussy, A'dam 20/15..-- Nosokämos (v. verpleegsters en verplegers), Max Nunes, A'dam 14/,..-- De Vlaamsche verpleging X/30.
B. Maandblad der Luth. Diakonessen-Inrichting, Koninginneweg 8, A'dam 6/:30• . Orgaan
van den Christelijken Bond voor Ziekenverpleging, H. Kruyver, Ermelo X/30.
C. Orgaan (v. d. Ned. Bond v. R. K. Ziekenverpleegsters), Heerengracht 249, A'dam 4/6o.
De katholieke Ziekenverpleging (Belgische Bond), Turnhout, St. Victor'sgesticht 5/30.
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J. Brusselmans : Ziekenoppassen, Handboek voor ziekenverpleging in hospitaal en huisgezin,
Lier 1907. L. de Bussy-Kruysse: Ziekenverpleging, A'dam 1910. — Deckx-FierensGevaerts-Hendrix-Nuyens-Van de Perre : Leerboek der ziektenverpleging opgesteld volgens het (Belgische) Staatsprogramma 8, Antwerpen 1914. — P. van Eden : Verbandleer,
Groningen 1905.—S. Hulshoff : Ziekenverpleging. AlgemeeneVoorschriften, Utrecht1895.
H. Krukenberg : Ziekenverpleging in het huisgezin, Gouda 1905. — C. Metzlar : Handleiding bij de ziekenverpleging, Haarlem 1903. Zuster F. Meyboom : Lessen gegeven aan
leerling-verpleegsters, Gouda 1912. — W.1Ntilatz : Verbindkunst. Practisch Handboek voor
den Belgischen Ziekendrager, ........ —A. Nolst Trenite : Handboek der ziekenverpleging,
Adam 1908..-- A. Nolst Trenite, Verpleegster's zakwoordenboekje, Amsterdam 1908.
Dr. Salzwedel : Leerboek der ziekenverpleging, Haarlem 1910. E. Stumpff: Voorlezingen
over ziekenverpleging 2 Haarlem 1908, — E. Phlips : Handboekje ten dienste der verplegers
en verpleegsters van het Rood Kruis van Belgie .....--- J. de Schrevel: Handboekje voor
ziekenoppassers in hospitalen, ambulancien, en huisgezinnen van het Roode Kruis, 1902.
57. DE TALEN DER BLINDEN-, DOOFSTOMMEN- EN KRANKZINNIGEN-GESTICHTEN.
lo/30
—

,

Dit zijn drie verschilfende groeptalen, die evenwel zööveel aanrakingspunten
hebben met de juistbehandelde groep en met elkander, dat wij ze gemakshalve
kunnen samenvoegen.
A. Lux in Tenebris (voor blindenverpleging), Overtoom 438, A'dam X/ 30.
B. Refajah (Christi. maandblad voor de verpleging van Krankzinnigen, Idioten en Zenuwlijders), H. Hooft Jzn., Ermelo X/ 60.
Het ziekenhuis (v. Krankzinnigengestichten en
Sanatoria), F. van Rossen, A'dam
C. & R. Guyot: Beschrijving van het Instituut voor doofstommen to Groningen, Groningen
1824.. A. Herlin : Hoe leert het normale, het blinde, het doove, en het doofstomblinde
kind spreken? J. Hogerheyde: De doofstommen en hunne opvoeding, met raadgevingen,
J. v. d. Lith : Geschiedenis van het krankzinnigengesticht, Utrecht 1863. — J. van
Deventer : Handboek der krankzinnigenverpleging, A'dam 1901. — F. Sano : Lessen
over krankzinnigenverpleging (Via.). — D. Schermers : Handleiding bij het verplegen van
krankzinnigen 2, Leiden 1901. — J. Alberda : Het blinde kind, Handleiding voor ouders en
onderwijzers, A'dam 1850. — H. Duparc: De blindenverzorging benevens de middelen tot
hare verbetering, A'dam 1853. — G. Gerraris : Blinde Arbeid, Utrecht 1881. — H. Lenderink : De eerste opvoeding van het blinde kind. A'dam 1899.—H. Lenderink : Het blinden
-weznibutNdrla,A'm1904.—HLendrik:Bl ofstmegijk.
De ontwikkeling der doofstomme blinden in en buiten Europa, benevens een beschrijving
van het doofstommenwezen in Nederland 2, Haarlem 1908.
236/•
58. DE DRUKKERSTAAL.
30
A. Wekelijksche Aankondiger voor de grafische vakken, T. van Helden, Haarlem 16/7. —
De Combinatie (van typograph. vereenigingen) Voorwaarts, Ged. Slaak, Rotterdam 8/3o.
Maandblad voor de Typographie en aanverwante vakken, Zuylichemstraat 6, Den
Haag 4/30.. Het Tarief (Bond van boekdrukkerijen), C. Immig Jr., Rotterdam 4/14..--Weekblad voor den Boekdrukker, „Lourens Coster", Haarlem 14/7.
B. De Christen-Typograaf, Borgerstraat 95, A'dam 9/15•
C. Het Orgaan (R. K. Grafische Bond) Bekkerstraat 144, Utrecht 13/14. — Correspon
dentieblad (Lito, Foto- en Chemigrafen), Fred. Hendrikstraat 133, A'dam 2/9, (ongeregeld).
De R. K. Grafische Jeugd, van Beuningenstraat 109, A'dam '/ 30.
Verwante groeptalen.
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D. Grafische Pers (v. Lito-, Foto- en Chemigrafen), Alb. Thijmstraat 5, A'dam '/ 14..-Grafisch Weekblad (Typografenbond), Overtoom 32, A'dam 9/7.
J. Enschede : Logica in boekdruk, A'dam 1901. — E. de Groot : Eenige regelen voor het
samensteilen van het handschrift dat moet worden gedrukt, en het corrigeeren van druk
proeven, Amsterdam 1911.—Het Letterzetten: Een beknopte leiddraad voor de methodische
oefening in het zetten, Meppel 1893. D. Schuitmaker-L. Ronner : Van Leerling tot Drukker, A'dam 1913. P. van der Wal: De beginselen der typographie 2, Meppel 1910. ^-R. van der Meulen : Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld, Leiden 1892. — ter
perse : A. & L. Bouchery-P. Verhaere-A. Quicke : Vakwoordenlijst over het drukkersvak,
Gent 191 ?, Uitgave van de Koninklijke Vlaamsche Academie.

Ook dit vak wordt gedrukt door de verregaande arbeidssplitsing en de machine
een gevolg van de ontzettende hedendaagsche productie aan drukwerk. Terwiji voor de smoutzetters nog altijd de oude vakbekwaamheid vereischt wordt,
doen de veel talrijker platzetters werk, dat alleen wat training vraagt. De zetmachines maakten ten slotte het werk der platzetters nog veel gemakkelijker.
Bovendien hebben de helpers der drukkers, de zoogenaamde inleggers, die
ongeveer de helft van het personeel eener zetterij uitmaken, bijna heelemaal
geen kennis of oefening noodig, en weten van de rest dan ook gewoonlijk
evenveel als niets. Trouwens ook dat inleggen gaat reeds hier en daar automatisch. Het drukken geschiedt meest op de snelpers, waarvoor zeker de noo
dige vakkennis vereischt wordt ; maar meer en meer neemt de rotatiepers deze
rol over, en daarbij hoeft men reeds niet meer te pikeeren. Zeker, de ingewikkelde machine maakt den bedienaar der rotatiepers tot een halven machinist, maar dat is in enkele maanden te leeren, terwijl de drukker aan de snelpers
een meerjarige opleiding noodig heeft. Bijna niemand kent dus de heele vaktaal meer, buiten den patroon en een of meer chefs. De spraakmakende gemeente werkt er niet meer aan mee.
:r:
151 /30
:r: :r: :r: :r:
:r:
59. DE FOTOGRAFENTAAL.
A. De Camera, Zuylichemstraat 6, Den Haag 6/15.. Fotografisch maandschrift, B. Cuperus Az., Bolsward 9/30. -- Lux en Het Gell. Weekblad voor Fotografie, van Breestraat
185 25/15..–. De Fotograaf, B. Cuperus Az., Bolsward 20/7.
Fotographische Bibliotheek, bestaande uit 28 nrs, waaronder nr 24 : Fotografisch woordenboekje, Utrecht-Apeldoorn 1910.— S. van Gendringen: Handleiding voor zelfonderricht
voor amateur-fotografen, Kampen 1899. — W. Idzerda : Leerboek der algemeene fotografie, 2 dln., Amsterdam 1909. J. Rombouts: Handboek der practische fotographie 2,
Utrecht 1909.— J. Vogel: Fotographisch zakboek 3, Zutphen, 1904.

Deze groep bestaat uit amateur- en beroeps-fotografen, en moet dus ook in
het volgende deel onder de lief hebberij talen worden aangestipt ; verder staat
zij in innig verband met de vorige groep : door de vele bedienden der clich e
-fabriekn.Bovd gtearvnhkm,date srmn
ontleent aan de chemie en aan de physica van het licht, zoodat zij erg of hanke
lijk is van deze twee hoogere vaktalen.
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De spraakmakende gemeente eener vaktaal.

60. PAPIERFABRIEKEN, BOEKBINDERS EN BOEKHANDELAARS. :r: 228/30
A. Magnus (Bond van boekbinderspatroons), Drukkerij Levisson, Den Haag X/15• --- De
Belgische Papier- en Boekbewerker, P. Smeesters, Leuven X/ X..-- De Papier- en boek
bewerker, Nationale straat 119, Antwerpen 7/30. — Nieuwsblad voor den Boekhandel,
Spuistraat 159, A'dam 20/3. --- Onze Reiziger (voor den kleinen Boekhandel), C. de
Boer Sz., Sneek X/30. Correspondentieblad (Boekverkoopersbedienden), Tollens-straat 96, Den Haag X/,.
C. De Belgische Boekbinder, G, Meert Ei Co„ de Merodestraat 135, Brussel X/X. De Belgische Boekbindersbond, Ossenmarkt 25, Antwerpen X/ 30.
Volledige Beschrijving van alle Konsten, enz. (zie nr 2) nr 9: De Papiermaaker nr. 22. De
Boekbinder. N. Rauwenhoff: Papierbereiding, A'dam 1854. R. van der Meulen : Het
boek in onze dagen, Leiden 1892, — Boekhandel en Bibliographie$, Leiden 1905. E. Selleger : Papierfabrikage en Papieranalyse, Jaarverslag van het Technologisch Gezelschap,
1903, blz. 36 vlgd. Vocabulaire technique de l'editeur en sept langues (francais, deutsch,
english, espaiiol, hollandsch, italiano, magyar). Berne 1913.

De papiermakerij bestond reeds in de 17de eeuw, uit een zevental deelwerkzaamheden : het scheppen, het koetsen, het leggen, het lijmen, het groote en
kleine pakken en het verschieten. Deze geschiedden evenwel in eenzelfde lokaal,
en waren gemakkelijk door alle arbeiders te overzien ; trouwens de leerling
doorliep al de zeven verrichtingen, eer hij meester was in zijn vak. Thans bestaan nog dezelfde bewerkingen, alleen zijn de arbeiders nu machinebestuurders, zoodat niet meer het doen van het werk inhoud geeft aan den arbeid, en
verantwoordelijkheid kweekt, maar alleen aandacht aan het laten-doen door
de machine vereischt wordt. En al is dit voor den leider der papiermachine, die
het werk van schepper, koetser, lijmer en legger combineert : een geschooldheid van hoogere soort ; hij is de eenige die iets begrijpt, en zij ne ongeschoolde
handlangers zijn legio. Bovendien is elke bezigheid thans in afzonderlijke lokalen ondergebracht, zoodat de arbeiders ternauwernood hunne functie in het
heele bedrijf meer bevroeden. Op de groote boekbinderijen is alles weer op
dezelf de wij ze vermachiend en gesplitst. •-- Van de boekhandelaars echter wordt
zeer veel gevorderd. En ware het niet, dat zij van de beide andere deelgroepen
moeilijk te scheiden waren, dan hadden wij hen zeker bij de bibliothecarissen,
onder de hoogere vakken ingedeeld.
86
61. DE STENOGRAFENTAAL.
/3o
—
De
5.
A. De Amsterdamsche „Groote" schrijver, Reguliersgracht 111, Amsterdam X/,
Gevleugelde Pen (Stolze Wery-schrijvers), J. Wery, Den Haag 7/30 en 20/15. Propagandablad (v. d. A'damsche Stenografenclub), Sarphatistraat 71, A'dam X/ X..--. De Snelschrijver (Systeem Pont), de Ruyterstraat 46, Den Haag 13/30.. De Stenograaf, Rients
Balt, Den Haag "A,.
G. van der Schroef : De Hollandsche Stenograaf, Leerboek voor de stenografie volgens het
stelsel Tetar van Elven-Steger, Den Haag 1914. Rients Balt : Stenographie, zelfonder
riche, 's-Gravenhage 1908..-- Verkortingssysteem 5, 's-Gravenhage 1911, J. Wery :
Leerboek der Nederl. stenograflie, correspondentieschrift, A'dam 1908. -- F. de Haan :
Hoogere en lagere vaktaal tegelijk.
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M. Pont : Stenografie-Pont,
Stenografie voor de Nederlandsche Taal'`, Utrecht 1906.
Methodisch Leerboek voor school en zelfonderricht, Rotterdam z. j. (1904). A. Achenbach : Nederlandsche Stenographie 3, Amsterdam 1902.

Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat de verschillende Systemen wel in eenige
algemeene termen overeenstemmen, maar in bijzonderheden op allerlei punten
ver van elkander afwijken, en dat dus de volgers van elk : samen weer een kleiner vaktaalkringetje uitmaken. Ook hier is de helft : hoogere vaktaal.

260/30
62. TAAL VAN POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONPERSONEEL.
A. De Adsistent (der Posterijen en Telegrafie), C. v. Meerten, Haarlem 16/30.. Orgaan
v. d. Nederl. Post- en Telegraafbond, J. Krijger, Zierikzee 15/15..-- De Plattelandspost
(Brievengaarders), L. van Dijk, Vianen 19/15.. De Post- en Telegraafwereld, W. Huis
man Jr., Zaltbomme1 19/30. — De Posthoorn, J. van den Broek, Den Bosch 20/,..–, Tijdschrift voor Posterijen en Telegrafie, A. van Cleeff, Amersfoort 20/15.. De Belgische
Briefbesteller, Jef. Hinderdael, Temsche 9/15..-- Indisch Tijdschrift voor Posterijen en
Telegraphie, L. van Brabel, Weltevreden X/30•
B. Door Plicht tot Recht (Christi. Post- en Telegraafpersoneel), Fagelstraat 25, A'dam 7/30•
C. De Postbazuin (R. K. Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel), Aagje Dekenstraat 69,
Vlissingen X / 15•
D : P. T. T. (Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel), H. van der Brug, Beesterzwaag X/ 30.
J. Le Jeune : Het brieven-postwezen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, Utrecht
1851. -- J. Overvoorde : Geschiedenis van het postwezen in Nederland vöör 1795, 's Gravenhalte 1902.. H. Lettink : De ontwikkelingsgeschiedenis der Nederlandsche Posterijen,
Breda 1888.—Th. Erldt : De huistelegraphie en de huistelephonie 2 2 deelen, Dalfsen 1907.A. Collette : Telephoonverbindingen over groote afstanden, Den Haag 1900. J. Faber :
De telefoon, haar samenstelling en hare werking verklaard voor iedereen, A'dam 1905. —
Handleiding voor de uitoefening van den telegraafdienst ten behoeve van hulptelegrafisten
en kantoorbedienden, Den Haag 1914. J. Zey : Handleiding der Engelsche taal voor de
praktijk van den Telegraaf- en Telefoondienst, Den Haag, z. j. J. Sonneborn-J. Anthonisse : Fransch, Duitsch en Engelsch, aan loket en telefoonpost, Den Haag, z. j.
,

Deze groote en sterke groep is een bijna geheel nieuwe vaktaal der 19de eeuw,
die een krachtigen invloed moet uitoefenen op het Algemeen Beschaafd, omdat
bijna iedereen er dagelijks mee in aanraking komt. En toch heeft zich, zoover
ik weet, tot nog toe niemand met dit allerbelangrijkst onderwerp uit de hedendaagsche taalgeschiedenis, een beetje nader ingelaten. De volgende lijst is
getrokken uit de twee laatste bovengenoemde boekjes. Iedereen zal opmer
ken, dat het hier meestal om agemeen-bekende woorden gaat, die evenwel
in den eigenaardigen samenbang, dikwijls een heele nieuwe of althans sterk
gewijzigde beteekenis hebben gekregen.

middelde kosten van aanleg zijn ... per mijl
Aanbieding : kantoor van aanbieding.
Aangeven : de route aangeven, de waarde enkel (dubbel)draad.
Aansluiten : een perceel aansluiten.
aangeven, aangegeven waarde.
Aanhouden : een aanvraag aanhouden tot- Aansluiting : hoofd-, neven-, enkelvoudige,
gesplitste aansluiting. Een aansluiting aan een
dat aan de oudere is voldaan.
[geteekende brief.
Aanleg : binnenaanleg, buitenaanleg, aanleg locaalnet.
van een rechtstreeksche aansluiting. De ge- Aanteekenen : een brief aanteekenen, aan-
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De Semantiek

Aanvang : het tijdstip van aanvang van een
gesprek.
Aanvraag : bureel van aanvraag. Aanvraag
van een gesprek. Aanvraagsdraad. Üitgaanx
de aanvraag. Ontvangen aanvraag.
Aanvullen : een adres aanvullen.
Aanvullingstarief : tarief voor niet- of onvoldoende gefrankeerde brieven.
Abonnement : gemengd abonnement (d. i.
met betaling voor elk locaal gesprek). Abonnementsgesprek.
Administrateur der Posterijen enTelegrafie.
Adres : overeengekomen ,--r, ingeschreven
verkort gefingeerd adres.
Adresseeren : opnieuw adresseeren.
Afbreken : een gesprek of breken.
Afgeven : een antwoordbewijs afgeven.
Afgifte : datum van afgifte.
Afleveren : een telegram per telefoon afleveren. Het telegram is niet afgeleverd.
Aflevering : wijze van aflevering, niet-aflevering.
Afloop : de afloop van een gesprek.
Afschellen : na het telephoongesprek.
Afschelsignaal : als boven.
Afschrift : een gewaarmerkt afschrift van
een telegram.
Afstand : hemelsbreed gemeten afstand. Extra-afstandstarief.
Afwikkelen : het gesprek is aan de beurt om
te worden afgewikkeld.
Afwikkeling : afwikkeling van gesprekken.
De afwikkeling geschiedt in de volgorde van
aanvraag. Het gesprek is aan de beurt van
afwikkeling.
Ambtenaar : dienstdoend-, eerstaanwezend
ambtenaar.
Antwoord : antwoordbewijs. Telegram betaald antwoord. Antwoordformulier.
Arm : arm van een commulator.
Automatisch : automatische spreekcel, toestel. Automatisch telefoonnet.
Batterij : centraal batterij-stelsel. Het centraal bureel is omgebouwd tot een met centraal-stelsel.
Behoeften : de behoeften van den dienst.
Belast : een te zwaar belaste lijn. Derekening
wordt belast met.

Beproeven : lijnen beproeven.
Berekenen : vijf cijfers worden als een woord
berekend.
Besteller : telegram-, brievenbesteller.
Bestelling : telefonische bestelling. Bericht
van bestelling. Niet-bestelling. Kring van
kostelooze bestelling.
Bestemming : kantoor, plaats van bestemming.
Bevoegd : niemand is bevoegd een interlocale lijn gedurende meer dan zes minuten
achtereen te gebruiken.
Bewijs : bewijs van storting.
Bezet : de lijnen zijn bezet. De overgangsverbinding is bezet. De verbindirig eischt het
gebruik van een lijn die bezet is.
Bovengrondsch : bovengrondsche lijn, aanleg.
Bureel : bureel van aanvraag, van bestem
-ming.Iterlocabu,indel.
Cel : de cel binnengaan. Slechts een persoon
mag de cel binnengaan.
Centraal-bureel : hoofdcentraal-bureel.
Hulp centraal-bureel. Een perceel met een
centraal-bureel verbinden. Centraal-bureel
van aansluiting. Het centraal-bureel van een
geconcessioneerd net.
Centraal-post : centraal-post in een centraal-bureel. Centraal-post in een particulier
perceel.
Cijferschrift : telegram in cijferschrift. Vijf
cijfers worden als een woord berekend.
Collationeeren : telegram in collationeeren.
Commies : hoofdcommies.
Commutator : hoofdcommutator, arm van
een commutator.
Comptabiliteit : afdeeling comptabiliteit.
Concessie : concessie verleenen, intrekken,
bezitten. Een opzegbare concessie. De hour
der van een concessie. Een geconcessioneerd
net. Een concessie voor een gemeentelijk net.
Correspondentie : de correspondentie is
voldoende. Particuliere correspondentie.
Correspondentiedraad.
Dienst : binnenlandsche, buitenlandsche, locale, interlocale, internationale, Zondagsdienst. Doorloopende dagdienst, uitgebreide
dagdienst. Diensturen, dienstreglement.
in een nieuwe vaktaal:

407

Directeur-generaal: directeur-generaal der
Posterijen en Telegrafie. Plaatsvervangend
directeur-g en eraal.
Doorverbinden : enkeldraden doorverbinden door middel van translatoren. De gelei
dingen van de geabonneerden kunnen worden doorverbonden met de brandweer.
Doorverbinding : een interlocale doorverbinding tot stand brengen. De doorverbinding van twee interlocale lijnen.
Dringend : dringende gesprekken zijn tegen
drievoudig tarief toegelaten. Dringend telegram.
Dubbeldraden : het net is geheel met dubbeldraden aangelegd. Een met dubbeldraden
aangesloten perceel.
Duur : maximum, minimum duur van een
gesprek.
Enkeldraad : enkeldraadlijn. Een met enkeldraad aangesloten perceel.
Enkelvoudig : enkelvoudige aansluiting.
Expres : expresse bestelling.
Formulier : telegramformulier. Verbintenis
formulier. Antwoordformulier.
Gang : er is een gesprek aan den gang.
Geabonneerde : perceelen van geabonneerden. Geabonneerde van een locaal net. Een
niet-geabonneerde. Een enkel(dubbel)draads
aangesloten geabonneerde.
Gebied : concessiegebied. Gebied van een
net.
Gebrek : er is een gebrek in de stamlijn.
Gegons : het gegons op den draad.
Geruisch : er is geruisch op de lijn.
Gesplitst : gesplitste aansluiting. Geabonneerde voor een gesplitste aansluiting.
Gesprek : gesprek met voorrang. Transitgesprek. Dienstgesprek. Inkomend, uitgaand
gesprek.
Gesprekseenheid : de gesprekseenheid voor
de berekening van het tarief en den duur van
een gesprek is drie minuten.
Getal : een getal overspreken.
Geven : een verbinding geven.
Grondtaks.
Haak : de telefoon van den haak afnemen.
Heffen : vooruit heffen. Tarief te heffen in
een publiek telefoonstation.
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Post-, Telegraaf-

Heffing : extraheffing.
Hemelsbreed : hemelsbreed gemeten afstand.
Hoofd : inschrijven onder het hoofd.
Hoofdbestuur : hoofdbestuur der posterijen
en telegrafie.
Hoofdinspecteur : hoofdinspecteur der Posterijen.
Inkomend : inkomend gesprek.
Inleiding : inleiding van een telegram.
Inschakelen : wil u mij inschakelen ?
Interlocaal : interlocaal net, gesprek. Interlocale tafel, dienst, lijn.
Kabel : ondergrondsche, onderzeesche kabel. Loodkabel, luchtkabel. Kabel met papierisolatie. Hoofdkapel loopt vanaf het bureau naar de spreidpunten.
Klepje : het klepje valt. Het klepje sluiten,
Klink : een stop in een klink steken.
Koord : koord met vier draden.
Kramp : seinkramp.
Kring : kring van kostelooze bestelling.
Kruis : kruisverbinding. Kruisverbindings[plank.
Kruk : den kruk omdraaien.
Lamp : controlelamp. Oproeplamp.
Lijnen : enkeldraadslijnen. Dubbeldraadslijnen. Bovengrondsche, ondergrondsche lijnen. Luchtlijnen.
Meervoudig : meervoudig telegram.
Meteorologisch : meteorologisch telegram.
Microfoon : toestel met vaste microfoon.
Microtelefoon : handmicrotelefoon. De microtelefoon afnemen.
Multipel : multipeltafel. Multipel verbinden,
Nachtgesprekken :
Naseinen : na te seinen telegram.
Ombouw : de ombouw van een enkeldraads
net tot een dubbeldraads.
Onderbreken : een locaal gesprek voor een
interlocaal onderbreken.
Onderzoeking : onderzoekingstoestel.
Oorsprong : kantoor van oorsprong (afgifte).

Opbellen : een perceel opbellen.
Openstelling : uren van openstelling voor
den telegraafdienst.
Opgeven : een telegram, een telefoonnummer opgeven.

Opheffen : een verbinding, verschil, inductie, storing, net, kantoor opheffen.
Ophouden : een telegram ophouden.
Oproepbericht : een oproepbericht dient
om een niet-geabonneerde te verzoeken op
een bepaald tijdstip in een publiek telefoonstation aanwezig te zijn.
Oproepdraden : oproepdraden voor het
overbrengen van aanvragen.
Oproepen : een geabonneerde oproepen.
Een oproepende geabonneerde, oproeplamp, oproepsignaal.
Overgangskantoor : de verbinding wordt
gegeven door een overgangskantoor.
Overgangsverbinding : de overgangsverbinding is vrij.
Overseinen : een telegram overseinen.
Paal : spreidpaal. Paalroute. Gecreosoleerde
houten paal.
Paraaf, parafeeren : onderteekening met
'n enkele of een paar letters.
Perceel : van den geabonneerde. Het opgeroepen perceel.
Pers : perstarief, persberichten,
[den.
Proefgesprekken : proefgesprekken houPubliek telefoonstation : in post- en tele.graaf kantoren is bijna steeds een publiek
telefoonstation gevestigd. Van uit een publiek telefoonstation spreken. Een publiek
telefoonstation aangesloten aan een locaal
net.
[recht.
Recht : recht heffen. Extrarecht. Jaarlijksch
Rechtstreeksch: rechtstreeksche lijnen aanleggen. Rechtstreeksche verbinding. Een
rechtstreeksche aansluitin g aan een Rijkstelefoonstation.
Reclame : een reclame in den gids plaatsen.
Redigeeren.: een telegram redigeeren.
Regeeringsgesprek : er is op het oogenblik
een regeeringsgesprek.
Regelen : in gemeen overleg regelen.
Rekening : rekening courant. Rekeningcouranthouder. Voorschotrekening, overschot
op rekening. Een rekening openen.
Rembours : bij ontvangst te betalen.
Reserve : reservelijn.
Route : palenroute.
Samenvoegen : woorden samenvoegen.

Samenvoeging : onverstaanbare samenvoeging van letters.
Schel : extraschel. De schel klinkt.
Seizoen : seizoen-abonnement.
Slotsignaal : het slotsignaal geven.
Sluiting : de sluiting van dienst. Sluitingsuur,
sluitingsduur van een kantoor.
Spreekcel : de spreekcel is in gebruik.
Stamlijn : door een stamlijn verbinden.
Steunpunten : steunpunten op particuliere
gebouwen aanbrengen, wegnemen.
Stop : een stop in een klink steken.
Storing : er is storing op de lijn. Storing opheffen. Kennis geven van een storing.
Tarief : verminderd, verhoogd tarief. Eind
taks, grondtaks. Gesprekstarief. Dag-, nachttarief. Interlocaal, internationaal tarief. Perstarief.
Telefoon : aflevering van een telegram per
telefoon.
Telefoonbericht : een telefoonbericht opgeven, aannemen. Een als expressebrief te
bestellen telefoonbericht.
Telefoonnummer : met een telefoonnummer
verbinden. Het aangevraagde telefoonnummer. Met welk nummer spreek ik ?
Telefoontoestel : wand - , tafel., hoofd-, extra-telefoontoestel. Een telefoontoestel zon
der wekker-inrichting.
Telegram : meervoudig telegram. Kabeltelex
gram, telegramadres, telegramtarief, cijferr
telegram. Telegram in overeengekomen taal.
Een telegram collationeeren. Collationne
ment van een telegram. Een overgesproken
telegram.
Transit : transitgesprek. Transittaks.
Tusschenkantoor : de weg met het kleinste
aantal tusschenkantoren.
Uitgaand : uitgaand gesprek.
Uitschakelen : een toestel uitschakelen.
Verbinden : telefonisch, multipel, rechtstreeks verbinden. Door middel van stamlijnen verbinden. Doorverbinden.
Verbinding : de aanleg van een verbinding.
De overgangsverbinding is bezet. In de verbinding gaan, uit de verbinding gaan. In de
verbinding blijven.
Verminkt : een verminkt telegram.
en Telefoontermen.
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Verrekenpakket : op rembours gezonden.
Vertraging : de oorzaak van een vertraging.
Voorrang : gesprekken met recht van voor.rang. De verbinding wordt met voorrang tot
stand gebracht.

Vrij : de lijn is vrij.
Wekker : een wekkerinrichting.
Zekeringen : beveiligingen tegen al te sterke
stroomen.

Naast deze officieele termen bestaat er natuurlijk, juist als in het leger en bij de
spoorwegambtenaren, nu ook een niet-officieele omgangstaal. Een paar staaltjes mogen daar een denkbeeld van geven :
niet officieel
officieel.
Grievenbaarder (om de vele grieven): brievengaarder.
Generaal
: directeur-Generaal.
•
de Directeur-Generaal.
De D.R.G. (decrge)
•
de Inspecteur.
De Isp, (ISp)
De D.R. (decr)
de Directeur.
De Oa. (o.as)
de oudst aanwezige ambtenaar.
De koran
het register, waarin de ambtenaren dagelijks de verantwoording tegenover den Directeur boeken.
Een aangeteekende
een aangeteekende brief.
De spaarbank
de Rijkspostspaarbank.
je gaat op de bon
je wordt aangeteekend op de boetestaat.
Hij kreeg zijn boterbriefje thuis
hij kreeg ontslag, of de aanmaning om ontslag te nemen.
de dag waarop het tractement wordt uitbetaald.
De groote verzoendag
Een geeltje
een (gele) Nota, betreffende misvattingen in de verzenEen kanarietje
ding van stukken.
De trie
de trieeerkast.
De „post"
(o. a. ook) de centraaltelefoonpost.
je hebt beet
er is iemand aan je loket.
De Moerdijk (aan dezen naam
het spoorwegpostkantoor N°. 2 te Rotterdam (lijn Amsterdam-Antwerpen).
zit een heele geschiedenis vast)
:

Wij hebben onze Bronnen volgend, totnutoe de post- en telegraaftaal sauren
behandeld, maar feitelijk is er met veel gelijkenis, toch nog een scherpe tegenstelling tusschen beide kringen. Zoo zal zich een postambtenaar wel wachten,
in in spreektaal de verkortingen Dee- ergee, Dee-er en Isp te gebruiken. Een
collega zou dan toch aanstonds vragen : „Zeg, ben jij een telegraafman?"
Welk een waarde zulke eenvoudige mededeelingen uit de dagelijksche ervaring, voor de taalwetenschap hebben, wordt nog niet half genoeg begrepen!
Des te meer dank ik daarom den Heer D. van Jole te Boxmeer, die mij bij het
gevraagde lijstje, ongevraagd deze opmerking zond. Ik zei hierboven, dat
deze vaktaal bijna geheel en al, pas in de 19de eeuw is opgekomen. Dit mag
ons echter niet beletten, ook de oudere bestanddeelen in de taal van de vroegere generaliteitsboden, en de veld- en schipperspost te gaan opzoeken. Het
aangehaalde boek van J. Overvoorde kan ons hierbij tot Bids verstrekken. —
Nog een ander punt uit de postgeschiedenis wil ik hier naar voren brengen
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het belang namelijk der oudere postwegen voor de taalgeographie en de
verspreiding van het algemeen-beschaafd Nederlandsch in de voorgaande
eeuwen. Nu wij toch eenmaal het verkeer ook eenigszins numeriek beginnen te
bepalen, zijn de oude Post-reglementen met hun opgaven : hoe dikwijls de
posten van en naar bepaalde steden aankwamen en afgingen, van groote
waarde. Men behoeft dan ook de oude postkaarten slechts met de eerste de
beste isoglossenkaart te vergelijken, om aanstonds op merkwaardige overeenkomsten te stooten . Zoo vinden wij op de kaart van Overvoorde een recht
Wie nu Dl. I,-strekchofdvbingtuscheAmrfonElspet.
blz. 106 opslaat, zal zien, hoe deze beide plaatsen als het ware het NoordWestveluwsch dialect hebben ingedeukt en teruggedrongen.
:r: 241/30
63. DE TAAL VAN HET SPOOR- EN TRAMWEGPERSONEEL.
A. De Locomotief, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam 20/7..-- Myosotis (v. Spoorwegpersoneel), Valckenierstraat 6, A'dam X/ 15. Orgaan der Nederl. Vereeniging van Spooren Tramwegpersoneel, Catharijnesingel 29bis, Utrecht 12/14. Het Vliegend Wiel (Personeel H. IJ. S. M.) X/14. --- Indisch Tijdschrift voor Spoor- en Tramwegwezen, J. de
Boer, Tegal X/30..–, De Nederlandsche Gids (voor Spoorwegen, Stoomvaart enz.), Parkstraat 25, Den Haag 20/,.
B. Het Seinlicht (Protestantsch Spoor- en Tramwegpersoneel), Lindestraat 15, Utrecht 9/15.
Vooruit (Chr. Spoorwegpersoneel : Recht en Plicht), Parallelweg 165, Den Haag X/15.
C. Het rechte Spoor (R. K. Spoor- en Tramwegpersoneel), H. Terra, Molenstr. Boxtel X/ 7.
D. Orgaan (v. d. Ned. Vereenig. v. Spoor- en Tramwegpersoneel), Reguliersgracht 78,
A'dam X/14.
S. Hamelink-A. Wentinck : Handleiding tot de kennis van het Spoorwegwezen, vrij naar het
Hoogduitsch, A'dam 1876. — H. van Berckel: Spoorwegbouw en onderhoud 2, Zwolle 1909.
J. Boekholt : De bovenbouw van Spoor- en Tramwegen, compl. in 8 afl., A'dam 1911.
Friedlander : Bouw en rollend materiaal van Smal-Spoorbanen : nr 21 der Jacob van
Campenbibl..-- Verslag der Staatscommissie (over) De verbetering der spoorwegverbindingen om A'dam, z. pl. en j., (Den Haag 1905). — Verslag der Staatscommissie ... op
welke wijze de spoorwegen enz. in en rondom Utrecht zouden behooren te worden gewijzigd, z. pl. en j., (Den Haag 1905). — W. Cramer-H. van der Wal: Vakwoordenboek
voor den spoorwegambtenaar, Holl.-Fransch-Duitsch, Purmerend, z. j., (1901). — C. Rutten : Hoe bouwt en exploiteert men tramwegen ? (Via.) — E. Suringar: Het tramvraagstuk
ten plattelande, Deventer 1910,H. Gatsonides-P. Labryn ; De gids voor locomotief-machinisten en stokers. Voor Nederland, Nederl.-Indi e , Transvaal en Belgie bewerkt, Leiden 1908..--, G. Hartering -M. Mook : De locomotief, hare samenstelling en behandeling.
Een hand- en leerboek voor machinisten en leerlingen, Amsterdam 1914. L. Houtappel :
Catechismus voor stokers en machineleiders. (Via.) W. van Rappard: Iets over de reger
ling der tramways, Leiden 1882. — J. Jonckers Nieboer : Geschiedenis der Nederlandsche
Spoorwegen, Haarlem 1907. --- W. Cramer : De Adspirant-Commies bij den Stationsdienst,
Leiden 1899. — H. Ameshoff: De Nederl. Rhijnspoorweg, Utrecht 1891.
Voor wie van contemporaine sociologische taalgeschiedenis houdt, is er deze
groeptaal een : om in te gaan grasduinen. Achtereenvolgens toch hebben sinds

1839 in Nederland niet minder dan zeventien spoorwegmaatschappijen, elk
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hun eigen dialect van reglementen, tarieven, voorschriften en bepalingen gepropageerd. De Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij, de Antwerpen—
Rotterdamsche Spoorweg-Maatschappij, de Nederlandsche Zuid-Ooster
Spoorweg-Maatschappij, de Spoorweg-Maatschappij Leiden-Woerden en
de Nederlandsche baanvakken van den Grand Central -Bellte en der Luik
1VIaastrichtsche Spoorweg-Maatschappij werden pas : tusschen 1880 en 1899
door den Nederlandschen Staat gekocht, en aan de Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen in beheer gegeven. De Societe anonyme du
chemin de fer international de Malines ä Terneuzen, de Societe anonyme du
chemin de fer de Gand—Terneuzen, de Pruisische Spoorwegdirecties Keulen,
Essen, Münster, en de Oldenburgsche Staatsspoorwegen : exploiteeren nog
heden een heele reeks onzer grenslijnen. Werden dus de tongvallen der eerstgenoemde maatschappijen, naeentaetelijk rijke jeugd, bij de overname vrij plotseling ten doode opgeschreven, de laatstgenoemde Leven elk nog hun eigen min of
meer Fransch of Duitsch gekleurde taalleven. De dialecten derMaatschappij tot
IaatExploitatiederStaatsspoorwegenenderHollandschelJzerenSpoorweg -Maat
schappij begonnen echter meer en meer Samen de overhand te krijgen, en zich schapij
dientengevolge, aismede under invloed van het staatsgezag, onderling te assimileeren. En toen het eenmaal zoover was, wisten de nog bestaande Nederlandsche Centraal- en de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappijen : uiefs beters to doen, danvanlieverlede aan hun personeel, de taal der beide
hoogere oomes ten voorbeeld te stellen. Voegen we daar nu nog bij, dat sinds
1873 de Hollandsche Sp.Mii als lid van het Verein Deutscher-EisenbahnVerwaltungen werd opgenomen, en de aansluiting van ons spoornet bij het internationaal-Europeesche al langer hoe inniger is geworden, dan hebben wij
zeker de voornaamste factoren dezer vaktaal-evolutie opgenoemd ; en zoo
tevens een staaltje gegeven, hoe ook loutere kantoortalen, die tamelijk willekeurig achter den lessenaar zijn uitgevonden, Loch door concurrentie en assimilatie weer een reeks van sociale levensprocessen kunnen gaan doorloopen,
die volkomen op de natuurlijke wffnseLwerkiug der andere, uit het yolk opgekomen dialecten en groeptalen gelijken, alleen in wat eenvoudiger Stijl, en dus
gemakkelijker te ontraadselen. Daarom dan ook zou een degelijke behandeling
dezer vaktaal : voor de heele taalwetenschap van principieele beteekenis zijn.
De geschiedenis van het tramwezen ten onzent, heeft de lotsverwisselingen
der Spoorweggeschiedenis, op ietwat kleiner maar complexer schaal, tamelijk
trouw gecopieerd. Ook hier aanvankelijk een ontelbare reeks locale ondernemingen en maatschappijen, die bij verdere uitbreiding van hun lijneri aldoor
meer in elkander begonnen te grijpen, tot ten slotte de kleinere bijna alle in de
grootere Organismen werden opgenomen. Bovendien leverde de nude spoortaal aan dit jongere broertje : natuurlijk een heele reeks in de familie langzamer,-- ,

-
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hand ingeburgerde termen en uitdrukkingen over, die in dank werden aangenomen. Maar toch heeft jonge broer ook genoeg nieuw milieu : om er in taal
initiatief aan to beproeven. Vooral de wisselende drijfkrachten poney,
paard, stoom, motor en electriciteit hebben hier aanvankelijk groot rumoer
van verscheidenheid gebracht ; dat echter, reeds tamelijk spoedig, gelijk overal
na den struggle for life, in de zegepraal der electriciteit is gaan verstillen.
:r; :r: °/ 30
64. DE TAAL DER MACHINISTEN EN STOKERS. :r: :-:
D. van den Bosch : Verklaring van het Stoomwerktuig 3, A'dam 1852. • J. Visser : Hand•leiding bij het onderwijs in de Stoomwerktuigkunde, A'dam en Leiden 1883. N. Verdam : De Gids voor machinisten, naar het Duitsch 4, Leiden, z. j. (1892). -- P. Brauser-J.
Spenrath : De practische machinist', Gouda 1910. — P. Brauser-J. Spenrath: De practische
stoker, Gouda 1904.. M. de Breuk : Vraagbaak voor den stoker. De noodzakelijkste regels
voor de behandeling van den stoomketel, Gouda 1897..-- F. Dekker : Practisch handboek
voor machinisten en stokers, Goes 1909.. H. 't Hart : De praktijk van den machinist',
Haarlem, 1910. --r E. Scholl : De gids voor machinisten bij poldergemalen, op fabrieken,
locomotieven, enz., Leiden 1899.. W. van de Volkere : Leerboek voor machinisten,
1 ste Deel, A'dam 1910. J. Leliveld : Technische woorden en uitdrukkingen, ten dienste
van den machine- technicus', Groningen 1910.. Ph. Poelman : Technisch woordenboek,
Engt.- Nederl. en Neder1.-Eng1., A'dam, z. j. (1901).

Deze groep heeft natuurlijk allerlei punten van overeenkomst met de vorige,
maar vormt er toch een scherpe tegenstelling mee : als een geraamte tegenover
een levend organisme.
Terwijl immers hetPs oorwegPersoneel in al in differeng
cieering van bezigheden, toch in ieder het besef levendig houdt van het heerlijke verkeersleven, waaraan zij allen meewerken, en zoo een prachtige vitale
groep vormt, waarin rijk leven bruist van orgaan tot orgaan; is de groep der
machinisten, die elk of met in tweeen alleen staan in de tallooze fabrieken of
werkplaatsen over heel ons land verbreid, zonder dat ze eenige voeling hebben
onder elkander, een skelet van een taalkring zonder eenig sociaal leven. Dat
is natuurlijk op de eerste plaats de schuld : van de eigenaardige industrieontwikkeling der laatste eeuw, maar ten tweede toch ook ligt het : aan de siechte
aanpassing dier mannen zelf, aan de nieuwe behoeften der tijden. Als zij de
handen ineen wilden slaan, is er immers ook voor hen, met periodieken een
verkeer mogelijk, dat hen zou opwekken uit hun isolement, en hun het levensonderhoud niet alleen gemakkelijker maar ook genoegelijker zou maken. Het
is niet goed dat de mensch alleen zij. — Deze leemte geldt ook, hoewel in
mindere mate, omdat zij nog jonger zijn, van de beide volgende groepen.
65. DE CHAUFFEURSTAAL.
:r:
:r:
:r: :r:
4/30
A. De Motor, H. Stadermann Baarn
Bobbin : De storingen aan de automobiel, oorzaken, aard en herstellingswijze 3, Deventer
1913.. J. Brand : De automobiel en haar behandeling 8', Rotterdam 1913. — M. Coudert :
Handleiding van den chauffeur-werktuigkundige, Amsterdam 1909. G. Steinbuch : De
automobiel aanschouwelijk voorgesteld, Deventer 1910.
Geraamte-vaktalen en organismen.
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10/30
66. DE 8LECTRICIENSTAAL.
A. De Amateur-Werktuigkundige, J. Schuitemaker, Purmerend 5/15•
C. van der Bilt : Beknopt handboek der electrotechniek 2, 2 dln., Delft 1914..-- A. ten
Bosch : De hoofdbegrippen over electriciteit en het gebruik van electrische toestellen uiteengezet ten behoeve van den leek, Deventer 1913. ^-- D. Cocheret : De electriciteit en
hare toepassingen populair behandeld 3, Rotterdam 1912. — R. Dewald : Ampere, Ohm,
Volt en Watt. Eene behandeling in proeven van deze maten en haar verband, benevens
van „de eenheid" de kilowat 1905, Groningen. — S. von Gaisberg : Raadgever bij den aanleg en het onderhoud van electrische verlichtingen, Rotterdam 1913. — L. Graetz : Beknopte
handleiding der electriciteit, Utrecht 1900. — G. Harterink : Storingen in electrische instal-laties. Zakboekje voor electromonteurs, machinisten, en voor allen, belast met het toezicht
op electrische kracht, lichtinstallaties, electrische trams, enz., A'dam 1906. G. Harterink:
Gebreken van electrische machienen, A'dam 1910. --- G. Harterink-C. van der Steen : Electrische booglampen, zakboekje voor electromonteurs en electriciens, A'dam 1910..-- G.
Harterink-C. van der Steen : Schakelschema's voor electrische lichtinstallaties, A'dam 1900.
— F. Holleman : Electriciteitsmeters en stroomleveringstarieven, Deventer 1905.— J. Jacob
son : De electriciteit en hare techniek voor den werkman, A'dam 1906. N. Kantelaar : ABC
der electriciteitsleer, Arnhem 1908. — J. Leliman : Electrotechnisch woordenboekje, A'dam.
Verkerck-van de Well : Viertalig elektrotechnisch -werktuigkundig Woordenboek 2, in
overeenstemming gebracht met de elektrotechnische woordenlijst van het Koninkl. Instituut
van Ingenieurs, Amsterdam z. j. (1908). --- P. Boer : Raadgever bij den aanleg van electrische zwakstroomgeleidingen 2 Dordrecht 1912..-- C. Volker : Schakelingen voor electrische
verlichting, Dordrecht 1911. — H. Mulder : Beginselen der electriciteit voor de practijk,
voor zelfstudie, ten dienste van electricien-monteurs, machinisten, enz. $, A'dam 1913.
E. Schulz : De gebreken van electrische machines 2, A'dam 1907. — W. Slagter : Wisselstroom en wisselstroommachines, A'dam 1913. — Switch : Accumulatoren en hunne juiste
behandeling, A'dam 1909. -- E. Thierens : Gelijkstroommachines. Dynamos en motoren,
Delft 1908. A. Vosmaer : Electrotechniek : Gids voor den machinist-electricien 2, Leiden
1910..--- B. Wiesengrund : De electriciteit, hoe ze wordt opgewekt, hoe ze in de praktijk
wordt aangewend, en hoe ze wordt gemeten, Groningen 1906. — A. Zoethout: Handboek
voor den electricihn, A'dam 1905.
-

,

De ontzaglijke productie van Handboeken, Gidsen en ABC's in de laatste
jaren, en het gebrek aan periodieken wijst ons hier duidelijk : op het voorloopige
tasten in het duister van velen, die vereenigd elkander zoo goed zouden weten
to helpen. Dit toont zich dan ook in de termen : een groote wisselvalligheid,
dubbelzinnigheid en dubbelnamigheid. Wij staan hier voor een wordende vaktaal in de volle crisis van hare puberteit. Ook hier dus zou een sociaal-psychologisch onderzoek ons zoo bijzonder veel kunnen leeren. Terwij 1 nu echter
de electromonteur een echt vakman is : met een ambacht zoo breed en wijd,
dat het aan alle menschelijke variatie- en ontwikkelingsbehoeften kan voldoen,
is daarentegen de fabricage van het materiaal, vooral van de gloeilampjes op
groote fabrieken weer tot in het onmenschelijke gesplitst. Van de 1700 arbeiders op zulk een fabriek kennen slechts enkele bazen het heele gloeilampje —
en wat is dat? — terwijl de eigenlijke arbeiders in hoogstens 2 a 3 maanden
hun werk kennen, en de werkmeisjes eenvoudig worden afgericht op eenige
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handgrepen, en sours wonderen van precisie verrichten, die evenwel duizenden en duizenden malen per dag herhaald, even profijtelijk zijn voor het nietige
gloeilampje, als doodend voor haar eigen kostbare zielelamp.
67. DE MIJNWERKERSTAAL. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
B. en C. De Christelijke mijnwerker, Stationstraat 42a, Heerlen $/ 7.
C. De mijnwerker, Tramstraat 6, Hasselt ' 2/30.
D. De mijnwerker. J. Elfers, Geerstraat 50, Heerlen 5/7.
N. Doppler : De steenkoolexploitatie in Limburg, Leiden 1900.

eA /30

Alhoewel men in Zuid-Limburg op kleine schaal al eeuwen lang, naar het
schijnt, kolen uit de mijn heeft gedolven, en men dus altijd eenige termen heeft
gekend, is deze groeptaal in haar modern bestaan, toch eveneens nog zeer
Jong, ja zelfs nog in de dreumesperiode. Duitsch, Fransch, Zuid-Limburgsch en
Nederlandsch hoort men daar door elkander. Trouwens allerlei cosmopolitische
elementen : komen van wijd en zijd naar de nieuw ontgonnen staatsmijnen toegestroomd. Het ontbreken van handleidingen, zoo karakteristiek tegenover
de massaproductie bij de vorige groep, wijst er verder op, dat het vak niet
moeilijk is. Toch zal zich om de nieuwe omstandigheden en, de vele wisselvalligheden aan het mijnbedrijf eigen, zeker een krachtige groeptaal ontwikkelen, die weliswaar in veelheid van termen bij den electricien wel altijd zal
blijven achterstaan, maar het ongetwijfeld in rijkdom van gevoel en zieleleven
ver van haar ouderen broer zal winnen. Juist gelijk wij in ons Berste deel voor
het individu hebben gedaan, zoo zal ook later de definitieve sociologische
taalwetenschap voor de verschillende taalkringen zelf : weer een dreumes-, een
kinder-, een jongens-, een volwassen mans- en een grijsaardstijdperk moeten
onderscheiden, en van elk de bijzondere eigenaardigheden in levenslot en
ontwikkeling, vergelijkenderwijze in vele groepen moeten nagaan. En Juist gelijk de dreumes- en kindertaal, zeker niet de minst belangrijke vergezichten
openen : op het taalleven in het individu, zoo zal ook de Studie der taalkringen
in wording, ongetwijfeld niet weinig bijdragen, om omen kijk op de sociale
taalkrachten te verbreeden en te verdiepen. Het is echter hoewel na al het
bovenstaande zeer begrijpelijk toch nog de moeite waard op te merken,
dat in vergelijking met de tallooze nieuwe industrieen, er zoo weinig nieuwe
lagere vaktalen ontstaan. Zoo is er b. v. in de talrijke groote suikerfabrieken,
de fabrieken van aardappelmeel, -stroop, -gom en sago, in de lucifersfabrieken, in de margarine-, kunstmest- en zwavelzuurfabricage zelfs Been spoor
van een lagere vaktaal, ook maar in germine te ontdekken. De termen worden
ontleend aan de physica en Chemie, maar blijven het eigendom der weinige
bedrijfsleiders, die tot de hooger ontwikkelden behooren.
68. DE POLITIE- EN BRANDWEERTAAL. .. .. .. .. .. .. .. .-. 65/3c
A. De Gemeenteveldwachter, J. van de Wal, Bruinisse 3/30 . — De Nederlandsche Politie.
der vaktalen.
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Schaafsma & Brouwer, Dokkum 10/ 30 . — Algemeen Politieblad, Het Ministerie van Justin
tie, Den Haag '130. _ De Politiebode (Gemeente-politiebeambten), Pieterskerkgracht,
Leiden X/,. De Politiegids (Politiebeambten en Marechaussee), J. van Waning, Ouder
kerk a/d IJse1 20/30.
G. van Haeften : Het beheer, de belangen en de dienst der Koninkl. Marechaussee, Den
Haag 1913. — Ordonnantie van de policien (binnen Holland), 's Gravenhage 1658 en
dergl. uit allerlei steden. — D. Zoethout—J. Meier : Amsterdams Brandweer zooals zij is
en zooals zij was, A'dam 1899.

Hoe groot de afstand ook is : tusschen den gemoedelijken dorpsveldwachter,
en een brigadier der bereden marechaussee, zij behooren beiden toch in een
en dezelfde sociale groep, waarvan de stadspolitieagent het piece de r e sistance
blijft ; en in hun taal zijn de bewijzen daarvan te vinden bij de vleet. Voorzeker
sluit de marechaussee zich veel enger bij de legertaal aan, maar ze droomen
toch alle drie zoo trouw van proces-verbaal met al wat daaraan vastzit, dat
hun intiemste beroepssfeer van dezelfde kleur moet zijn. Trouwens aanrakingen met de dieventaal hebben ze weer allen. Groot verschil is er echter in
sociologisch verband : tusschen de vastaaneengesloten steedsche gilden van
den H. Hermandad, en den vereenzaamden dorpsdiender ; die weliswaar aan de
grens van in rijksgebied, wel eens een entrevue heeft met Zijne Majesteit van
den overkant, maar toch het grootste deel van de week overpeinst : dat in het
isolement zijne kracht ligt. En al geeft deze ambtelijke meditatie, nu ook al
aan den veldwachter wat meer philosophische mentaliteit, dan waar een drukkebrugbewaker te Amsterdam b. v. tijd voor heeft, ook hij krijgt toch trouw zijne
bevelen van den burgemeester, en handhaaft bovendien het gezag dikwijls op
zeer handtastelijke wijze. I lit gebrek aan materiaal moet ik, gelijk op zoovele
andere punten, ook deze studie weer aan gelukkiger navolgers overlaten.
130/30
69. DE TAAL DER RIJKS- EN GEMEENTEWERKLIEDEN. :r: :-: :r:
A. De Heraut (Personeel van de Rijkswaterstaat), K. v. d. Berge, Wijhe 15/30.
C. Plicht en Recht (R. K. Staatswerklieden van Mechelen), O. L.Vrouwstr. 94, Mechelen 3/30.
D. De Rijkswerkman, Van Hogendorpstraat 108, A'dam
A. De Gemeente-arbeider (Federatieve Bond), 2de Kostverlorenkade 150 1, A'dam 8/7.
B. Onze Banier, Assendelftstraat 10a, Rotterdam X/14.
C. De R. K. Gemeentewerkman, 3de Oosterparkstraat 2611!, A'dam X/14.
D. De Gemeentewerkman, Ceintuurbaan 364, A'dam 12/7.

De eerste dezer twee groepen — elkander zoo nauw verwant, als met de uiteenloopende losse structuur van elk mogelijk is — toont nu eens duidelijk, hoever het
gevoel van saamhoorigheid in de laatste jaren is gegaan. Ik voor mij twijfel wel
een beetje aan de levensvatbaarheid van dit pasgeboren wicht, hoe blozend ge
zond het er ook uitziet. In ieder geval zal deze vaktaal toch wel altijd een kindje
met de Engelsche ziekte blijven. Maar van wetenschappelijk standpunt zijn ook
de kranke vormen van sociologische taalstructuur al onze aandacht waard. •--Ik heb in dit hoofdstuk zoo onafzienbare terreinen verkend, en zooveel door416
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loopen, dat ik mij ten slotte met een oprechte bevrediging verwant gevoel aan
:-: 1 `7:30
70. DE LANDMETERS EN HUNNE TAAL. :-:
A. Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde, J. van Druten, Utrecht 20/6o.
Van Nispen : De beknopte Landmeetkonst, Dordrecht 1744. — Ch. Schols : Landmeten
en waterpassen, Breda 1913..--- G. Zwiers-T. Jansma : Beknopte handleiding van landmeten en waterpassen, A'dam 1904.

Gelijk de landmeters, heb ik het Betreden veld niet bearbeid of bebouwd, maar
slechts ompaald, in stukken verdeeld, en afgemeten. Vele kleinere perceelen
heb ik zelfs onaangeroerd gelaten, gelijk ieder in het „Verslag van een onderzoek naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, 's Gravenhage
1912-1914" (in 4 deelen) kan naslaan. Maar gelijk de landmeters niettemin
nuttige menschen zijn : voor de ontginning en bebouwing der afgeperkte tern
reinen ; zoo rust ik nu ook even uit van den zwaren arbeid aan dit hoofdstuk
besteed : in de zoete overtuiging, dat mijn werk niet nutteloos is geweest, en
in de luwte der hoop, dat er na mij landmeter, inderdaad ontginners en bebouwers zullen komen, zoowel van de grootere als van de kleinere perceelen.
Dit zal niet alleen de taalwetenschap te stade komen, maar ook de sociale
psychologie. Er wordt toch veel over arbeiders en hun zieleleven gebazeld en
georakeld, maar weinig gestudeerd. En ik geloof dat de taal van den vakarbeider, mits breed opgevat en met kennis van zaken vastgelegd, een uitstekende maatstaf is, om niet slechts zijn zielebreedte te meten, maar ook zijn
zielediepte te peilen. En dat dit in het tijdsgewricht dat wij beleven, alleszins
de moeite waard is, wie zal dat durven betwijfelen ?
In Taylor's Principles of Scientific Management en Münsterberg's Psycho
Psychologie und Wirtschaftsleben, die in verschillende kringen thans zoo'n buitenbelangstelling wekken, worden opnieuw, maar met nog driester en
droeviger consequentie de beginselen van Adam Smith verkondigd. Zij
drijven ten eerste de arbeidssplitsing op de alleruiterste spits. Zeker, ik erken
gaarne, Ruskins plannen : om allen arbeid weer tot persoonswerk te maken,
en alle fabrieken of te schaffen, zijn ijdel-blauw van idealisme. Maar moet dan
uit het feit, dat wij de arbeidssplitsing economisch niet meer kunnen missen,
al zijn hare psychische gevolgen reeds zoo noodlottig, nu de conclusie getrokken worden, dat we dus die splitsing al maar consequenter zullen gaan
doorzetten, en het zieleleven der arbeiders al maar dieper zullen wegschoppen
in de vuile eentonigheid van roet, olie en vet? Moet niet veeleer met angstige
zorg worden nagegaan : of deze nieuwe economische wereldverrijking, wel
tegen de daaruit volgende zielenverarming opweegt, en dan met geven en
nemen naar beide kanten, het gestoorde evenwicht worden hersteld? --- Ten
tweede moet volgens deze nieuwe techniek-leeraars, de eenvoudige handgreep, die den arbeider rest, hem nu nog in de kleinste bewegingsonderdeelen
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mathematisch worden voorgeschreven : elke beslissing over duur en snelheid,
stand en houding, rhythme en opvolging der bewegingen is hem onttrokken ;
de menschmachine moet zich dus laten opstellen of onderstoppen, gelijk de
ingenieur heeft uitgerekend, dat hij het doelmatigst draait ! Maar of deze werk
-wijzednarbokuelvmit,fdzngealjfdbwr
ging van eenige weinige spieren : misschien organische of functioneele storingen
tengevolge heeft ? of zoo'n arbeider na eenige jaren misschien niet tot volslagen idiotie vervalt ; daarop wordt door den eene, na een vulgair volstrekt onbetrouwbaar onderzoek, eenvoudig „neen" geantwoord, en de ander zegt : dat
gaat me niet aan. Ten derde zal met reactieproeven en stopwatch, voor elke
soort van werk de beste werkman worden uitgekozen: op verstand, ijver,
vredelievendheid, eerlijkheid zal niet in het minst meer worden gelet. Nu, hier
ten slotte is het schijnschoon wel zoo duidelijk, en zal de fabriek waar dit toegepast wordt, zöö spoedig een toevlucht worden voor het ergst rapaille, dat
een enkel jaar ondervinding ook den verstoktsten kapitalist er wet van genezen
zal, door hem beter laat dan nooit te doen begrijpen : waaröm de arbeider ook
een hart, een hoofd en hersens heeft. — Zij echter roemen luide op hun resultaten : Want zoo krijgt de werkgever dan met 140 zulke mensch-reactors,
evenveel ruw ijzer op- en afgeladen als vroeger met 500 arbeiders ; het metselwerk waar volgens de oude methode 100 man voor noodig waren, vraagt
nu slechts 30 volwassen machines meer ; 35 nieuwe vrouwelijke automaten
sorteeren in denzelfden tijd, evenveel staalkogels als tevoren 120 meisjes ! Kan
ik het dan helpen, dat bij het herlezen en overdenken van deze allernieuwste
aanwinsten onzer Westersche cultuur, mij het hart sneller te kloppen begint ? en
wat op 's harten grond leit, mij opwelt naar de keel: Christus' gebod van liefde
„Gij zult uw naaste beminnen als uzelven", en Christus' medelijden met de
mannen, vrouwen en kinderen, die hem hongerig gevolgd waren : „Ik heb
deernis met de schare, want ze zijn als schapen zonder herder."
En nu, na eenige oogenblikken van nadenkend invoelen in den geest van den
Menschenzoon, terwijl mijn stemming groeide in de breedte en in de diepte,
voelde ik mij opeens genegen worden, het te wagen : ook zijne kruisbee na te
stamelen, voor hen die zijn goede boodschap niet hebben aanvaard : „Vader,
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen."
Neen ! dat weten ze niet! Maar juist daarom zullen wij die het weten — zoolang ze ons nog niet aan het kruis slaan, dat niets dan bidden ons meer rest —
hun weliswaar zelf uiterharte vergeven, en de arbeiders aansporen hetzelfde
te doen, maar toch in taai geduld, met altijd nieuwe bewijzen, aan de techniekvergoders komen toonen : wat voor Vandalen zij zijn in de blanke straten der
parelende zielesteden, en hoe wraakroepend zij daar tot puin schieten, neerr
halen en in brand steken, wat de Vader der schoone liefde heeft gebouwd.
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ACHTSTE HOOFDSTUK. DE SOCIALISTISCHE ARBEIDERSTAAL
eireffende de psychologie der fabrieks- en mijnarbeiders : zijn wij nog
niet volbevredigend op de hoogte. Toch heeft Levenstein voor den
Duitschen werkman velerlei materiaal verzameld, dat als we maar
voorzichtig te werk gaan, reeds veel inzicht geeft over 't algemeen,
en in allerlei bijzondere punzen zelis afdoende resultaten heeft aan het licht gebracht. Bijna steeds werkt het eentonige bezigzijnmet demachine, het altijd door
herhalen van Juist dezelfde, van alle persoonlijk initiatief warse manipulaties, in
hygienisch en aesthetisch meest Blecht verzorgde omstandigheden, degradeerend en neerdrukkend. Want tegenover een klein getal Enquete-antwoorden,
die getuigen van bewondering en sympathie voor de machine, van mannen die
blij zijn, dat ze altijd hetzelfde moeten doen, zoodat al hun bewegingen automatisch worden, en ze hun hoofd en aandacht aan eigen gedachten kunnen
wijden ; die ophalen van het rhythmisch genot, dat hun den arbeid verlicht,
hun verbeelding stof geeft, hen muzikale melodieen tegemoet zingt ; die
het geluk roemen, dat het gestomp en gedreun hun brengt, en de aangename
droomerijen vieren, die het gesis en gesnor, het gerol en geraas, het knerpen
of knarsen, hen weten in te suizelen ; daartegenover Staat een ontzaglijke reeks
van getuigenissen die slechts eene groote klackt uitklagen, van de lijdende
menschheid, onder den druk van de geestdoodende machine.
Het volstrekte gemis aan alle overleg en verstandelijke bezinning, kweekt in
de ziel van den fabrieksarbeider meestal een wilden haat voor dat ding, heelemaal uit staal, alleen uit staal, dat noch ziel noch zenuwen heeft, geen vermoeienis kent, dat vervloekte staalding, dat overwinnen moet in een wedstrijd, die geen wedstrijd meer is. Ja in den strijd met de onbarmhartige machine
moet de arbeidersziel het maar al te vaak ondervinden : „WER 1VIIT IHR
SCHAFFT —VERLIERTDES MENSCHEN EIGENSCHAFT--WIRD
UMGEWANDELT UND ZERSTÜCKT — ZUM WERKZEUG
SELBST HERABGEDRÜCKT". -- Ja die eentonigheid maakt stug, murw,
lam en dood! En tot nu toe zijn bijna alle daartegen Berichte kleine middelen,
hoe ook te prijzen en te verbreiden : als het bevorderen der conversatie, het
ophangen van telkens nieuwe wandversieringen en schilderijen, de grammophoon, het houden van huisdieren, vogels enz. niet bij machte gebleken dezen
menschheid-verdoffenden invloed te keeren. De godsdienst ten Berste, die meer
dan alle andere krachten, den arbeid, ook zelfs den slaafschen arbeid, weet te
adelen, door hem krachtens zuivere meening en genade te verheffen tot een
navolging van Christus, een heilmiddel van uitboeting, dankbaarheids-betuiging, of gunstverkrijging voor zichzelf en anderen ; ten tweede de fijnere
ontwikkeling van artistieken aanleg en de breedere opvoering van het ge-
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dachteleven ; en ten derde de compensatie buiten de fabriek van wat daarbinnen gemist wordt, schijnen, gelijk Levensteins feiten uitwijzen, geroepen om
aan die misstanden een Binde te maken. Maar tot nu toe wordt bij de meeste
ongeloovige arbeiders niet alleen de individualiteit onderdrukt, maar ook de
vermogens van den sociaal-levenden en -voelenden mensch zijn aan het afstompen, hij wordt lusteloos. Daarmee is alle vroegere vereering, voor het
heilige van den arbeid als 's werkmans hoogste goed, hem ontnomen.
LTit Th. van der Waerdens Delftsche dissertatie over „Geschooldheid en
Techniek" 1911, blijkt meer dan duidelijk dat de Nederlandsche fabrieksarbeider er niet beter aan toe is dan de Duitsche: „Nog afgezien van een
verlaging der loonen," lezen we daar, „is de vernedering van den mensch,
gevolg van het overbodig worden van bekwaamheid en scholing : een hoog
ernstige zaak. Indien personen gewend aan een krachtdadig gebruik van hun
vermogens: verwezen worden naar een arbeid, die hun als redelijke schepsels niets zegt", dan „verworden zoo alle ambachtslui tot handlangers van de
machine". „De machfinale arbeidsverdeeling : richt al de verstandelijke inspanning op een werktuigelijk voorwerp ; en stomps hen zakelijk ai." En dit wordt
niet alleen beweerd, maar door een uitvoerig feitenmateriaal op degelijk en
veelzijdig onderzoek berustend, voldingend bewezen. En daaruit ontkiemt nu
o.a. die algemeene ontevredenheid, door de raddraaiers opgehitst, en door de
wreede mannen van het „openhouden der wonde" met ijdele beloften verzuurd,
en verbitterd tot het groote ongeluk onzer hedendaagsche maatschappij. Ik
ga nu verder alleen op den socialistischen arbeider dieper in, niet omdat deze
Beter is dan de anderen, maar omdat in hem het ziekteproces meestal ten top
gevoerd is, en hij dus als 't scherpst van de andere groepen onderscheiden, en
in dien zin dus de meest typisch-kranke arbeiderspsychologie aanbiedt. Want
het socialisme drijft de chronische ziekte om ze te genezen tot een acute crisis.
Jammer genoeg das het geneesmiddel nu zoo licht erger wordt dan de kwaal.
Immers het voert den instinctmatigen haat tegen de machine op : tot een beredeneerden haat tegen de patroons en heel de gegoede klasse. Het socialisme
heeft, als de Romeinsche god Janus, twee aangezichten, het eene schijnt louter
liefde en broederschap, gekeerd naar den arbeider, het ander naar „kapitalist
en bourgeoisie" Bericht, blijkt louter nijd en vinnige haat. Of om het met
Leroy-Beaulieu nog Bens anders te zeggen : als de liefde het socialisme ten
vader was, de haat is zijn moeder ; en scheen 't kind in z'n prille jaren meer op
den vader te gaan gelijken, opgegroeid van lieverlede, Juisterde het bijna uitsluitend naar de inspraken zijner moeder. Daardoor kreeg het socialisme dien
sectarischen geest tegen alle andere klassen. De klassenstrijd, d. w. z. de verwoede oorlog tegen de gegoede standen, das werd hun kruistocht, hun heilige
krijg. En als zoovele jonge mannen met edelen moed zich daarvoor Taten
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winnen, wij erkennen het gaarne, dan is het gewoonlijk niet uit lage drift,
maar in spontane opwelling van edelmoedigheid, en hooger aspiraties dan de
liberale materialistische tijdgeest der laatste eeuw hen hood. Ja, hun menschenliefde is er een van ouder datum, een overblijfsel van de christelijke beschaving,
die al de West-Europeesche volken heeft gedrenkt en gevoed, en ze heeft
doordrongen tot in het merg van hun gebeente. Maar jong als ze zijn en alles
behälve bezadigd, zonder zelfkritiek of voorzienigheid, schijnen zij niet te doorschouwen, dat die ideale liefde die hen tot den klassenstrijd trok, noodwendig
voerde tot haat, tot lagen haat, tot infernalen haat, het onedelste wat ooit in
's menschen hart is gevaren : het tegendeel van hun Koog ideaal, de parodie
van hun goede bedoelingen, de caricatuur van hun liefde. In sommige cynische geesten echter is dit de volbewuste bedoeling, en vergenoegd wrijven
die zich in de banden, nacht mompelend: LA HAINE EST FECONDE.
Aan de hand van beide soorten van leiders wordt nu de arbeider opgekweekt,
in 'n zeer eenzijdige levensbeschouwing : van historisch materialisme. Alle
hoogere troost wordt hem ontzegd of op zij geschoven: hij mag niets zien
en overwegen dan zijn economische belangen. Met een klapwiekend koningswoord van Marx : „Het is niet het bewustzijn der menschen dat hun zijn, doch
omgekeerd hun zijn, dat hun bewustzijn bepaalt" (Troelstra: Woorden v.
Vrouwen b1z.12), wordt bewezen dat alle middelen : om rechtstreeks hun bewustzijn te verbeteren, absoluut niets kunnen baten, maar alleen de verbetering
van hun eten en slapen en drinken! Alsöf het bewustzijn der arbeiders niet
tienmaal zooveel recht had: hun „zijn" te heeten, als hun korst brood, hun
glas bier en hun dutje. Diepe psychologen zijn de socialisten nooit geweest !
Zoo wordt door de menners in de „menigte" (want men behoeft de verslagen
der socialistische vergaderingen en congressen maar in te zien, om te begrijpen
dat wij hier in den volsten zin met een psychologische „foule" te doen hebben)
stelselmatig ontevredenheid aangekweekt en bestendigd. „De arbeider die
spaart is een verrader. Een goed gehuisvest werkman is voor den klassenstrijd
verloren. De diamantslijpers, die het zoo goed hebben, zijn een gevaar voor
de partij." De antwoorden in den volkscatechismus van Helsdingen bedoelen
niets anders. Beginnen we maar bij het begin. Eerste Les, Eerste vraag.
1 V. Wat is het kenmerk van den toestand
waarin gij leeft ?
A. Die van of hankelijkheid.
2 V. Zijt gij dan geen vrij mensch ?
A. Mijne vrijheid bestaat slechts op het
papier.
4 V. Wat heeft men te verstaan onder economische of hankelijkheid ?
A. Dat men of hankelijk is van hen die den

grond, de fabrieken, de machines, de
werktuigen, gereedschappen en grondstoffen bezitten en zonder wier toe stemming men geen arbeid kan verrichten om van te leven.
5 V. Wat verstaat gij onder politieke af han kelijhd?

A. Dit, dat ik moet gehoorzamen aan
wetten, die anderen voor mij gemaakt
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hebben, zonder dat ik daarbij recht
van meespreken had.
6 V. Gij noemt u dus in dubbel opzicht een
onvrij e ?
A. Ja, mijn toestand is die van moderne
slavernij, want afhankelijkheid is het
wezen der slavernij.
8 V. Zijn de bezitters der arbeidsmiddelen menschen van hoogeren aanleg
dan gij?
A. Zij zijn van gelijke beweging, hebben
dezelfde organen, dezelfde behoeften
als ik, alleen zij genoten beter onder
wijs, en hun macht over mij is groot
door hun bezit.
9 V. Waarom verlangen zij grond en arbeidsmiddelen te bezitten ?
A. Omdat zij mij daardoor dwingen kunnen tot arbeid in hun dienst.
10 V. Is dat dan zoo prettig voor hen, dat
gij in hun dienst werk verricht ?

A. Prettig misschien niet, maar voordeelig wel.
12 V. Wat dus de bezitters der arbeidsmiddelen het hunne noemen, is door
u voortgebracht, wilt ge zeggen ?
A. Zoo is het. Onbetaalde arbeid, is de
grondstof waaruit tegenwoordig de
groote fortuinen worden opgebouwd.
17 V. Waarom tegen het kapitalisme ?
A. Omdat dat de belichaming is van de
onvrijheid, de slavernij der arbeiders.
19 V. Maar bij die exploitatie verdient gij
toch als arbeider het brood ?
A. Dat is gewoonlijk te veel om te sterven
en te weinig om te leven. De kapitalisten houden de grootste brok voor
[zich.
20 V. Gij zijt dus niet tevreden ?
A. Ik kan en mag niet tevreden zijn,
omdat ik leef in afhankelijkheid. onzekerheid en groote zorg voor het
heden en de toekomst

In de Gedichten voor het Proletariaat door L. M. Hermans onder den titelt
„ Laat de Christenen maar slapen", klinkt eenzelfde toon (zie o.a. Achtergebleven, blz. 12. Een socialistenboodschap aan de machtigen der aarde,
blz. 5). Het voortdurend spreken van beheerschers en beheerschten, heeren
en slaven ! helps al weer mee. „Elke hervorming op den bodem van het kapitalisme heeft in theoretisch opzicht hare bedenkelijke zijde, zegt Troelstra.
Hervormingen zijn even onwetenschappelijk en dom, als in den ouden tijd
aderlatingen tegen de koorts waren, beiden niets dan een onbeholpen manier
om verschijnselen van de kwaal te onderdrukken." „Ze doen zelis vaak ontzaggelijk kwaad; zij openen de veiligheidsklep en maken daardoor het kwaad
voor het oogenblik dragelijk," zeggen Hugenholtz en consorten. Tak zei het
ronduit : omdat het in het belang van de Partij is, de maatschappelijke wonde
open te houden," „omdat, voegt een ander er aan toe, het socialisme zijn
voedsel vindt in de bestaande eilende en wanverhoudingen."
Ten slotte bereikt ook, gelijk uit 't bovenstaande begrijpelijk is, in den socialistischen arbeider de verdoffing, de verlaging des gemoeds z'n diepste peil. Dat
blijkt ten Berste uit de zedelijkheidsbegrippen, die in „Het Volk" verkondigd
worden : „Van vrije liefde maakt de bourgeoisie met den algemeenen dooddoener van „onzedelijkheid" zich zoo licht niet af! Diefstal is altijd noodweer.
Zelfmoord een onafwendbaar noodlot. „Wie op huwelijk aandringt, is reeds
van begin af aan veroordeeld. Ten tweede uit den toon hunner redevoeringen
en artikelen waarvan de termen nooit intens genoeg, de kleur van scheld422
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woorden noon schreeuwend genoeg schijnen, de opwinding en hartstocht
laaien altijd door; want als een schrijver niet hard genoeg lawaait, en er de
verf niet zöö vet oplegt, dat wij er van gruwen, dan verstaat, dan voelt de
socialistische arbeider er niets meer van. Deze ongevoeligheid verhardt nu
verder tot cynische spotternij die ons vaak een rilling door de Jeden jaagt : zoo
de platen uit den Notekraker, en teksten als de volgende : „Wat is het toch goed
dat in het Paradijs de Berste zonde is bedreven! Wie zouden we anders de
schuld van al de misere moeten geven?" enz. Ten vierde: uit het breken aller
banden van menschelijke samenleving en broederschap, en het open of bedekt
aansporen tot gewelddadigen opstand en revolutie. „Niemand heeft het recht,
zegt Vliegen terecht, ons den naam van revolutionair te ontzeggen." „Wij
hebben twee fieweldige middelen, zoo drukt Het Volk naar Destrée of : de obstructie in de kamer en den opstand op straat." Het „revolufionaire temperament"wordtmet vreugde zelfs door Troelstra begroet en van ons Koningshuis
zegt dezelfde : „Een stuk bederf dat aanvreet al datgene, waarmede het in
aanraking komt, en dat slechts bestaat, omdat een gewetenlooze bourgeoisie
het noodig heeft tot verblinding en knechting van het door haar uitgebuite
en onderdrukte volk." Nog wat aanschouwlijker sprak Demblon in Brussel s
„De vijf en twintigste verjaardag des Konings is gevierd door een troep bedorven insecten, die zweven komen rondom een lijk in ontbinding."
1. DE ZAAIER. Vele socialistische dichters doen niets dan haat zaaien.
Hij strooit met guile hand,
In 't omgeploegde land,
Als een die schenken gaat,
Het koren-volle zaad.
Alsof hij van dien schat,
Voor zich nog over had.
Terwijl hij zelf toch weer,
Dat hij den oogst niet eet.

Tot hem de waarheid striemt,
In hem het zaad ontkiemt
Van proletaren-plicht,
Straalt blijschap zijn gezicht.
Dan zaait hij wijd en zijd,
Maat-vast en met beleid,
Het vruchtbaar roode zaad
Ale Booleman.
Van fellen klassen-haat I

Vooral in Belgie is het volkslied het groote propaganda-middel. Men behoeft
dan ook de drie Bundels met „Zangen voor het Volk" van de Vooruit te
Gent maar te doorbladeren, om den mephitischen haat en den revolutiewalm
in volle gulpen op te snuiven, maar ook dat behoort tot onze taalgeschiedenis.
2. Waarom langzamerhand teworden doodgemarteld,
Door 't schaamtelooze ras der rentestrijkerskliek?
Heeft 't lang genoeg geduurd dat ge als de
paling spartelt
Tusschen den gierenklauw, o slaven der
fabriek ?

3. 't Heeft lang genoeg geduurd
Dat 't volk hier werd bestuurd,
Als echte parias
Door d'hooge burgerklas
We zijn 't waarachtig moe,
Dat men gelijk een koe
Ons melkt en stroopt en werpt in druk en
arremoe.
E. Smol.
Haatzaaiers.
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4. Nog altijd zie ik om mij henen
Mij lokken met gestolen geld :
Die kaalkop met zijn kromme beenen,
Baron van List tot Ruw-geweld.
Van afschuw voel ik mij gedrongen,
Hem te verpletten met den voet,
En 't ongediert met al zijn jongen
Te wentelen in hun eigen bloed.
Ik haat den krijg der dwingelanden,
'k Haat altaar, kroon en veldheerstaf,
Het vrijheidsvuur moet hen verbranden,
Die ons verdrukken tot in 't graf.
'k Zal die onmenschen teugelhouders
Vampieren dezer maatschappij,
Het brandmerk drukken op de schouders,
En ketenen in slavernij.
E. Smol.
HET CONTINUES-MEISJE.
Naar de galei, genaamd de vlasfabrieken
Stuurt men het kind van in zijn prilste j eug d ;
Dat is de wensch der groote politieken,
Wellicht vergeet het zoo den weg der deugd.
In de fabriek waar 't meisje staat te slaven,
Den ganschen dag wordt zij dan nog bespat ;
Net als een paard dat door het slijk moet
draven,
Met stof en vocht besmeurd en druipend nat ;
En na het werk wanneer zij tot verzachting
Zich wascht en kuischt wijl 't sluitingsklokje
klept,
Kleeft nog aan haar de modder der verachting,
STEM LIED.
Te lang hebt gij o koningen en keizers
Ons afgetapt den laatsten druppel bloed,
Millioenen besteed aan forten en paleizen
En een enkele kluis is voor den werkman
goed.
Dat kan, dat mag niet langer meer blijven
duren.
Wij zijn dat moe, die lalle uitbuiterij,
Die schelmerij zult gij welhaast bezuren,
Met leeuwenmoed, zoo vechten wij ons
vrij.
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Al op dek
Voet bij stek !
Vormt Gentenaren
Uw koene scharen !
Niet gebeefd,
Wie hart nog heeft !

5.

En als men ons in 't kort Been stemrecht
geeft
Welnu, al moest daardoor den rotten boel
in stukken springen
Leve d'algemeene werkstakinge.
(Z66 staat er gedrukt, maar in werkelijkheid
zong en zingt men den laatsten regel zoo :)
Leopold zijn
Wij zullen Albrecht
zijnen ko p afwringen
..

..

..

..

..

..

..

..

..

6.

Van hem, voor wien zij pracht en rijkdom
schept.
De laagste laag moet alle lasten dragen:
Zoo in den grond, in zee als op het land;
Een stapel hout bestaande uit vele lagen,
Drukt, door zijn vracht, gansch d' onderlaag
in 't zand.
Zoo durft men ook met 't zwoegend mensch
dom hand'len.
Het draagt alleen den zwaren levenslast,
Terwijl de nietsverrichter gaat uit wand'len
En 't tweet des yolks in geil genot verbrast.
K. Waeri.
..

..

..

..

.

..

..

..

7.

Werkers op !
En geeft den klop
Aan liberaal en tjeven (Katholiek)
Z' hen ons genoeg misdreven !
Niet een man
Gekozen dan
Ten gunste van het zwart of blauw gespan I
Maar om voor goed den luien rijken dieven.boel te temmen,
Moet g'allen voor de Socialisten stemmen.
E. Smol •

8. Na eeuwen sluim'ren onbedacht
Ontwaakt het zwoegend Volk ;
Het wordt bewust van zijne macht,
't Wil uit den slavenkolk ;
Het wil den arbeidsdag normaal:
En 't wil van dwingeland Kapitaal,
Niet langer kussen de ijz're roede ;
Kortom, het wordt zijn dwangjuk moede !

Meer vrijheid wil de werkersklas,
Meer welstand in 't verschiet ;
De werk'loosheid bij 't volkenras :
Wil zij voor goed te niet !
Zij wil nog door haar achturen werk
Haar geest en lichaam maken sterk ;
De roof- en woekerzucht der grooten,
Daarmee voor goed den kop instooten.

W IJ ZIJN DEGEEN.
Refrein. Wij zijn het volk, dat alles kan verrichten,
dat gansch uw macht verandren kan in rook!
0, wij zijn goed, 't staat op onz' aange-zichten ;
maar lafaards, ja ja lafaards zijn wij ook.
I. Wij zijn degeen, die tempels en paleizen,
bij 't rink'len van houweel en hamerslag,
tot uwen dienst uit de aarde doen verrijzen,
maar ons gezin bijna niet kunnen spijzen,
en toch u danken voor een glim-lach.
II. Wij zijn degeen, die kloeke zonen maken
en, voor wat goud, geen bastaards zooals gij !
En 't is op hen, dat het kanon komt braken,
terwijl gij zwelgt en zuipt bij uw vermaken,
en om uw groet, na 't bloedbad, zijn wij blij.
III. Wij zijn degeen aan wien onze arme
ouders
reeds achting voor u leerden aan de borst,

9.
al drukte uw juk hen loodzwaar op de schouders,
al wisten zij, dat gij onz' teugelhouders,
ons loonen zoudt met eene droge korst.
IV. Wij zijn degeen, die door ons zwoegen,
zweeten,
uw rang en goed en leven doen ontstaan ;
wij zijn degeen, die gij 't gespuis durft heeten,
die als een bond, geklonken aan zijn keten,
voor uwen blik gedwee ons hok in gaan ... .

E. Smol.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

Maar wij zijn 't yolk, dat alles kan
verrichten,
Hoort ons gebrom ... het lijkt een ziedend
meer.
Wij worden boos, 't staat op ons aangezichten.
en, wee u, haast zijn wij geen lafaards meer!
Refrein :

R. van Offel.

En hier behoeven wij ons niet te beperken tot het aanhalen van synoniemen
voor morren, mokken of protesteeren, voor verdrukken, uitzuigen, villen of
gevild worden, uitbuiten, dooddrukken e. a. Neen, de heele ontwikkeling der
woordbeteekenis drijft, op de door ons geschetste mentaliteit.
1. DOOR DEN HAAT KRIJGEN MOOIE OF NEUTRALE WOORDEN EEN
WEERZINWEKKEN DEN GEVOELSTOON.

:r:

a. Door koppeling met een afstootende bepaling of bijstelling.
beestachtige werkgevers.
de verdierlijkende arbeid.
moordende macht der geweren.
politiek Christendom.
Christelijke handlangers der regeerings tyspoorweg heeren.
[rannen.
op stakingsbloed beluste bourgeoisie.
De (arbeider is) de schakel in den geestdoodenden keten der groot-industrie.

Overproductie, waarbij de arbeiders verhongeren naast overvolle magazijnen.
priesters en kapitalisten.
gewapende kapitalistische mogendheden.
Kapitalistisch monopolie.
Üit Vlaanderen :

het vetgemeste kapitaal,
uitbuiter Albert, koning van stiel,
Socialistenpoezie.

425

spoorslaven,
een ministerie van volksverdomping,
de dienaars van God Kapitaal,
de schuimers dezer firma,
de huisjesmelkers zijn de hechtste steunen
van troon en altaar,
de grondwoekeraars,
de smerige houding der klerikale pers,
om in de traditien te blijven der heilige lasterhet monopool der zedelijkheid
[pers
het „zaken"-Christendom
de godsdienstventers zaniken daar nog alle
dagen over.
de geheiligde belangen der clericale rijke
achteruitkruipers

de tijd der schoonmoeders in de katholieke
partij.
de aartsvaders der katholieke partij
wat zal Papa de Paus doen ?
de rijke gieren.
Roomsche roof kapoenen,
de macht berust bij echt bandieten broedsel.
de huidige burgerkliek.
de meesters, lage parasieten
het gebroed van Rome.
het ongedierte der papen
het stomme kapitaal
het arbeidsvee, — schandige hongerwetten,
de bloedwet, — de knoeierswet.

b. Door een leelijke plaat met mooi onderschrift of omgekeerd.
„In den Naam van Christus" onderschrift
van een plaat, die voorstelt : Kuyper, een
arbeider worgende, (Notenkr. 8 Mrt. '03).
Een sermoen tegen „Allerzielen" ; plaat
stelt voor een priester (met monsterachtige
gelaatsuitdrukking) de vuist ballend, terwijl
hij zegt tot de geloovigen (onderschrift) : „O,
die vervloekte satanskinderen van socialen,
dat vuile rooje adderengebroed met hun
beestachtig gemeene leer, weten niets beters
te doen dan te schelden op onze nachte
zeden", (25 Jan. '13 Notenkraker).
Gekerstend Indie. Plaat stelt voor een
I avaan gekleed in 't zwart, witte das, hoogen
hoed, in eene hand een reusachtigen bijbel,
in de andere een „besteedster", met godzalige
gelaatsuitdrukking. Onderschrift : „Het Klerikale ideaal". (Notenkr. 7 Dec. '12).
„Stille nacht, heilige nacht "• (onderschrift)
„Alles slaa Pt
Plaat stelt voor een helderen nacht ; vlakte
met gesneuvelden, (opschrift : Kerstnacht in
de Balkan) Notenkr. 21 Dec. '12.
En de herders hielden wacht bij hunne
kudden in de vlakte en plotseling klonk
daar een lied uit den hooge : „Vrede op
aarde. In den mensch een welbehagen".
Fotografie van een batterij met gesneuvelde
artilleristen uit den slag van Koemanowo.
(Notenkraker 21 Dec. '12).
„Stille nacht, heilige nacht ". Oostersch
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landschap bij helderen sterrenhemel. Lijken
op den grond verspreid met azende gieren ;
opschrift : Kerstnacht te Tripoli. (23 Dec.
1911 Notenkraker).
Vrede op aarde 1 In de menschen een welbehagen. Kuyper en Lohman in de godsdienstoefeningen in eene bank naast elkander
met bijbel voor zich, terwiji ze zich met verstoorden blik van elkander afwenden. Opschrift: Kerstmis 1911. (Notenkr. 23 Dec' 11).
„Unio mystica". Plaat : Kapitalist paardjerijdend op een ouden afgeleefden arbeider
liggende in de doornen. Hij ment met teugels
waarop de woorden „Unio mystica", en
houdt ze goed kort. In de rechterhand een
zweep, aan welks uiteinde een kruis hangt.
(Notenkraker 16 Dec. '11).
„De zelten des Heeren ruste op uwen
kruistocht voor ons heilig geloof en de
Banco de Roma". Plaat stelt voor : Zaal
van het Vaticaan. Groot kruisbeeld tegen
den wand. De Paus, omgeven door een onherkenbare bende met afschuwelijke gelaatsuitdrukking, strekt de handen zegenend uit
over een knielenden uitgerusten krijgsman,
met bebloeden degen. (Notenkr. 21 Oct. '11).
„De vrijstelling der geestelijken". Plaat
Een pastoor gedrochtelijk geteekend gewapend met een grooten penhouder in den vorm
van een Speer, beladen met emmers waarop
de woorden „laster", „venijn", „verdacht-

making", omgord met boeien, achtergrond :
laaiende brand. Onderschrift : Waarom zou
den wij geweer en sabel dragen we hebben
onze eigen wapenen. (Notenkr. 4 Nov. '11).
„Slavers van het Kapitalisme" (de Priesters). Kapitalist met geweld een priester neer
drukkend om hem de hand te doen kussen.
Beide handen zijn met bloed besmeurd. Onderschrift : Wat raakt het u, dat mijne handen met bloed bevlekt zijn, kussen moet
ge ze toch I (Notenkr. 11 Nov. 1911).
De Aandeelhouder : Beter 1600 menschenlevens, dan ook maar een uur verloren.
Plaat : Zwartgerokte aandeelhouder. Opschrift; Record varen. (Notenkr. 27 Apr.' 12).
„Coalitieman": Bak maar brave man, dan
zal ik je voor tij dsverdrij f wat voorlezen
uit „De Christus en de Sociale Nooden".
Plaat : Bakker voor gloeienden oven, Ortho-

doxe coalitieman, een boek op de knieen, met
Godzalig uiterlijk. Opschrift : „Woorden en
Daden". (22 Juni 1912 Notenkraker.).
„Als de kinderen met ons bidden, staan
wij voor niets I" (Nieuwe Haarl. Courant).
Kapitalist, grijnslach op 't gelaat, die de bewelting maakt (met vinger en duim) van geldtellen. In den benedenhoek een plaatje voor
stellend een kind, dat voor een Mariabeeldje,
zit te bidden. Opschrift : Haarlemsch recept.
(1 Febr. 1913 Notenkraker).
Naar den Kerstmaaltijd I Onderschrift :
Persfotograaf : „Zetten jelui nu eventjes
een vroolijk gezicht asjeblieft". Plaat : Op.tocht van arme haveloos gekleede, uitgehongerde mannen, vrouwen en kinderen, die
door den persfotograaf wordengekiekt. (Notenkraker 4 Jan. 1913).

c. Door hunne definitie in den Volkscatechismus, artikelen en redevoeringen.
afhankelijkheid (zie boven les 1 vr. 1.5) ^-- moderne slavernij (vr. 6) knecht loonslaaf — rijke : bezitters der arbeidsmiddelen (vr. 12) .-y rente : de pest voor de geheele
maatschappij. — Les 4 vr. 5. Maar het geld dat de kapitalisten aan den staat leenden, gaf
toch als het gebruikt werd ten nutte van het algemeen, ook voordeel voor de geheele
bevolking, en is het dan niet billijk dat er rente van dat geleende geld betaald wordt ?
Antw. Daar is jets van aan. Maar daar staat tegenover, dat onze geheele nationale schuld
ruim elf honderd millioen gulden bedraagt, en daarvoor alleen van 1884 tot 1903 aan rente
is betaald ruim 600 millioen. In 40 jaar hebben de rentetrekkers dus hun kapitaal terug. In
den loop van 100 jaar minstens 2 1 /2 misschien wel 3 maal en blijven dan toch nog hun oude
rechten behouden. Waarom nu moet in tijd van nood de burger zijn leven geven voor
de gemeenschap, en de rijke in tijd van nood niet het geld dat hij te veel heeft. De rente is
de pest voor de geheele maatschappij en ook voor de financiers van den staat. Bovendien
zijn de meeste schulden gemaakt door opdrijving der militaire uitgaven, dus niet voor nuttige
doeleinden..-, eigendom der arbeidsmiddelen (Les 1 vr. 8) — exploitatie, kapitalisten (Les 1
vr. 12 en 9) burgerpartij, bourgeoisie — Les 5 vr. 16. Is die partij gezien bij de andere
partijen ? .-y Antw. In den grond van de zaak haat men de socialistische arbeiderspartij
in de kringen der burgerpartij, doch men haat haar slechts om dat men haar vreest..-- klasse
bevoorrechting geldvorsten onbetaalde arbeid (Les 1. vr. 12) onderdanen geloof — de heerschende klasse (Les 1. vr. 10) plichten — Les 3 vr. 1. Hebt ge tegenover
de maatschappij plichten te vervullen ? — Antw. Een mud vol. — kapitalisme (Les 1 vr. 17) —
vrijheden en rechten --- Les 3 vr. 7. Maar ge geniet toch van de vrijheden en rechten die de
tegenwoordige tijd den burgers geeft ? — Antw. Ik heb recht om van mijn 6de tot mijn 13de
jaar een beetje onderwijs te ontvangen, en den plicht om van het 13de jaar of of vroeger, in
fabriek of werkplaats te arbeiden of waar dan ook, als men mij tenminste met voordeel plaatsen kan. Ik mag op mijn 19de of 20ste jaar voor 8 jaar soldaat worden en later tot mijn 35ste
jaar bij de landweer dienen ; en als ik oud ben dan moet ik naar het armhuis gaan ; ziedaar
wat ik voor rechten en vrijheden geniet. Belasting Les 3 vr. 12. Onder de lasten die
—
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ge te dragen hebt noemdet ge ook belasting betalen. Maar ge behoeft toch geen directe
belasting te betalen ? — Antw. Directe belasting zooveel niet, wilt ge zeggen. Zoodra men
mij maar voor de inkomsten- en personeele belasting kan aanslaan doet men het wel degelijk. Maar het meest wordt ik gevild door de indirecte belastingen..-- Invoerrechten
Les 3 vr. 23. Maar dan komt er ook meer werk zegt men, niet waar ? Antw. Ja, voor de
kommiezen van de belastingen, voor de deurwaarders van de rechtbank en .... voor de
pandjeshuishouders. Voor de arbeiders, ho maar ! .— Liberalen, vrijzinnig-demokraten, antirevolutionairen, katholieken (Les 5 vr. 7). — Les 5 vr. 7. Maar tusschen de liberalen en
vrijzinnig-demokraten eenerzijds en de antirevolutionairen en katholieken anderzijds is toch
wel een hemelsbreed verschil? Antw. Niet zoo groot als het schijnt. Over onderdeelen
haspelen ze wel met en tegen elkander, maar in de politiek ten gunste van het kapitalisme
zijn ze broeders. --- Les 5 vr. 8. Van waar dan die felle strijd vaak buiten of in het parlement
tusschen hen ? — Antw. Zij twisten gewoonlijk alleen over kleine verschillen en over de
vraag op welke wijze men het yolk het best voor de meeste lasten kan lasen opdraaien.
5 vr. 9. Dus dan zijn, als ik u goed begrijp, kerkelijken en liberalen van eene familie? —
Antw. Juist. Antirevolutionair en katholiek, liberaal en vrijzinnig zijn de voornamen die verschillen. De familienaam is van allen dezelfde. Ze zijn de kapitalistische partij met elkander.

d. Door tropen, overdrachten en figuren, metonymia, synecdoche etc.
brandkast (kapitalist) — De brandkast beschermd met bijbel en wierookvat. breekijzers :
Christelijke arbeiders, die uit een neutrale vereeniging gaan en zich onderling vereenigen. —
brandkasten politiek (politiek ten voordeele van de kapitalisten) wissel op de toekomst
(vaste schelduitdrukking voor den kerkelijken troost, met het hiernamaals) verlengstuk
der machine : arbeider vuilnisbakken : bladen der andere partijen .--- bekgevecht : debat.
Zien wij hier dus de gevolgen van den haat ; ik was benieuwd er het uitvloeisel der liefde tegenover te stellen. Ik meende namelijk en meen nog, dat
de liefde zich zou moeten toonen : in den idealen klank van vele warme gevoelvolle woorden, die de vroegere geslachten koud lieten of hun onbekend waren.
En die heb ik dan ook wel gevonden. Maar het getal viel me niet mee. Ik heb
toen anderen nog eens gevraagd te zoeken, maar ook zij waren niet heel

gelukkig in hun vondsten. Wanneer men toch het volgende lijstje met het
voorafgaande vergelijkt, en men daarbij in het oog houdt, dat wij er de meest
gelezen nieuwere socialisten-literatuur voor ge e xcerpeerd hebben, en over
't algemeen de volgende opgenomen voorbeelden nog niet eens alle zoo
erg sprekend zijn, dan moet men, meen ik, uit de taal tot dezelfde conclusie
komen, als Leroy-Beaulieu uit de parlementaire en maatschappelijke feiten
afleidde, dat het socialisme der laatste jaren veel meer negatief met afkeer en
haat, dan positief met lotsverbetering en liefde heeft gewerkt, wat nog meer
klem krijgt, als wij nagaan, dat de woorden uit de voorafgaande lijst allemaal
tamelijk concreet zijn, en die uit het volgende lijstje bijna alle dor en abstract,
in toekomstmuziek verklinken.
2. NEUTRALE WOORDEN KRIJGEN IDEALEN OF MEDELIJDEN DEN KLANK
algemeen-welzijn bewustwording bewustma- bewuste kracht
king van het proletariaat een bewuste
volksbelang
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klasse bewustzijn
vereeniging
organisatie
gelijkberechtiging van alle
klasse gevoel --- klasse soli- de partij, partijgenooten, geburgers
dariteit
[zel (Genosse) mannen en vrouwen
de strijd
klassestrijd(beweegkrachtder heilstaat — toekomststaat
ekonomische revolutie
maatschappelijke ontwik- ontwakende en opgroeiende proletarisch verzet
keling)
arbeidersbeweging
uit Belgie :
arbeidersbelang
stakingsrecht
sympathiestrijd,
solidariteit
algemeen kiesrecht
sympathiebeweging,
dag der bevrijding
zedelijke wedergeboorte van uit sympathie in staking gaan,
eigen hulp
het proletariaat
werkersorganisatie,
zegepraal van den arbeid
volledig menschzijn
ons broederorgaan,
bevrijding van den arbeid
menschelijkheid
het groot onweder van het
vrijheid
Westen,
de nieuwe tijd
het arbeiderschap (naar ana- arbeid
de steunbeweging,
[taren.
logie van priesterschap) sociale bevrijdingsoorlog het machtig heir der proleMen voelt dit echter nog Beter in den samenhang. Het geidealiseerde woord
zal ik telkens cursief laten drukken tusschen den gewoongedrukten tekst van
het idealiseerend milieu. 't Zijn alle citaten uit de Gentsche „Zangen voor
het Volk."
10. Op socialisten demokraten
Gelijkheid voor de wet zult winnen,
Gij zult dus fier ter stembus gaan
Vereenigt u ! Vereenigt u !
En kiezen daar, met vrije zinnen
Vreest geen tirans, aristokraten,
Ten dienst van 't Vrije Volksbestaan.
De dag breekt aan, dat de mode vaan
Op paleis en kerk zal schitt'rend staan.
15. Gegroet dus, Eerste Mei
Gegroet ! o Lentedag,
11. Acht uur l Acht uur l
Verdrijf de slavernij
Geen langer arbeidsduur !
En 't vuige winstbejag.
Ten strijd ! Komt allen op ten strijd !
Ten strijd voor acht uur arbeidstijd !
16. Neen, niet gerust ! want rust is laf Neid
12. Als eene zon, begloor ons dichte scharen, Gij zijt de macht door het getal ?
En breng geluk een stond op 's werkers pad, De rijke spot met uwe braaf Neid
Uw lauwheid is zijn pedestal.
O lieve Mei, o Feest der proletaren
Vereenigt
allen uwe krachten,
O zij ons groet uit land, uit dorp en stad.
't Achturenwerk, ziedaar het doel
Dat wij op eersten Mei betrachten
13. Gegroet, o banier, o mode banier :
'lit liefde en menschelijk gevoel. K. Waeri.
Op u zijn wij trotsch, op u zijn wij fier,
O kleur van de liefde, o kleur van het vuur, 17. Wat kan 't lot van het yolk wat verzachO kleur van de zonne bij dageraads uur !
ten? .Het stemrecht. [Met 't stemrecht !
O kleur van het jeugdige krachtige bloed,
Wanneer zal men den loonslaaf meerachten?
Aan U, o banier, aan LI onzen groet.
Dus vooruit ! voor dit Recht !
A. Bogaerts. Maar blijft steeds aan 't mode vaandel
g'hecht,
[Het stemrecht.
14.
Wijs der Internationale.
Wat kan 't lot van het yolk wat verzachten?
Lieve Mei, hoop der strijders !
Dageraad voor ons al !
18. Eerste Mei! Zij gegroet !
Troost en vreugd aller lijders
Ons hart is U voor eeuwig.
Aan u ons feestgeschal
Wij juichen luid, vol met fieren moed.
. . .

Invloed van den kontekst op de woordbeteekenis.
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Eerste Meil Arbeidsfeest !

Ons rangen sluiten kloeker,
Wij staan vereend : met lijf en geest.
Verheffen wij dien kreet van vrede.
De eerste Mei is ons feestgetij !
Op, staat op, en zweert het allen mede :
0 Mei I maak den werker eens vrij.
Refrein :

19. Acht uren werk, acht uren rusten
Acht uren voor genot en boek,
Dat willen wij op alle kusten
Dan is de werker blij en kloek.
Refrein : Acht uur ! Acht uur !

Geen langer arbeidsduur !
Ten strijd ! Komt allen op, ten strijd !
Ten strijd, voor acht uur arbeidstijd !

20. Lieve Mei, wees ons feestgetij.
Op, staat op, en strijdt maar allen mede
0 Mei ! in uw kracht hopen wij ! (bis)
21. Acht uur ! zoo klinkt door alle landen,
Acht uur zij onzen arbeidstijd,
Acht uur aan d' arbeid onzer banden

Of dien van onzen geest gewijd. A. Bogaerts:
22. 't Is Mei in 't land !
Van strand tot strand
Klinkt 't machtig woord,
Dat 't hart doorgloort !
Vereend zijn wij, 't Is Mei! 't is Mei!
Vereend zijn wij : 't Is eersten Mei.
23. De mode vlag zal waaien
Op aller aardsche wegen
Dan zal 't yolk rustig zaaien
A. Bogaerts.
En lacht ons allen Legen.

Men ziet, het is niet heel veel ; en wie koel-obj ectief de heftige haat-schettering
van hierboven, met deze vale quasi-religieuze liefdes-lyriek vergelijkt, zal ongetwij f eld met onze conclusie instemmen : hier heeft de haat de lief de onderkropen.
In een soort van idealiseering echter is de socialistentaal waar en echt. Het is
in de omkeering van den gevoelstoon der verachtelijke termen, waarmee zij
door hun tegenstanders genoemd worden. Dit verschijnsel is diep-menschelijk,
en men treft het overal aan. Van de Indiaansche inboorlingen, waarvoor C. C.
Uhlenbeck het onlangs in bijzonderheden naging over onze „Geuzen'', tot bij de
Fransche dichterschool der „decadenten". Het is een soort ironie van zelf bewuste fierheid : zich te durven noemen met in scheldnaam en daarop te roemen.
Het is een bewijs van krachtsbesef en tart-behoefte. Het is een van die prikkelgevoelens, waarmee, gelijk wij in ons derde deel zullen zien, de moderne tijd zoo
gul is. De twee volgende liederen zijn er bij na weergalooze voorbeelden van :
HET KANAILJE.

24.

Gij zijt kanailje, heeft men ons ver- Het words veracht, als redeloos vee verstooten,
weten.
Gegroet o naam die zooveel grootsch bevat. Van hen voor wier bestaan 't gedurig zweet.
Kanailje zwoegt, uw meesters moeten eten, 't Bewoont in 't slijk de krotten van de
[leed.
grooten
Als gij niet werkt, dan staakt het levensrad.
I. 't Is het kanailje, dat steeds zonder poozen, Waarin 't verteert van wanhoop, ziekte en
Met lijf en geest voor 't gansche mensch.- II. 't Is het kanailje dat uw rijke kerken
dom slaaft, [loozen En uw paleizen optrekt uit het zand ;
En in zijn schoot hoort men slechts zuckten Waar men ook blikt, g' ontmoet zijn' reuzenwerken,
Het lijdt gebrek, en niemand die het laaft ;
Refrein :
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Om u te voen bebouwt het ook het land.
't Zijn de kanailjes die de kolen delven,
Opdat er vuur en warmte wezen zou,
Doch gij vergeet, en houdt die voor uzelven.
En bun gezin sterft 's winters van de kou.
III. Wie is 't die in den krijg voor 't land
gaat bloeden,
Op uw bevel het broederbloed vergiet ?
Die met zijn lijf uw schatten komt behoeden
En sterft eer 't wijkt, is dat 't kanailje niet ?
Men hoort met roem slechts van 't kanailje
spreken,
'tGeschiedenisboek staat vol van zijnen moed
En 't Geuzenheir, dat 't land zoo wist te
wreken
En Vlaandrens yolk was ook kanailjegoed.
IV. 't Kanailje is de macht, 't vernuft, het
leven
Al wat bestaat, komt uit zijn ruwe hand,
Gansch 't handelsnet is met zijn zweet geweven
[land ;
Langs zee en stroom, langs vlak- en heuvel

Het teelt de kunst, om u met pracht t' om-

25. Plaats voor de proletaren
Die woeste zwoegersscharen !
Geen bastaardij,
Gelijkheid willen wij !

26. Werpt gij ons recht in gruis,
„ Barbaren" en „gespuis"
E. Smol.

WIJ ZIJN ZOO GEMEEN.
I. Wij ploegen en zaaien ! Wij zijn zoo gemeen,

te graven, te vroeten in d' aarde.
Wij maken van heide en woud om ons been
een rijke, een vruchtbare gaarde.
Wij weten het heel goed, wij zijn zoo gemeen,
en zullen het nimmer vergeten. [meteen,
Wij kneden het brood, en wij bakken 't
doch wij zijn te gemeen om 't te eten.
II. Wij dalen in de aarde wij zijn zoo
gemeen ! —
tot de donkerste hoeken der mijnen,

Wij graven den schoonsten, den kostbaarsten steen
die ooit in een kleinood mocht schijnen.
Wij vullen de kas als er geld wezen moet,
niet zij die in overvloed zwemmen.
Wij zijn voor belastingbetalen wel goed,
maar — wij zijn te gemeen om te, stemmen.

ringen,

Zijn leven gansch is aan uw heil geweid,
Het brengt steeds voort, en hoort men het
soms zingen,
't Vergeet zijn smart, en dat het honger lijdt.
V. Maar het kanailje begint thans te beseffen
't Ontwaakt allengs, maar 't is bedaard in
schijn .. .
Het wil als mensch zich naast den mensch
verheffen,
't Wil langer niet den slaaf der luiaards zijn.
Aanziet den stroom der Internationale, [wal,
Hij wast steeds aan, eens breekt hij dijk en
't Is het kanailje, dat als een bliksemstrale
De wereld eens voor zich hervormen zal.
Refrein : Gij zijt kanailje, heeft men ons verweten.
Gegroet o naam, die zooveel grootsch bevat.
Doch lang genoeg hebt gij ons zweet geeten,
Straks staken wij den loop van 't levensrad.
Rik van Offel.

Die zullen u wel krijgen.
Üit ons „Lager Huis".

K. Waeri.

:-: 27.
III. Wij zijn zoo gemeen, o wij zijn zoo ge
• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•^'•

meen !

toch bouwen wij ook kerk en paleizen.
Wij timm'ren het bout en wij staaplen den
steen,
zoo doen wij een kunstwerk verrijzen.
Wij bouwen 't kasteel en wij vullen 't met
pracht,
wij mogen het schrobben en schuren,
Maar wonen erin daaraan wordt niet gedacht,

wij zijn veel te gemeen voor die muren.
IV. Wij zijn zoo gemeen, o wij zijn zoo gemeen

toch mogen wij spinnen en weven
De warme gewaden, die koest'rend de leen
van kleumende rijken omgeven.
Wij kennen ons armoe, wij kennen den vloek,
wat helps ons het jamm'ren en klagen ?
door tartende ironie.
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Wij mogen wel weven het kostlijke doek,
maar — we zijn te gemeen om 't te dragen.
V. Wij zijn zoo gemeen, o wij zijn zoo gemeen !
doch, als men de trommel gaat roeren,
Dan mogen wij armen, ter wapenplaats heen,
om 't zwaard voor de rijken te voeren.
Wij zijn zoo gemeen !Doch wij zijn het alleen,
wier leven den zege moet koopen.
Men acht om te vechten, ons niet te gemeen,

maar wel om den buit te beloopen.
VI. Wij zijn zoo gemeen, maar moet dat zoo
zijn ?
moet de aarde dan eeuwig zoo blijven ?
Den rijken den wijn, den glans en den schijn,
en de aarde van koude verstijven ?
Wij zijn zoo gemeen ! Doch zeggen wij : neen
niet langer in kommer verzuchten !
Wij werken en zaaien : aan ons hoort alleen
het loon van den arbeid : de vruchten !

30. Daarentegen zijn er voor al die opgezweepte nijdschakeeringen en haatsopvlammingen : een nieuwe schat van SCHELDWOORDEN en scheldconstructies noodig, opspeeltermen en krachtzinnen. Onze taal, die vroeger zoo
nogal kalm was, heeft in den socialistenmond der laatste jaren, hierin dan ook
een nooit vertoonde productiviteit ontwikkeld. Gelukkig blijven ze voorloopig
nog in de partijbladen. Maar van koud psychologisch -linguistisch standpunt
is dit verschijnsel uiterst merkwaardig. Men oordeele weer zelf.
Een zekere mijnheer Bommer heet in een stuk van den Tabaksbewerker, die
pas te voren alleen zakelijke stukken beloofd had, onder andere:
aarts1eugenaar
straat die de gunst van het leugenaar
gemeene schurk
patronaat ter harte gaat lage lasteraar
bandlanger van het patronaat
lage huurling van het patro- eer en naam verkocht
aanwerver van onderkruipers
naat
dubbelhartige
laaggezonken en geraffineerploert
ellendeling
de schelmentroep
heer uit deNicolaasBerchem- groote bol

Anderen moeten zich de volgende liefelijkheden in trouwe Taten welgevallen.
beruchte van-twee-wallenvreter
opslurper van den volksrijkuitzuiger dom
verdrukker
bloedzuiger
parasiet
kapitalistenbende
een foefje uit het praatjes laboratorium (2de Kamer)
uitbuitersklasse
volksbedriegers : niet socialis-ten, die aan sociale actie doen
uithongeraars : scheldnaam
voor patroons

beschermers der brandkast
geldzak-college (1 Ste Kamer)
beestachtige werkgevers
hyena's
de slokkers
regeeringstirannen
kapitalistische winsthonger
kapitalisten knecht (journalisten niet sociaal)
kweekers en aanvoerders van
een onderkruipers leger
(Aalberse c.s.)
kuddegeest
klierende donderjagers
(S. D. P. tegen S. D. A. P.)

christelijke domper
stuk verraad
een rotstuk
fielt

schurk
ploert

uit Belgie :

papenpers
beesten
de ijzerbijter Woeste
broodroof
zoollikkers
geslepen clericale subsidiejagers
democratie met zelfkant (katholieke sociale beweging)
vetgemeste parasieten

4°. Maar deze afzonderlijke woorden geven nog Been fl aues denkbeeld van
HET TALENT DEZER SCHELDVIRTUOSEN. Wij moeten daarom de andere
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helft van ons materiaal met z'n volle kontekst laten opluiken, in het eenig milieu
van geuren en kleuren dat hen omstoeit, om althans eenigszins den onstuimigen
of keer aan te voelen, die deze schrijvers en dichters voor hun medemenschen
bezielt. De liefde mag men er gerust met de lantaren gaan zoeken.
.... Daar ziet elk denkend wezen onmiddellijk in, waar de groote slok-op zit, die de arme
boeren en andere werkers op het land tot op het gebeente uitzuigt etc. (Troelstra : De
S. D. A. P. 1899 blz. 33). De klasse-bewustheid staat niemand in den weg, om te onzaliger
ure den stap te zetten van arbeider naar dood-eter. (Klasenstrijd, Fred. Emons, 1905 blz.
11). — En wie .... van 't parasiteerende kapitalisme in den arbeidersstand verviel ... .
(ibid.). Dan doen immers de bourgeois en verdere nietsnutters öök aän socialisme ?
(ibid.). — De schrapers vonden zoo'n „vertegenwoordiging" e. t. q. maar wat lekker en
het yolk zat in de klem. Eerst toen zoowat alles uitgeperst en uitgezogen was, kwam men
op 't denkbeeld .... (ibid. pag. 19). — Hier leest men wat de menschen, die zoo te keer
gaan tegen de „rotte maatschappij", en te-velde trekken tegen de „vuile kapitalisten",
waard zijn. (ibid. pag. 47). — In zijn „Theorie en Beweging" 1902 laat Troelstra op blz. 9
Radboud zeggen : „Liever met mijn voorvaderen in de hel, dan met die schooiers van
christenen in den hemel !" „Ds. Kuyper, handlanger thans van de uithongeraars, vuistkapelaan voor de van .... , beulshelper voor de woordbreukige van .... , werpt zijn in deze
dagen hinderlijk profetenmanteltje af, en komt te voorschijn in z'n ware plunje van kapitalistenknecht : veilig door de moordende macht der geweren, waarop hij rekent, bespringt
hij den zwakken arbeider, werpt hem ter aarde, legt hem kluisters aan en tracht hem
den strik om den hals te winden. (Het Volk, 8 Mrt. '03). — Onze Christenen smullen. Het
leger der zich tegen nieuwe kneveling en vertrapping verzettende arbeiders ligt verslagen
en zij waren als nog niet zeer hongerige beesten, die geen haast hebben, rondom hun proo
honderden en honderden slachtoffers. (Het Volk, 17 April 1903).. „Omdat die klasse (proletariërs) .... daar hij de hoop is geworden van allen die gruwen van de zonde, de huichelarij,
het onmenschelijke, het laag materialistische, het plat egoistische, het alle waarden van het
leven naar geld taxeerende, menschelijke schoonheid, kunst, wetenschap en geloof prostitueerende, dat het kapitalisme kenmerkt". (Troelstra S. D. A. P. 1912 blz. 54). — De
stompzinnigheid, ruwheid en bestialiteit. waardige uitvloeisels van het regeerings despotisme
sluiten ten eenenmale ieder ideaal uit, dat met heftigheid om verwezenlijking vraagt. Door
het kunstmatig kweeken van dien kuddegeest, in de democratische phraseologie „gemeenschapsliefde" geheeten, is iedere uiting van het zelfzijn in het individu gedoemd om in de
klem te worden gesmoord. --- Over de Christenen: de gieren der zich christelijk noemende
en wanende kapitalen-macht. — Over Talma : een duivel met Gods naam op de lippen. --(Troelstra ; voorwaarts, marsch ! Ons standpunt bij de verkiezingen 1905.). — vrije uni
-versit.ndlchoerpkwingvaKuyerscholkmn(bz.3)—
Het is noodig tegenover de volksmisleiding, waaraan zich, om uit den grootkapitalistischen
en kleinburgerlijken hoek de kiezers te vangen, de Regeering en hare trawanten schuldigmaken. (blz. 4). De geloovige arbeiders zijn, vooral door de kleine „Christelijke" pers,
de leugenfirma Aalberse, Sybrandy & Co., door Dominees en pastoors zöö tegen ons opgezet dat etc. (blz. 10). — .... „zegt deze duivenmelker" (dr. Kuyper) „dat wij ze willen
lijmen" (blz. 14). — Het oppermachtige hoofd der coalitie is dr. Kuyper, de man met de
biceps, de waakhond voor de brandkast. .–..... Deze Kuiper, voor wien de „kleine
luyden" van ons land de duigen waren, die hij in de hoepels zijner theologische systemen
besloot, is nu geworden tot visscher in de troebele wateren van het liberalisme en de
sociaaldemokratie is de pols of kodde geworden, waarmee druk in 't water wordt geplonsd,
^
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om de verschrikte vischjes
de goudvischjes nies te vergeten — in de „Christelijke"
netten te vangen, (blz. 26 en 27). — ....Waar de Nederlandsche Opperchristen (dat is
Abr. Kuyper natuurlijk) in plaats van het gelaat van den man van Nazareth, dat van een
Bismarck of Napoleon heeft vertoond en het teere rijs met ruwe hand heeft neergegooid en
met lompen poot vertrapt. (blz. 39, 40). Lift de Notenkraker citeeren wij nog :
28. Hij (Lohman) dirigeert in 't parlement
De heele „vrome" bend.

30. Maar in een der Haagsche stembureaux
„Vertelde" men zich wel honderd.
Daar hebben ze voor meneer Schalekamp.
Kolossaal den boel bed

29. Daar zetelen regeerders (2e. Kamer)
Met Kainsgeest bezield.
31. Er is voor de kapitalistenkliek toch een nieuwe kans geboren. — 0, diep gezonken
Notenkraker 25 Mei 1912.
Kamer ! 0, oude zwijnenstal !
32. Beknotter van de winst, boei, om 't vrij bedrij f te knellen, 33. Nou alles doorgejakkerd
0 knullig parlement
Afgodisch offer aan de slaapzucht der gezellen,
Knakker van onzen bloei, broodfabrikantenslachter,
Wij zullen je wel drillen
Knechter van 't patronaat, roek'looze machtsverkrachter, Met onze zwarte bent.
Welaan, 0 Kamerknullen
Eerroover van een volk, welks eer zijn vrijheid is,
Thans geen bedenking meer
Ringeloorder, dwingeland en stinkende ergernis,
En alles doorgejakkerd
Socialisten vreugd', een Schapers zaligheid,
Tot onze „Christen" eer !
Wangedrocht, misbaksel, dwangbuis der nijverheid,
Energie-vermoorder. die den werklust jaagt naar bed,
Notenkraker.
Tyran en twistappel, uw naam is Bakkerswet.
..
.•" •
..
.•
.r. 34.
. •
•^'•
."'•
DE EERSTE KAMER.
.
ouwe
pruiken
Afgedankte gratie,
Club
van
Glorie aan 't verbleeken,
en gemeste buiken,
reinste incarnatie
hersens aan 't verweeken,
kwebbel instituut.
van hervormingshaat.
afgedaan talent.
Ondergaande grijsheid,
Mammon's trouwstewachter, Christenplicht--vergeter !
van je staatmanswijsheid
'k wensch hoe eer hoe beter
honderd jaar ten achter :
je een grafrsaluut !
nimmer uitgepraat.
knevel-parlement.
B. v. d. B.
(Notenkraker 10 Febr. '12).
.♦
.^

♦

.♦
^

5°. Maar de vergroving der socialistische arbeidersmentaliteit: toont zich in de
taal ook door een ruwe rauwe zinbouw, het kiezen van woorden en constructies uit veel lager kringen, als de meeste schrijvers dat gewoon zijn ; en een
bedenkelijk gemis aan kieschheid en goeden smaak zijn er het gevolg van.
De lezer oordeele alweer zelf. IS DAT BESCHAVING?
Het grof materialisme .... kreeg opnieuw de overhand en däärmee poogt men den ongelukkigen arbeider op te knappen, den man, die gewillige ooren heeft voor een moelvechterij
(debat) waarin hij over zijn stoffelijke belangen heel veel aanlokkelijks komt braddelen.
Klassenstrijd Emons. 1905 blz. 20. De conclusies dier snuffelaars staan lijnrecht tegenover
elkander : De eene zegt, klassenstrijd, de andere : je bent mal ! de beschaving der menschen brengt heil, maar geen onzinnig klassengewauwel ! (ibid. pag 25). Troelstra : Voor
waarts marsch ! 1905. Het tuchthuis ontwerp van Cort van der Linden, een stuk nare
reaktie, waarbij de aanhangige strafwet novelle van Loeff nog maar een beestje is (blz.
24). — .... de regeering en hare vrienden stellend in staat van beschuldiging, wegens den
schandelijken aanslag op het beetje macht der arbeiders, zoodra dit in Januari 1903 open-
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haar werd. Een aanklacht waarmee wij hen tot de deuren der hel zullen vervolgen, wegens
het op straat gooien van 5000 arbeiders, alleen, opdat zij (hen) .... zouden kunnen voorliegen .... (blz. 39). Ziedaar Mr. Aalberse's plan ; komt het tot uitvoering, dan kan de
volksverdomming, de geestelijke kneveling, op groote schaal ter hand genomen worden.
Het Volk 5 Mei 1903.
35. Wanneer er wat te grissen valt,
36. Toen kwam er een soeperige motie
Als einde van 't gemier;
Is Recht maar louter franje.
Die gebruiken Regeering en Kamer
Zoo denkt de brave bourgeoisie
Desnoods voor plee-papier.
Notenkraker.
Ze hadden samen een tractaat
Voor twee jaar pas geschreven ;
37. Dus staat onze koalitie
Het is misschien goed plee-papier,
Er vrij belabberd voor ;
Maar niet om na te leven.
Maar däär is ze potverdorie
Notenkraker.
Notenkraker.
Ook koalitie voor.
„Partijgenooten, wij kunnen dit ook bereiken als gij uw body er maar achterzet. Volk
31 Mei 1903. --, Dat de boel er zoo slechts voor stond, dat het donderen werd en het niet
kwaad zou zijn, zoo er een klein ontsporinkje of ongelukje gebeurde. — Over H. M. de
Koningin, (Volk 26 Mei 1903.) --- (rondgevoerd) „Als een nummer van een kijkspul voor
een gapende menigte. — Over niet-socialistische socialisten, (Volk 1 Mei 1903.) „Een
afzichtelijke bende eerafsnijers" die in de vijandige pers haar smerig handwerk verricht. .
„gore socialistenhaat" (in de partijtaal) .-- muilkorven : dwingen te zwijgen. — judasserig.
Lift den Volkscatechismus voor ons land, bewerkt door W. P. G. Helsdingen : 3°. Les,
1°. Vraag. Hebt ge tegenover de maatschappij plichten te vervullen? Antwoord. Een mud
vol. — 2°. Vraag. Hebt ge daartegenover aanspraak op rechten ? Antwoord. Een schijntje.
.-- 26°. Vraag. En de vrouwen ? (hebben die kiesrecht?) Antwoord. Die tellen heelemaal
niet mee. Die zijn gelijk gesteld met idioten, gevangenen en kinderen. — 4°. Les. (Titel)
Over de vraag, waar het belastinggeld aan verdaan wordt.
Lift Laat de Christenen maar slapen van L. Hermans kies ik nog :

DE VAGEBOND. :r: :r:
:-: :r:
:r: 38.
:r: :-:
„Berooid en hongerig liep hij rond
Hij was een kompleete vagebond.
Hij was 'n kompleete vagebond.
„Hij had geen werk en geen genot
„Hij had geen hok, geen onderdak
Hij ging van narigheid kapot.
Hij had ook geen zwartlakens pak.
„Hij leefde erger dan een hond
„Hij had geen stoel en geen fornuis
Hij was een kompleete vagebond.
Hij was zoo nakend als een Luis.
„Hij stierf in een verlaten wijk
„Hij sliep steeds op den naakten grond
Een diender vond z'n smerig lijk.
Klassenstrijd, door Fred. W. H. Emons. — (pag. 20.) „De man die gewillige ooren heeft
voor een moelvechterij, waarin hij over zijn stoffelijke belangen heel veel aanlokkelijks komt
braddelen". ^-- De hondsche behandeling van de patroon of z'n handlangers. ,-r De arbeiders
terug jagen in hun kot. — Onze dierlijke roofmaatschappij. Notenkraker 18 Jan. '13.
..
DE OORLOGSBEGROOTING. :r:
:-: ..
..-. ..
.r. ..
.r. ..
•-• ..
.r. ..
:-: ..r.. 3 •
:-: ..
Laat de menschen maar krepeeren
Scheldt de rooien maar voor gekken,
Weest onbezorgd, mijne heeren !
Laat de armen maar verrekken.
Weest maar Christ'nen in den naam,
Wij zullen u wel mores leeren,
Gooit de centen uit het raam.
Onze dag komt 66k, meneeren.
..
.r.

Groffe onbeschaafdheid der socialistische mentaliteit.
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40. Het zijn verraaiers,
Weg met den staat
Potverdommen,
Woordverdraaiers,
En 't patronaat.
Dan liever bommen !
Onverlaten,
Woordverdraaiers
Weg met de reaktie,
Laat ze praten !
Direkte aktie !
Vuile verraaiers !
Notenkraker 6 April 1912.
In „De Vrije Socialist" words van „Recht voor Allen" gezegd, dat het „perfide gemeen
is en met paardevijgen gooit", waarop R. v. A. nog lieflijker uitvalt met „schelden, verdachtmaken, bezwadderd, poespas van onhebbelijkheden, geschreeuw en getoeter, een
Blauwbaard die zijn vrienden en beginselen afmaakt, een verrader, een sujet".

6°. Ten slotte geven wij hier nog een lijstje tamelijk nieuwe woorden, die
noodig waren voor de socialistische begrippen over maatschappelijke en
economische verhoudingen. Zeer vele ervan zijn met of zonder hun aanvankelijke gevoelskleur reeds overgenomen in het algemeen beschaafd.
SPECIFIEK SOCIALISTISCHE WOORDEN EN UITDRUKKINGEN :-:
Kapitalist
de moderne vakvereeniginklassenbewustzijn
kapitalisme
gen : aangesloten bij het
klassensolidariteit
geldmacht
N.V.V.
klassejustitie
militairisme
politieker
partijgenoot
klassebelangen
bourgeoisie
parlementarier van Troelstra
klasseheerschappij
burgerpartij
yolks- revisionisme revisionisten
gemeenschappelijk
onderkruiper-(ster)
opportunisten
eigendom.
loonbederver
maatschappelijke organisatie gemeenschappelijke yolks
[grond
meerwaarde
broodroover (de patroon, die der voortbrenging.
vermaatschappelijking der groepen bevrijding
iemand ontslaat
heilstaat
loonslaven
voortbrenging.
loonknechtioonknechten
toekomststaat
economische revolutie
schap
lijfeigenen
uitblaf£en : uitschelden op een de rooien
., principieelen
onterfden
congres ..
werklieden verburgerlijking
arte : het machinebestaan van de
P roletariers
g lkin
9 der partij
proletariaat
arbeiders
verwijt van de orthodoxe
onteigende
Marxisten aan de revisi- volksverdomming : het domproletaren
houden van het volk.
onisten.
proletariseeren der burger het preeken der burgerlijke, bourgeoisbladen
solidariteit
[klasse
of bourgeois moraal : op de rooie Dinsdag
het arbeiderschap
niet socialistisch standpunt meibetooging
besmet werk : het door stakers
eerste meidag
staan.
uitsluiten
[verlaten werk het risico van den arbeid, ar- meifeest
staken, aanval-staking, afbeidersdividend : ironische hongermartelaars
posten
term van bedrijfs ongeluk- de zwarte lijst
[weer-staking
de gele : les jaunes.
klassenstrijd
ken.
klassetegenstellingen
medezeggenschap (in'tbeheer de onaf hankelijken (anarchisten)
klassenhaat
van de bedrijven, door de
een bewuste (elk socialist)
klassengewoel
arbeiders)

Men ziet hieruit reeds, dat onze socialisten een heele reeks Germanismen in
hun partijtaal hebben overgenomen. Adama van Scheltema zegt hierover zeer
terecht in De Grondslagen eener nieuwe po e zie, Rotterdam 1908:
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„Het Duitsche onkruid tiers welig in de sociaal-democratie : de soc. dem. wetenschap en
levensbeschouwing zijn geheel van Duitsche geboorte ; de voornaamste wetenschappelijke
organen waar de soc. dem. leiders uitputten, zijn Duitsche ; bijna al de vertaalde brochures
zijn uit het Duitsch ; en ten slotte leeren de autodidacten uit het proletariaat in de eerste
plaats Duitsch. In waarheid zien wij propagandisten onder de soc. dem., die zöö door de
wol geverfd zijn, dat zij in de meest letterlijke zin geen Hollandsch meer kunnen schrijven,
en brochures vertalen, die achteraf nog meer op Duitsch dan op Hollandsch gelijken !
De soc. dem. pers zelve gaat hierin voor, en niet alleen „Het Volk", ook meer leiterkundige
periodieken als wijlen „De Kroniek" en „De Nieuwe Tijd” : woorden als : planmatig (overlegd, met overleg) aanvechtbaar (betwistbaar), de breede schicht (laag klasse) heenwijzen
naar (doelen op), geplande werkstaking (voorgenomen, beraamd), enz. enz. zijn schering
en inslag, maar wat zegt men van de volgende, uit genoemde periodieken opgeteekende,
uitdrukkingen : het bevestigt zich (V), een beginsel vertreden (Kr), wie er geen vrede mee
heeft, kan er zijn bedenken tegenover plaatsen (V), een voorkamper (NT), een nogmalige
kritiek (NT), een wetenschappelijke vorsching (Kr), langwijlig (Kr), het leert ons andere hindernissen te omgaan (NT), uit haar aangehoorigheid tot de arbeidersklasse (V), hij wijst er
in heftige beweging op (V), cursusvergaderingen belegirden de deelnemers (V), het klasse belang (dat) de inzichten besternt (Kr), een eenheidlijk karakter (Kr), het tweede boek bemoeit zich met aan te wijzen (NT), zooals onze geest zich in de ruimte terecht vindt (NT),
de moraal is het samengevatte inbegrip van ... (NT), de orde oprecht te houden (V), och
lasen wij er ons niet veel bekommernis over aannemen (Kr), bestatigen (V), de heer B. werpt
zich in de Borst (V), kan ik er niet omheen een woord bespreken over ... (V), doch elkaar
baten zij zich alle even hard (V), de hoogzomertijd (V), de philosoof moet als zoo materialistisch mogelijk worden nagewezen (NT), negerslavernij (Kr), de gezinningen en handelingen der menschen (NT), de kunst afzijds van de groote stroomingen (NT), tegenwillige
onderwerping (V), de eerste mei werkte zoo beruischend (V), enz. enz.
Is het niet ongelooflijk ! En dit zijn geen uitpluizerijen, maar in korte tijd, zooals zij voor de
hand kwamen opgeteekende en gemakkelijk met dozijnen te vermeerderen uitdrukkingen.
En in plaats dat de letterkundigen in de partij dit tegengaan, gaan zij daarin voor : verreweg de meeste der opgeteekende germanismen uit de NT zijn van Gorter of Roland Holst
afkomstig. Wat te zeggen over het Hollandsch van „De nieuwe Geboort („Die Neue Geburt "), dat soms meer Duitsch dan Hollandsch schijnt, dit voorbeeld van gewrongen en
gemaakte taal, om toch maar anders dan gewoon te schrijven. Naast een aanhaling uit de
tallooze willekeurige woord en zinsconstructies, als : „Soms breekt iets binnenst, en omvatten wij de wereld momentaan", „In schemeruur overkomt haar te droomen". enz. ; de volgende germanismen : alnachtlijk, waar alle wegen enden, hun hand preste hun hart ; klaart
een venster der ziel zich, wel had ik gespand de hemelen doorreisd ; 't jaar schijnt te wijlen,
eens zat ik in zeldene stilte, mij bangt, de arbeiders voelden zich zoo „heimlijk", of uit
Gorters „Verzen" : „Vanaf bewogen Bestaden zien wij naar heerlijke ginders" (? ?) of waar
hij zijn held door het „dageslicht" laat gaan !"

Over Herman Gorter en Mevrouw Roland Holst, heb ik, na de vermelding
hunner socialistische Duitsche woorden, hier niets meer te zeggen ; want dat
hun taal op alle andere punten, evenver van alle echte socialistische-arbeidersspraak afwijkt : als exotische cactussen van paarde- en zonnebloemen, is aan
iedereen voldoende bekend. Ook Adama van Scheltema zelf, is een veredelde
socialist. En zoo houdt zijn taal het midden tusschen die van Kloos en Rik
Socialistische Germanismen.
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van Offel. an ding is in Adama echter nooit genoeg to prijzen, dat de liefde
in hem meestal sterker is dan de haat, en dat hij Juist däärom zoo vaak omhoog
wil. Hij zegt wel : „het Christendom zei ook veel materieels, maar in de eerste
plaats uiv ziel — de sociaal democratie zegt ook veel ideeels, maar in de
eerste plaats uuv boterham !" maar in de werkelijkheid van zijn beste verzen
is 't ook bij hem Goddank altijd weer : DE ZIEL DIE OVERWINT.
1VIIJN HART.

•"'•

I. Slijt, slijt mijn hart
In de daavrende dagen,
Neem de dronk die ze dragen,
Wie weet wat er morgen uit je stof wordt

gebouwd.
Proost ! de smart en de vreugde
Wie zich beide niet heugde -Hem waar nimmer een teug uit dit leven
betrouwd !
II. Lui, lui mijn hart !
Lui in 't licht van de morgen,
Lui de storm van je zorgen,
Lui de oogst die de dampende aarde je laat
Lui de ernstige, dure,
Plechtige plicht van de uren,
Tot jij zelf eens russig onze Angelus slaat.
III. Drijf I drijf mijn hart
De vlugge spoel door 't leven !
Zie, wij werken, wij weven
De bloemen in 't kleed van het uur dat
vervalt !

:•'• 41.
Waak jij
werk, tot jij kil zijt
Tot eenmaal, als jij stil zijt,
Ons doodshemd als goud van ons doodsbed
afvalt !

IV. Sla ! sla mijn hart !
Mijn tamboer ! voor een makker,
Houd een vriend van je wakker,
Beluister niet zelf jouw verlangende lied !
Het mooiste op de wereld
Is een oog, dat bepereld
Naar jouw liefde, jouw trouw, jouw vriendschap uitziet.
V. Zaai ! zaai mijn hart !
Zaai jouw bloed in de voren
Niets moois is ooit geboren
Waar een mensch niet heel zijn hartebloed gaf ?
Geen oogstfeest zal er komen
Waar wij zaaien met droomen
Zaai jouw bloed! eens groeien de roze' om
ons graf.
Adama van Scheltema.

En dat zulke poezie ook bij echte socialistische arbeiders weerklank winden
42.
kan, bewijze ten slotte een uitzonderings-stroof van E. Moyson :
0

❑
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0 ARBEID, VRIEND VAN 'S MENSCHEN ZIEL,
GIJ DIE VEREDELT D'ARMEN KIEL,
EN ZWAKKEN MAAKT TOT STERKEN,
GIJ, TROOST EN STEUN VAN AL WIE LIJDT,
WEES DOOR 'T VLAAMSCH VOLK GEBENEDIJD,
EN BLIJVE 'T NEERSTIG WERKEN !
Veredelde socialisten.

❑

Dat is dus de taal der zieke socialistische arbeiders in al haar lief en Teed.
Wij kunnen ze mooi winden of leelijk, als taalkundigen hebben wij er rekening
mee te houden. En wij zijn er voorloopig nog niet van af. Want het voorbeeld
der omliggende groote landen, Frankrijk en Duitschland, die ons in de wereldbewegingen gewoonlijk een beetje vöör zijn, leert ons, dat wij nog niet voor
het socialisme te lijk zullen molten gaan. Toch begint het vroegrijpe leventje
reeds teekenen van seniele aftakeling te vertoonen, daar het zich voortdurend
meer bij de burgerpartijen gaat aansluiten. Een groote stap was het revisionisme der Parlementariërs : met het onvermijdelijk gewollt, dat Van der Velden
Belgisch staatsminister werd, dat Troelstra zich in een hofkoets naar de koninklijke lunch laat rijden, en Ter Laan met den burgemeestersketting omhangen
Hare Majesteit bedankt voor het vertrouwen in hem gesteld. Vroeger waren
ze consequent in het openhouden der worden, en stemden ze Legen alle sociale
wetten, maar thans durven ze dat al zoo stout niet meer aan. In den beginne
kondigden ze den socialistischen heilstaat voor de allernaaste toekomst aan,
waarschijnlijk ca 1880, zeker in 1900 te verwezenlijken. Nu geven ze al toe,
dat hun revolutie meer op een evolutie zal gelijken ; en dat de overgang der
productiemiddelen in de handen der gemeenschap : een proces is dat misschien
nog eeuwen van ontwikkeling vraagt. Zoo evolueeren de leiders. Zien wij
nu de fabrieksarbeiders zeli. Hun lot wordt zeer merkbaar beter. Van de meest
verschillende kanten werkt men samen : our geleidelijk zoo mogelijk alle redenen
van ontevredenheid weg te nemen. Ook deze sociale hervormingen vragen
echter tijd en geduld. Als wij er echter in Blagen : 1° rechtstreeks door godsdienst en hoogere ontwikkeling het bewustzijn en de levensvreugde der arbeiders te verbeteren ; 2° de eentonigheid door variatie van werk, vermindering
van al te langen arbeidsduur en opklimming tot een breeder yak te verminderen ; 3° door een nauwkeurig afwegen van voor- en nadeelen in de verschillende bedrijven de arbeidssplitsing eenigszins te beperken, of althans niet
verder door te voeren ; 4° buiten de fabriek door goed voedsel, rust, uitspanning en familiegeluk den dagelijkschen arbeid te verzoeten ; 5° door de collectieve arbeidsovereenkomsten den werkman praktisch te doen beseffen, dat het
hem niet wel kan gaan, tenzij het ook zijn patroon wel ga! Dan worden vanzelf de oorzaken van de socialistische mentaliteit dermate verzwakt, dat een
heel ander complex van beslommeringen hen zal gaan beheerschen. Zoodoende wordt dus van lieverlede de pas-ontstane socialistenbedding weer ondieper en breeder, totdat hare wateren zich in de stroomen van andere hervormingspartijen gaan verliezen. Het socialisme zal Been twintig eeuwen oud
worden. — Maar ook in het betrekkelijk korte verleden heeft het reeds merk
ovaardige verandering in onze Nederlandsche taal gebracht. Dat kunnen wij
evenwel pas in in volle breedte en diepte, in ons derde deel overschouwen.
Toekomst der Socialistentaal.
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U DE SOLDATENTAAL.

m de psychologie van het huidige Nederlandsche kazerneleger wetenschappelijk te verstaan, zijn drie dingen noodig. In de eerste plaats
moeten wij het militaire zieleleven kennen, afgezien van nationaliteit of tijdstrooming. In de tweede plaats moeten wij dan het Nederlandsche soldatenleven tusschen 1850 en 1880 onderzoeken. En ten derde
moeten wij de veranderingen nagaan die de laatste dertig jaren in onze kazernes
hebben gebracht. Want wij Leven thans in een tijdperk van overgang. Allerlei
nieuwe stroomingen doen zich seders 1880 in de kazerne gevoelen. Maar daartegenin en daaronder woelt nog de oude sleur. En dis zullen wij Juist in de
soldatentaalhet aLlgrduidBlijkstbBspeuren, omdai de Taal als traditioneel iamiliestuk, in haar uitdrukkingsmiddelen door de bank veel meer onder den invloed
staat van het vorig, dan van het thans levend gedacht, en zij dientengevolge
de nieuwere sociale ontwikkeling altijd een beetje ten achter is.
Over de psychologie van den 19d eeuwschen West-Europeeschen soldaat in
het algemeen hebben wij twee nuttige onderzoekingen uit den laatsten tijd, die
elkander zeer goed aanvullen. De eerste is het „Essai de psychologie militaire
individuelle et collective" van den Franschen officier van gezondheid M. Camp eano, Paris 1902. Deze schrijver is een vereerder van het leger en ziet er bijna
niets dan goeds in. A. Hamon's : „Psychologie du militaire professionnel 2"Paris
1904 daarentegen, is het requisitoir van een heftig anti-militairist.
Camp e ano nu begint met erop te wijzen : dat het leger er heel en al op ingericht
is, om een verstandig en nuttig gebruik te maken van de psychologie de la
foule. Welnu, waarin bestaat dan het eigenaardige van deze psychologie der
menigte? Niet elke bijeenkomst is een menigte. Zoo vormden de passagiers en
de bemanning van de „Titanic" in de eerste dagen van haar vaart, slechts Ben
heele losse sociologische groep. Maar op den noodlottigen avond van de
ijsbergen in zicht, en vooral na de aanvaring, ziet, Coen voer er ineens een
besef van gemeenschappelijken doodsnood door die honderdtallen : plotseling
voelen zij hun eenheid, en zij handelen „en foule". Niet altijd echter slaat die
band zoo plotseling : om een groep van de meest uiteenloopende mentaliteiten
in eenheidsklem vast, neen meestal komen de menigten voort, uit 't langzaam
samenvloeien en samenstroomen van velen, in het nastreven van een gemeenschappelijk doel, m. a. w. uit reeds zeer hechte sociologische groepen. Wat .
moet hier nu nog bijkomen om er een menigte van te maken in psychologischen
zin? Een stecke prikkel. Opwinding, betoovering, opzweeping, hartstochtelijkheid. Een aanval op hun dierbaarste goederen, van vijanden of gevaren : op hun
bestaan, materieel of moreel ! En dan opeens breekt de menigte los. Alle eenlingen .
schijnen eensklaps hun individueele hoedanigheden te hebben verloren. Alle
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Drie dingen noodig.

beschaving, opvoeding, gezond verstand, zelfbedwang en willekeur verdwijr
nen : er laait slechts een hartstocht, ten goede of ten kwade geleid, dat bangt van
de omstandigheden en de menners af, maar onstuimig, onbetoombaar, geweldig
als een wervelvloed. In zoo' n menigte heeft ieder, j Uist door het getal der menigte,
een besef van onverwinlijke macht naar buiten, maar naar binnen zwicht hij voor
instincten, die hij alleen en of zonderlij k zonder moeite zou hebben onderdrukt.
Leder schudt alle verantwoordelijkheid van zich af, de menigte is anoniem. Wie
het eigenlijk gedaan heeft, komt nooit uit, ze hebben het allen gedaan. Ieders
suggestibiliteit groeit ook tot in het ongeloofelijke. Alles nemen ze aan. Elke
met overtuiging uitgesproken beoordeeling of waardeering : plant zich met epidemische zekerheid in alle hoofden voort. Alle geest van kritiek, op eigen daden
en overtuigingen, zwijgt ten eenenmale. Niemand luistert naar argumenten,
allen voelen slechts : en gloeien. Ze zijn ontzettend prikkelbaar voor allen weerstand, en lichtgeloovig voor alles wat op den weg ligt van hun hartstocht. Alle
gevoelens zijn overdreven, maar zoo weinig gecompliceerd mogelijk. De
menigte is onverdraagzaam en despotisch, wreed en cynisch ; maar ze kan
ook komen tot daden van ongelooflijken heldenmoed, zelfverloochening
kweeken in de individuen, doodsverachting en weergalooze dapperheid. —
Als het menschdom in zijn geschiedenis : moest missen al de daden der menigte, en alleen mocht bewaren de nagedachtenis der fe iten, met koel overleg
door individuen gewerkt, voorzeker, vele misdaden en gruwelen zouden
uit het zondenregister der wereld worden weggeschrapt ; maar ook vele
gloeien van ons geslacht, zouden spoorloos uit de annalen der menschheid
moeten verdwijnen. De Fransche revolutie is grootendeels een aaneenschake
ling van gruwelen der menigte, maar al de groote veldslagen der wereldgeschiedenis hebben de overwinning, en een dikwijls glorieuze overwinning gebracht
aan den veldheer, die van de psychologie der menigte wist partij te trekken, in
den volsten zin des woords haar aanvoerder, haar leider was. — Daarom dan
ook is altijd volgens Camp e ano — elk goed georganiseerd leger er op ingericht : om de manschappen zoodra het noodig is, in een menigte te metamorphoseeren, hun in die onverantwoordelij ke oogenblikken, verstandige, verantwoorr
delijke, ja zoo mogelijk geniale en heldhaftige officieren te verzekeren, en daar
entegen door tucht en straffen ten strengste te waken, dat die „menigte" niet in
ongewenschte oogenblikken uitbreekt, en zich aan onwettige, vaak gewetenlooze menners zou prijs geven. Daarom zou het leger niet slechts een hechte
sociologische groep, maar zelfs een soort kaste moeten vormen. Daarin toch
kunnen de opvlammingen der menigte naar wensch verwekt en bedwongen
worden. —Al geschiedt de aansluiting bij het leger meestal niet vrijwillig, het
breken met de gewone beroepsbezigheden, de heel bij zondere uniform, het gaan
inwonen in de kazerne, de gemeenschappelijke slaapverblijven, driloefeningen
La psychologie de la
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en maaltijden, met daarenboven de min of meer ruwe bejegening, en de strenge
straffen, geven aan den soldaat, Wiens krisis-leeftijd niet weinig tot het beoogde
doel meewerkt, eenverminderingvan eigenwaarde, maar een groepsbewustzijn
dat sterker is dan bijna overal elders, maken hem kortom tot lid van een kaste.
En dit gaat zelfs zoover, dat de wapens onderling : elkaar weer als vreemden
beschouwen, en dientengevolge met allerlei min of meer verachtelijke narren
betitelen. Zeker de persoon boet daarbij vele van zijn individueele gaven in,
zijn fijn gevoel stompt af; elke kaste toch biedt aan zijn adepten een stelsel van
ideeen, geheel pasklaar zönder zijne medewerking hij vindt er, zonder dat hij
er iets tegen vermag, een systeem van tuchtvoorschriften en levensregels, die
tot in het allerkleinste afdalen, en waaraan nu eenmaal niets te veranderen valt.
Hier heerscht een almachtige traditie, en alle nieuwe ideeen van beneden af, zijn
ten eenenmale uitgesloten. Hier niets van studentikooze spontaneiteit of levensvrijheid, hier is alles genummerd, gereglementeerd en voorzien. Geen hooger
elan motiveert dan ook de dienstverrichting, het is een drilschool, waarin
ieder zich goedschiks kwaadschiks onder de plak houdt, maar aan bijna alles
een hekel heeft, en waarvan de meesten in jongensachtige zorgeloosheid, maar
Loch vaak niet zonder spetterende hoop : het Binde verbeiden. Daaraan beantwoordt nu ook de soldatentaal. Weinig winden wij hier van die spontane
invallen en geestige extemporaties uit het Academieleven. De grappen en
quasi-geestigheden zijn gewoonlijk nog al bot. De kastegeest spreekt duidelijk
uit een tamelijk verregaande differentiatie der soldatentaal. Ze wijkt over `t
algemeen nog meer van de gewone omgangstaal af dan het Studentenjargon.
Het „audi et alteram parten" indachtig, geven wij nu eerst de hoofddenkbeelden van den tegenstander A. Hamon. Deze gaat er van uit, dat het doel van
het leger : de oorlog is; die zelf uit een aaneenschakeling van daden van geweld bestaat. Daarom moet Bus zoowel de opvoeding der officieren, als de
drilling der Soldaten erop berekend zijn : hen geschikt te maken om op het gewilde oogenblik, zoo veel en zoo vreeselijke daden van geweld te stellen, als
maar eenigszins mogelijk is. Daarom moeten zij gehard worden tegen lichaamsvermoeienis niet alleen, maar ook tegen pijn en ongemak, honger en dorst in
henzelve. Gehard ook vooral tegen het medelijden met anderen. Vandaar in
oorlogstijd dan die vrees voor niets, het urinachten van kleiner of grootere
wonden, het niet-tellen van menschenlevens, die dorst naar bloed en kanonnenvleesch, die soon moreele anesthesie die bijna allen uit de vuurlinie meebrengen, zoodat het doorstane levensgevaar zich in gruwelijke wreedheid ontlaadt. Maar ook in vredestijd toont zich deze onbarmhartigheid, ja onmenschelijkheid, maar al te vaak in de kazerne. Hoe dikwijls lezen wij niet van gruwelijke
mishandelingen door meerderen hun minderen aangedaan, vooral in het Duitsche maar ook inhet Fransche leger. Deze zijn weliswaar tegen de reglementen,
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De opvoeding tot geweld en ruwheid.

en worden dan ook bij gelegenheid disciplinair gestraft. Maar hoe licht zijn
vaak die straffen, door de collega's van den krijgsraad uitgesproken! En zelis
de hoogste militaire overheden, die de reglementen opmaken, geven dikwijls
in hun voorschriften, vooral in zake straffen, van verregaande hardheid blijk.
Vandaar ook het veelvuldig brutaliseeren van vreedzame burgers. Daar komt
dan nog het onbewuste en sours zelfs bewuste vooroordeel bij : dat niet het
leger voor de burgers, maar de burgers voor het leger moeten dienen : een snort
kaste-trots, die diep neerziet op alles wat geen uniform of Sabel draagt ! Een
verzachte vorm nu van die onmenschelijke ruwheid in daden, is de ruwheid in
woorden en taal. Dezelfde overprikkeling toch van hardheid en gezags-trots,
die de van nature ongevoeligen ook in vredestijd tot daden van geweld en
wreedheid brengt, leidt in meer gevoelige temperamenten ten minste tot een
uiterlijke ruwheid, een onbeschoftheid van taal, die misschien in geen enkele
andere laag der maatschappij haar weergä vindt. Wijl nu de meeste officieren en onderofficieren, natuurlijk de militaire loopbaan kiezen, uit een zekere
neiging van strak temperament, zijn verreweg de meesten hunner brutaal in
hun daden, maar allen zonder uitzondering brutaal in hun woorden en taal.
Ik heb met opzet Hamon tot hiertoe gevolgd, om te laten zien, dat hoe diep
waar, ook veel van zijn beschouwingen zijn, hij zich toch op den duur door zijn
antipathie tot onmiskenbare overdrijving laat verleiden. Om Wille der volledigheid vermeld ik slechts in het kort, dat hij in zijn laatste twee hoofdstukken
omtrent de zedelijkheid, het leger van tamelijk algemeene perversiteit beschuldigt. — Hoe verhield zich nu het Nederlandsche leger van Ca 1850 tot 1880
ten opzichte van deze algemeene gegevens? Op de eerste plaats is er bij ons
kalme Hollanders veel meer noodig dan bijna overal elders, om welke sociale
groep dan ook : in een gloeiende ziedende menigte te veranderen. Breekt ze los,
dan is zij er echter des te geweldiger om. Dat bewijst onze woeste dapperheid
in den uitersten nood. Daarom echter kent ons leger ook niet die aanstekelijke
adoratie voor sommige kranige hoofdofficieren, niet dat dwepen met dis of dat,
niet die eerste bevliegingen van dapperheid, oplaaiend bij het eerste geruchtje.
Verder zijn wij een echt-republikeinsch aangelegd yolk : we buigen ons niet gemakkelijk onder het gezag t we morren en mopperen gauw en graag, en kritiseeren onze meerderen metmeerrealistischescherpzinnigheid, dandemeestevolken
om ons been. Maar ten derde : Het groote verschil tusschen de Nederlandsche
kazerne, en die der andere groote mogendheden, was zeker, dat de geest onzer
troepen die na 1830x'31 van geen krfiJg meer wisten, veel minder oorlogszuchtig was. En Juist omdat de oorlog met zijn daden van geweld in hun zieleleven niet die eenige en eerste plaats innam, waren ook de wreedheden en
onmenschelijkheden bij ons zeldzamer. Ook het lastig wallen der burgers bleef
ten onzent binnen zekere, elders vaak overschreden perken. Maar al stond het
Het Nederlandsche leger.
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oogenblikkelijk oorlogsgevaar op het tweede plan, de militaire opleiding was
er niet minder krijgshaftig om, en zoo ontwikkelden zoowel meerderen als minderen, ook ten onzent, de gebreken van hun goede eigenschappen : een zekere
stufige hardheid van gevoel, en een aanmatigende uitoefening van het geringer
of grooter gezag : en uit al deze oorzaken vloeide voort : een verregaande ruwheid van taal, en een onbehoorlijk repertorium van schimp- en scheldwoorden:
voor minderen en meerderen. Daar verder het godsdienstig en zedelijk leven
gedurende dit tijdvak niet bijzonder bloeide, werden de krachttermen veelal
in vloeken, de grappen en moppen maar al te vaak in'kringen van verdacht
allooi, en de oorspronkelijke netten niet zelden in obscene toespelingen gezocht en gevonden. Ik zou ten bewijze hiervan een heele reeks versjes kunnen
aanhalen. Gelijk men weet, leert het kader aan de miliciens, om de verschillende signalen gemakkelijker te onderscheiden, gewoonlijk eenige rijmpjes van
erg simpele makelij, maar waarvan het rhythme nauwkeurig met het signaal
overeenkomt. Nu worden deze versjes echter voortdurend veranderd en
uitgebreid, en wel zoo goed als altijd naar den viezen of obscenen kant.
Tegen al te verregaande conclusies hieruit waarschuwt echter Generaal Fabius,
als hij schrijft : „Opmerkelijk is het, hoe in de kazerne — en bijna even sterk in
de lagere volksbuurten --- het woord „Sodomieter" als het ware in ieders mond
bestorven ligt ; alhoewel de paederastie wät dan ook de z.g. uranisten durven beweren gelukkig geheel buiten de zeden ligt. Zoo hoort men een
moeder uit de helle des yolks haar kind betitelen als „lief sodomietertje". Ook
het woord koejeneeren, vroeger toch zoo algemeen in gebruik (zelfs b. v. bij
Mevrouw Bosboom—Toussaint) duidt op die onzedelijkheid." Men zal dus
wijs doen, met te bedenken, dat velen op dit punt allerlei woorden gebruiken,
die ze eigenlijk niet verstaan, of zeker niet bedoelen. Maar van den anderen
kant is toch de invoering van zulke termen zeker aan mannen te wijten, die ze
maar al te goed verstonden. Vooral bij de artillerie was het mode, telkens om de
twee woorden een vloek in te voegen. Ca 1870 ging een hoornblazer van de
bereden wapens, behoorend tot een Compagnie, die generaalszoons onder haar
volontairs telde, er prat op: een nieuwen vloek te hebbenuitgevonden.-• hij vroeg
er een kwartje voor. Inderdaad, sinds Karel de Vijfde's „ordonnantie fegen de
Blasphemie" waren wij op het Binde der 19aeeeuw nog maar weinig vooruitgegaan. Onze militaire romans en novellen uit die dagen lasen de oudgedienden
wel met „duizend bommen en granaten" vloeken, maar durven toch de eigenlijke kazernetaal in al haar ruwheid niet aan. De eenige, die het gewaagd heeft, al
die vuiligheden, vloeken en scheldwoorden neer te schrijven was de generaalszoonL. H. Drabbe in „Het dappere Hollandsche leger" 5 (z. pl. en j.). Het minst
stootende hoofdstukje laat ik hier „met permissie" afdrukken. Alleen zal ik de
vloeken en erger door een x vervangen, want anders liep het de spuigaten uit.
444

Verregaande groiheid.

INSPECTIE-DELIRIUM.
De vierde compagnie zit in draf ; overste Blom, de bataljonscommandant, zal z'n driemaandelijksche inspectie houden. Er is gelast uitpakken op de bedden. De dikke compagniescommandant, kapitein Frikkers (de man staat op promotie) heeft 't buitengewoon met z'n
eigen te kwaad, z'n opgeblazen, rooie kop met de zwarte snor glimt van zenuwachtige
agitatie, benauwd als hij is voor bemerkingen van den god-overste. Op den avond te voren
heeft hij äl z'n kader bij zieh op 't bureau laten komen ; in een kringetje stonden de onder
of cieren en korporaals om hem heen, hij midden-in en met militair aplomb legde hij den
nadruk op 't gewicht der driemaandelijksche bataljons-inspectie, er mocht geen bliksem
aan mankeeren, zei-die, want anders kwam 'r „stront an de knikker" ; hij zou de onderofficieren onherroepelijk straffen als hun sectie, en de korporaals, „met 'r klooten in de
politiekamer donderen" als hun escouade niet in orde was. Dat heeft Frikkers streng
militairement georakeld, met opgetrokken wenkbrauwen en heesch-hijgende stem van
lijfdikte. Maar datzelfde kader ---. 't noemt z'n kapitein „de ouwe hoer" ^— had 'r maling
an ; de gebruikelijke termen van dien kant bleven ook niet uit ; de kapitein kon hun den
bout hachelen, de Bullen zou'en toch wel kloppen, zoo'n inspectie voor de B. C. was geregeld kouwe kak. En vanmorgen was dikke Frikkers al om half tien op de chambree aan
't manoeuvreeren. De sergeant van de week heeft 'n boel moeten slikken van den ouwen
hoer; zoo moest hij expliceeren, waarom de kwispedoren nag van geen schoon laagje nand
waren voorzien, waarom de groote koffieketel niet blank was geschuurd, en het onderste
randje van een beschot zoo goor zag. — En nu, kwartier vöör elf om elf uur words de
B. C. verwacht loopt-i, met het gejaagde gevoel van een regisseur vöör 't opgaan van
't scherm, blazend, puffend de vier sectien af, de glimmende sabelscheede kletterend Legen
de ijzeren kribben. Opeens ontwaart Frikkers den kamerwacht nog in corvee-tenue —
x vent, wat ben jij ? Kamerwacht, kaptein. Nou, lummel die je bent, mot je dan zöö
bij de inspectie voor den bataljonscommandant verschijnen? gauw als de bliksem je mouwvest aan, je hebt geen permissie vanavond. Maar kaptein .... --- Ja, hou nou maar gauw
je smoel, anders douw 'k je de pot nog in ; kijk die vent 'r x 's uitzien, 't is of-i zoo met
z'n donder uit de beerput is gehaald. Algemeen gelach, ook van de beide luitenantspelotonscommandanten, die, elk in z'n peloton, uit verveling heen en weer drentelen. Voor
't raam van de derde sectie staan twee wateremmers. Frikkers kijkt er naar, loops er omheen, blijft er dan vlak vöör staan. Sergeant van de week ! — Present, kaptein. Kijk
nou's die eene emmer, zeg ! — Wät kaptein? — Zie je nou niks aan die eene emmer ?
Nee, kaptein, ik heb ze allebei laten vullen en de deksels liggen 'r toch op. — Maar x x
zie je dan niks aan die emmer ? Waarachtig niet, kaptein ! Dan zal ik 't je zeggen :
clat eene deksel ligt scheef; 't oog wil ook wat hebben, sergeant. — En nu de sergeant,
tergend-sarcastisch luid : Kamerwacht ! Jawel, sergeant. ^-- Alla, kom hier, leg dat
linker deksel conform 't andere ! ^-- Kapitein Frikkers is doorgeloopen. in de zesde escouade
gaat hij de richting der kribben na.. — Escouadecommandant ! roept hij op eenmaal. —
Present, kaptein. r-- Jullie zijn toch eigenlek allemaal beroerlingen; nou sta je d'r vlak met
je snotkoker bij en je ziet niet eens, dat de kribben in je escouade niet Bericht zijn. Moet
ik je nou nog leeren, hoe je kribben rieht? he ? ga nou hier 's staan, hier, nou, kijk zelf
maar, die vierde krib steekt uit, dat had je toch ook wel uit je eigen kunnen ziep ? Laat 't
onmiddellek herstellen, korporaal ! — Een der manschappen verduwt, op last des korporaals,
de uitstekende krib, terwijl de kapitein, 'n eind verder, gehurkt, een fictieve lijn langs de
voorkanten der kribben zit te trekken. — Och korporaal, kom hier, 't lijkt gewoon nergens
naar, je staat daar maar te kloothannesse, je moet zelf je escouade nagaan, dat is mijn
werk niet. En je zorgt, dat de bataljonscommandant geen enkele bemerking maakt, hoor !
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Ik waarschuw je ! .--- Bij de laatste sectie spreekt de kapitein den luitenant-pelotonscommandant aan, am wat te zeggen. — Hier alles in orde, Heuvels ? '--- Zeker, kapitein, behalve bij een man, die mist 'n paar sokken Wie ? — De milicien Akkerman, kapitein.
Frikkers krijgt 'm staan. Hei jij maar een paar sokken om mee uit te pakken, vent ?
Escouadecommandant ! — Present, kaptein. — Weet jij daar iets van ? — Nee, kaptein. —
Hei jij dan gisteren die vent z'n sokken niet nagekeken? Akkerman, waar is je tweede
paar ? — Geen antwoord. Nou ! sta d'r nou niet bij als Jan Lul, je hebt ze toch niet
opgevreten ? Nee, kaptein. — Pak dan alleen met 't andere paar uit, 't is natuurlek die
beroerde vent weer ; na de inspectie zal 'k de zaak wel verder onderzoeken, 't is nou geen
tijd meer ; korporaal, je hebt vier dagen kwartierarrest. — Ik, kaptein ? maar 'k heb
gisteren ... — Hou je mond, korporaal, jij had moeten zorgen, dat die vent met 't reglemen.tair voorgeschreven aantal sokken had kunnen uitpakken ; voorloopig siel 'k 'r jou aansprakelijk voor. — Nog even blijft de kapitein het equipementstukkenzootje op Akkerman's
bed gadeslaan. — Hei je verder alles present, jongen ? Jawel kaptein. ^-- En nu ineens
dikke Frikkers, op een toon van spontaan-verrast zijn : „Ligt jou kleerborstel niet verkeerd?
die hoort toch links van de schoenborstel .... ten minste .... is 't niet Heuvels ? Nee,
kapitein, ik geloof dat de läatste order luidde, dat de kleerborstel rechts van de schoenborstel moet liggen," antwoordt de eerste luitenant der infanterie Heuvels. — ja God,
geloove, geloove, daar komen we niet verder mee, waar is de sergeant-majoor ? Frikkers
komt meer en meer in draf, 't loopt naar elf uur, de overste kan elk moment komen opdagen.
Sergeant-majoor ! och roept de sergeant-majoor is ! Present, kaptein. Zeg, weet jij
ook, hoe de de kleerborstel moet liggen : links of rechts van de schoenborstel ? Volgens
de laatste wijziging in 't model van uitpakken links, kapitein," antwoordt de sergeant
majoor kortaf-gedecideerd. Zie je, x daar hei je 't geneuk al !" hervat de kapitein geirrit erd. „Sergeant van de week ! — Present kapitein. Zeg tegen alle sectiecommandanten,e
dat ze moeten nagaan, of de manschappen bij 't uitpakken d'r aan gedacht hebben, de kleerborstel links van de schoenborstel te leggen. Vlug ! ! — De voor-inspectie des kapiteins is
afgeloopen, hij is langs alle bedden gepatrouilleerd. Met iets zelfgenoegzaams in z'n fysionomie wischt hij zich de zweetpareltjes van het dikke hoofd. De klok staat op vier minuten
Denken jullie 'r aan," waarschuwt Frikkers, heen en weer loopend, voor alle
voor elf.
manschappen tegelijk en met verheffing van stem, „dat als de overste je iets vraagt, dat je
'm dan bij z'n goeie rang noemt, hoor ! Niet vergissen ; die zich verspreekt, verbeurt z'n
permissie en in de houding blijven, tot 'r gelast words : op de plaats rust ! Begrepen allemaal ? Zijn jullie zakboekjes in orde en hebben de sectiecommandanten hun kleedinglijst
bij zich ? X, vent, sta je daar stiekem te pruimen ? Escouadecommandant ! --- Present, kaptein. Zie je niet, dat die vent pruimt ? Ik heb 'r niet opgelet, kaptein. Waar let
je dan we! op ? ik zie 't toch ook ? Alla, spuug uit die pruim, smeerlap ! Sergeant-majoor,
schrijf op : vier dagen arrest voor dien vent, wegens 't pruimen bij de inspectie voor den
bataljonscommandant. Spuug uit, onmiddellek ! — De „vent" duwt de tabakspruim van
achter zijn kiezen weg, spuwt ze uit in de holte van z'n hand en kwakt ze argeloos in het
kwispedoor. Doch daar komt de sergeant van de week tegen op. — Berje 'n häartje belazerd, kerel, niet in di schoone kwispedoor, breng 'm naar buiten ! De vent dremmelt nog
even, rood van verlegenheid. — Hoor je me niet ? Neem 'm 'r uit ! Nu bukt de vent zich,
pakt voorzichtig de natte, met zand bekleefde pruim op en loopt er mee naar de binnenplaats. — Doe dat zand nou weer wat glad, korporaal," commandeert de kapitein. — En
terwijl deze langzaam oploopt, moppert de escouadecommandant, die over 't pruim-incident
is aangesproken, tegen den sergeant van de week : Als de vent in z'n broek had gepist was
't zeker ook mijn schuld geweest, ouwe hoer ! — De kamerwacht zet hier en daar banken
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voor de tafels terecht, doch Frikkers wil nou niks meer van z'n plaats zien gaan, eindelijk
moet 'r maar 's aan dat gedonderjaag 'n eind komen. „Ja, schei nou maar uit, zeg, laat die
banken nou maar staan, die staan zoo heel goed ; ga jij maar liever bij de deur staan, met 'n
sabel in je hand ; zoodra je den bataljonscommandant ziet aankomen, roep je dadelijk : in
orde ! Goed duidelek roepen, hoor, dat we 't allemaal kunnen verstaan. Vooruit, weg,
marsch ! Ik verzoek de heeren pelotonscommandanten, na de inspectie even op het bureau
te komen." De heeren pelotonscommandanten knikken, zeggen niks. De kamerwacht
heeft gesabeld bij den ingang post gevat. Het is elf uur, Kapitein Frikkers gluurt even door
het raam, om te zien of de overste nog niet komt ; hij is zeer nerveus. Om zich wat te doen
te geven, veegt hij met z'n witterhandschoenvinger langs den achterkantvan een muurkastje,
bekijkt-ie zich in den spiegel, zet z'n pet wat rechter, gluurt onder 'n krib, of-i ook stof ziet,
licht de vouwen van 'n wolletje op, of 'r ook iets tusschen ligt . .. nee, alles in orde, nergens
een stofje, niks onbehoorlijks, de compagnie ziet 'r presentabel uit. Als nou de kerels ook
maar meewerken. Plotseling de harde krijgskreet : In or de! --, De kapitein en de beide
luitenants snellen als aangeschoten herten naar voren, blijven bij de deur, bezield door een
geest van gelijktijdigheid, alle drie op hetzelfde moment pal staan, salueeren. De manschappen en korporaals staan stijf voor hun bedden, de onderofficieren aan 't hoofd hunner sectie.
Het is een aangrijpend oogenblik, de opening van een wapenfeit. Luitenant-kolonel jonkheer Blom, bataljonscommandant, treedt binnen, gevolgd door den luitenant-bataljonsadjudant en den adjudant-onderofficier. Marge, mijne heeren, alles hier in orde, Frikkers ?"
vangt overste Blom aan. .-- Zeker, overste !" antwoordt de kapitein levendig. En nu
begint de rondetocht langs de kribben, sectiesgewijze, overste Blom, met ridderorden aan
z'n borst, vöörop, achter hem de ellenlange hierarchieke sleep : compagnies-commandant,
pelotonscommandant, adjudant-onderofficier, sergeant-majoor en sergeant van de week.
Overste Blom schijnt 'n weinigje blasé, hij kijkt bijna nergens naar, de vierde compagnie
boft speciäal. In het eerste peloton loopt alles zonder incident af, maar in 't tweede wil het
toeval, dat de overste juist milicien Akkerman aanspreekt. Frikkers zit in transes. ^-- Wel
jonge, hei je alles present ? zijn je sokken heel ? .-- Jawelle . . . . majoor. Höe zeg je? jonge,
jonge, vergis je je nou niet, he ? ben ik nou majoor ? Geen antwoord ; Akkerman, toch al
niet pinter, is bij 't gezicht van al die uniformen heelemaäl van de wijs. Bete staart hij den
overste aan. -- Nou ? ben ik majoor ? hoeveel kwasten heeft 'n majoor ? — Twee, kaptein
majoor . . . hakkelt Akkerman. .--- Hij is wat zenuwachtig, overste," vergoelijkt de kapitein.
Zenuwachtig, zenuwachtig, 'n soldaat möet niet zenuwachtig zijn," hervat de overste,
„jonge, jonge, jij mag nog wel is 'n duchtig lesje krijgen, hoor ! Wie is je instructeur ?
Ik, overste," antwoordt korporaal Meyer, escouade-commandant. Isri altijd zoo, korporaal ? --- ja, overste, hij is erg suf. — Zoo. Wat ben je van je vak, jongen ? sta nou toch
stil, 'n soldaat moet onbeweeglek stilstaan, als 'n meerdere tegen 'm spreekt, dat is je toch
zeker wel geleerd, he ? nou ? wat ben je van je vak ? ^-- Boere arbeijer, overste . . . majoor.
ja, dat kan 'k wel aan je knuisten zien, 't lijken wel stukken leer ! --- De gansche sleep
lacht. Akkerman bekijkt onwillekeurig z'n werkpooten. En nu wil de overste geestig zijn.
Wat heb je liever in je klavieren, 'n geweer of 'n dorschvlegel ?" vraagt hij met een fijn
glimlachje om z'n gedistingueerd grijs-snorremondje. ---- Akkerman antwoordt niet, begrijpt
toch wel, dat 't om 'n aardigheid te doen is, kijkt den overste bedeesd-glimlachend aan.
Nou ? durf je niet ? zeg 't maar, wat heb je liever ? 'n Dorschvlegel, overste," antwoordt Akkerman bangelijk. Hilariteit natuurlijk. Luitenant-kolonel jonkheer Blom loopt
verder, nog zeggend : „Nou, erg militair is 't niet van je, hoor ! je geweer komt je net zoo
goed te pas als je vlegel. Frikkers, Frikkers, wat is die man nog achterlijk ; heb je meer van
die sujetten bij de compagnie ? — Nee, overste," liegt de kapitein, „deze milicien is wel 'n
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uitzondering. — Nou, maak 'r dan nog 'n beetje soldaat van, he !" antwoordt de overste
langzaam-goedig, met 'n bemoedigend knikje ; dan, na even te hebben rondgekeken, ver-volgt hij Ik dank de heeren verder wel, ik zie, d'r is zorg aan de compagnie besteed,
laat de manschappen maar inpakken ; straks wou ik de heeren wel even op 't bataljonsbureau zien. — De inspectie is hiermede afgeloopen. Overste Blom en z'n adjudant verlasen
de chambree, uitgeleide gedaan door Frikkers en de beide luitenants, die meteen doorloopen naar het compagniesbureau. Korporaal Meyer, escouadecommandant van Akkerman,
komt nu bleek-giftig naar dezen toe. — x x x Boere hengst, moest jij je weer vergissen, he?
lamgeslagen drieling, stom stuk, x x x stomme verdommeling, schollebek ! ! — De onder
officieren kijken elkaar lachend aan. — En nu komt opeens, haastig-driftig, de sergeant-majoor
op de compagnie. „Korporaal Meyer en de milicien Akkerman, alla, allebei bij de kapitein
op 't bureau komen. Akkerman met z'n eene paar sokken
..."

Toen Drabbe al deze ruwheden hoorde en neerschreef, was de kentering
evenwel reeds ingetreden. Ook op het leger begonnen de groote maatschappelijke en godsdienstige stroomingen van den nieuwen tijd hun invloed te doen
gevoelen. Men beseffe slechts even : den afstand die er ligt tusschen de ontelbare edities en vertalingen van Büchners „Kraft und Stoff", en Brunetieres
artikel in de „Revue des deux Mondes" over het failliet van de wetenschap.
Het midden der 1 9d eeuw was de tijd van Renan en Strauss, en de „Moderne
theologie" ten onzent. Maar tegen 1880 zien we een wederopbloei van het
Revell dan krijgen we de anti-revolutionnaire partij en de doleantie. Over de
katholieken komt, als een nieuwe Pinksterzegen, rijk genadeleven en frisch inzicht van hun task in de nationale samenleving. Kuyper, Lohman en Schaepman
worden vrienden, en sluiten zich van lieverlede tot een Christelijke rechtsche
partij aaneen. Die godsdienstige herleving deed zich weldra ook in de gelederen gelden: niet langer werd de religieuze zin bedwongen in de binnenkamer
des harten, de flinksten durfden zich te uiten, en kwamen vierkant voor hun
geloof uit, ze begonnen te protesteeren als er gevloekt werd. Aanvankelijk
werden ze natuurlijk uitgelachen, maar dat bleef niet zoo. Want het goede
voorbeeld wekte weldra vele navolgers, die uit zichzelf nooit den moed zouden
gehad hebben. Vroeger schreef het Reglement van Krij gstucht voor : „Daar (ik
c ursiveer) de godsdienst de bron is van alle geluk, deugd, waren moed en troost,
moet ook in den krijgsstand eenieder zich tot betrachting derzelve en tot een
zedige levenswijze bevlijtigen : de godslasteringen, het vloeken en zweren moeten worden nagelaten." Toen was de godsdienst dus als het ware een utiliteitsbeginsel, en we zagen reeds wat dat uithaalde. Nu kwam de drang tot een
godsdienstig leven uit het diepe geloof van geest en hart, en dat zijn heel wat
werkzamer machten. — Ook op de behandeling der mindere militairen bleef
de godsdienst, die naastenliefde vraagt, niet zonder invloed. Doch vermoedelijk zou dit godsdienstig opleven in het leger niet zooveel hebben uitgewerkt,
was daarbij niet gekomen : 1° de pers, die al de leelijke stukjes begon uit te
brengen, waar vroeger geen haan naar kraaide, 2° de meer humane begrippen,
,
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die weliswaar aanvankelijk een zekere weekheid en verslapping in de hand
werkten, maar ten slotte de strooming van een rationeeler opvoeding door
sport en gymnastiek tot de „mens sana in corpore sano" in het Leven riepen ; 3° de
sociale beweging, die sterkopkwam tegen alle verdrukking, en aan de minderen
die vroeger bijna alleen hun plichten leerden, nu ook vooral hun rechten kwam
preeken. De officieren van nu: zijn waarschijnlijk niets beschaafder dan hunne
voorgangers van vijftig jaren terug, maar ze toonen thans die beschaving öök
in de kazerne tegenover hunne minderen. Vroeger wisten ze niet Beter of een
vloek was op in plaats in de kazerne, thans begrijpen ze min of meer reeds hun
sociale opvoederspositie. Bovendien verminderde daardoor sevens het overprikkeld gezagsbesef. Een paar jaar geleden zat de hoogst in rang zijnde generaal namelijk de Commandant van het Veldleger -- aan een diner na een
voetbalwedstrijd, met een paar miliciens in uniform! Wie had dat een halve
eeuw geleden durven denken! -- Verder kwam ook onder de recruten van
lieverlede een veel hoogere beschaving. De afschaffing der plaatsvervanging
en de instelling van het reserve-kader brachten een heele rij wel-opgevoede
jongeheeren in de kazerne, ja zelfs bekwame, geleerde, artistiek- en religieus
reeds hoogstaanden en gepromoveerden, die eerst na hun studietijd hun dienst
plicht konden vervullen. En men zou zeer verkeerd doen met den invloed dien
betrekkelijk weinigen te onderschatten. Dit alles bewerkte weer een verbreeding van het verkeer naar buiten, en dientengevolge een loser worden
der sociale groep, een vermindering van de kaste-eigenaardigheden. Ook door
het grooter worden van het contingent, en het met fiefs en tram zooveel vergemakkelijkte familiebezoek houdt de kazerne allengskens op „een wereldje
apart" te wezen, en dus ook de kazernetaal „een eigen taaltje" te zijn.
Ten slotte is om vele der bovengenoemde redenen, bij de toonaangevende
kringen, het leger aanmerkelijk in aanzien gerezen. In het midden der 19de eeuw
zou men zich een dochter van den burgemeester eener groote stad die gearmd met
een wachtmeester uitging, immers niet hebben kunnen voorstellen. Het meest
dragen daartoe nu evenwel nog twee nieuwe stroomingen bij : 1° de nationaliteitsbeweging : met haar consequentie in de volksweerbaarheid, 2° de bestrijding van de hand over hand toenemende neurasthenie, en de nieuwe kijk op
de veelgesmade Lucht als het geneesmiddel tegen zenuwzwakte. Van den anderen kant is het leger bij sommigen in aanzien gedaald : 1° door de vredesbeweging en 2° door het socialistischeanti-militairisme. Ik geloof dat ieder Christenmensch, of zelfs ieder beschaafd mensch, tegenwoordig wel toe zal geven dat
„Vrede door liefde en recht" ons ideaal moet zijn. Zij die evenwel het woord
van den ouden Friss: „du weisst nicht, Sulzer, zu welch verdammter Rasse wir
gehören" nog in de ooren hebben, zullen gemakkelijk inzien, dat Loch voorloopig aan de afschaffing van alle oorlogstoerustingen niet te denken valt, en
29
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dus met Frederic Passy en alle verstandige pacifisten : niet slechts wenschen
een goed-georganiseerd leger te behouden, maar vooral de goede zijden van
het leger, al langer hoe meer tot haar recht te doen komen. Er zal evenwel
nog heel wat water door onze lage landen naar zee moeten vloeien, eer alle
misstanden en ongeregeldheden in de kazerne zijn uitgeroeid, en aan de antimilitairisten alle reden tot klagen wordt ontnomen. Maar Juist in dit streuen
treffen ten slotte de pacifisten, met de mannen van de volksweerbaarheid en de
hygiene van den geest te zamen. Het leger zal dan een opvoedingsinstituut,
een school worden voor alle klassen van de maatschappij, waarin de discipline
over het lichaam : het middel zal zijn om tucht over den geest te winnen. En
dat dit niet weinig tot verhooging der geestelijke en moreele volkskracht moet
bijdragen, en de voortwoekerende neurasthenie zal helpen keeren, kan aan
Been gegronden twijfel meer onderhevig zijn. Zooesel Raymond, Pitres en
Janet in Frankrijk, als Soesman in ons eigen vaderland, hebben het Loch uit de
ervaring geleerd, dat niet slechts onder de militairen zeer weinig zenuwlijders
worden aangetroffen, maar dat de militaire dienst bovendien voor vele neur- en
psychasthenici een uitstekende gezondheidskuur blijkt tezijn.Wij hebben dus uit
dit alles te verwachten, dat de legertaal wel van lieverlede minder van de algemeene taal zal gaan afwijken als totnutoe, haar definitieve ondergang is echter
nog op geen eeuwen na te voorzien. Wij nullen nu een reeks lijsten met kazernewoorden lasen volgen. De indeeling ontleenden wij in hoofdzaken, ter gemakkelijker vergelijking met de buitenlandsche gegevens, aan P. Horn : Die deutsche Soldatensprache 2, Giessen 1905. Bovendien hebben wij een scherpe scheiding aangebracht tusschen de gegevens der 19de en der 20 Sse eeuw. Dit gaf
natuurlijk aanleiding tot herhalingen, maar levers het groote voordeel op, dat
men nu de inwerking der hierboven uiteengezette psychische tendenzen en
sociale stroomingen, op heeterdaad kan betrappen. Alleen moet men hierbij
vooral in het oog houden, dat ik voor de bereden wapens alleen een klein lijstje
uit 1914 kan overleggen, behalve voor de artillerie, waarvan ik bijna geen
nieuw materiaal heb kunnen bemachtigen, mijn verzamelingen voor de 19de
eeuw veel onvollediger zijn dan die voor de Soldaten van thans ; en deze
leemte does zich vooral bij de rower woorden gevoelen, omdat vroegere
schrijvers tegen het opnemen van zulke termen en uitdrukkingen veel meer
bezwaren hadden dan onze moderne naturalisten. Het verschil in taal tusschen
artillerie en infanterie is, gelijk men zelf uit de lijsten zien zal, niet zoo groot als
men zoo verwachten. Toch achtte ik een scheiding gewenscht ; al was het
alleen maar om te kunnen bepalen, bij welk kader de term het eerst is opgekomen. Overigens zijn, Juist als bij de Studentensaal, alle obsceniteiten enz.
kortweg geweerd. De boeken en stukken voor de 19de eeuw min of meer volledig ge excerpeerd, zijn de volgende : Lodewijk Mulder : De Stokvischorders
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opnieuw gedrukt in Humor en Satire, Den Haag 1907, blz. 213 vlgd. ; Schetsen
uit het soldatenleven van een gewezen Limburgsch milicien, Sittard 1870;
W. Vosmaer : In dienst, Den Haag 1886; N. van Harpen: Losse en scherpe
Patronen, A'dam z. j. ; N. van Harpen : Toevaltreffers, A'dam z. j.; F. A. Buis
(pseudoniem van Gen. Fabius) : Veteranen, A'dam z. j. ; L. Drabbe: Het dappere Hollandsche Leger 5, zonder plaats en jaartal. Lijst van woorden in gebruik bij de Kon. Mil . Akademie, Onze Volkssaal I, blz. 46 vlgd., II, blz. 119
vlgd. Bovendien stonden mij een paar woordenlijsten ter beschikking door
Generaal A. N. J. Fabius en een onbekend artillerie-officier in het jaar 1882
voor Taco de Beer „Volkstaal" opgemaakt, maar tot nu toe niet uitgegeven.
De soldatenwoorden van de 20 Ste eeuw zijn alle in de jaren 1913 en '14
door vrienden en oud-leerlingen uit den mond der soldaten voor mij opgeteekend. Alleen voor de Koninklijke Militaire Academie gebruikte ik o. a. een
artikeltje in het Weekblad voor Leeraren. Overigens vergelijke men hiervoor
nog Dl I blz. 495-501.
I. NAMEN VOOR MEERDEREN EN BIJZONDERE POSTEN 1860-1885. :-:
Bij de Infanterie :
Drilmeester : korporaal of sergeant die met
B. C. (be.se:): bataljons-commandant. Deze eenige hardheid leert exerceeren.
verkorting wordt in de reglementen gebruikt Korpus : verkorting van korporaal.
Menagedief : scheldnaam voor den menageen is daaruit overgenomen.
meester.
Beul : de provoost-geweldige.
Brigges : korporaal. Het woord komt van Mieter : 'n hooge mieter : een hooggeplaatst
brigadier, den titel van een korporaal bij de persoon. Eigenlijk iemand die een Koog
cavalerie, ook als vocatief gebruikt door de hoofddeksel draagt. Mieter van het lat. mitra, muss, hoofddeksel.
lagere klassen buiten het leger.
Dubbele : sergeant-majoor, naar de dub- Olie : Jan Olie : scheldnaam voor den plaatselijken adjudant.
bele streep, die hij op de mouwen heeft.
Kadraaier : eerste of tweede kadraaier : Opper : verkorting van opperwachtmeester.
eerste of tweede luitenant. cf . Zeemanstaal. Ook naam voor den sergeant-majoor.
Stip : adjudant-onderofficier, zoo genoemd Pook : scheldnaam voor een adjudant-onomdat hij als onderscheidingsteeken een derofficier (niet algemeen).
Punt : hetzelfde als pook.
kleine knoop op de kraag heeft.
Roffeljongen : tamboer.
Bij de Artillerie:
: adjudant-onderofficier. Zie dit woord
Big:scheldnaam voor een milicien.-korporaal, Stip
bij de Infanterie.
Broekje : een jong aangesteld gegradueerde, Stok : scheldnaam voor den adjudant-oniemand die slechts kort een rang of graad derofficier. Deze droegen vroeger stokken.
bekleedt. Het woord komt waarschijnlijk van: Vuurpik : scheldnaam voor den sergeanteen jong,klein broekje, iemand die slechtskort majoor-vuurwerker.
een broek draagt, iemand die nog heel jong is.
Brigges : verkorting van brigadier, titel van
Aan de Kon. Mil . Academie to Breda :
een korporaal bij een bereden wapen.
Dienst -klopper : een strenge meerdere, een Brievenmajoor : de onderofficier die de
strenge dienstdoener.
brieven brengt.
Soldatenwoorden 1860 ---1914.
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Dubbele : sergeant-majoor, die dubbele Ploert : de adjudant-onderofficier.
[last. Stip : de adjudant-onderofficier. Afgeleid
streepen op de mouwen draagt.
Fielt : onderofficier met de surveillance be- van de knoop, die deze als distinctief op den
jaskraag draagt.
Fieltenkooi : woning van den fielt.
:.-:
NAMEN VOOR MEERDEREN EN BIJZONDERE POSTEN 1913-1914
Man : twee man en een paardenkop : kor Bij de Infanterie :
poraal, zoo genoemd om de weinige manB, C. : batal'onscommandant.
schappen, die onder hem staan.
i
..
Bri gadier : eigenlijk korporaal bij de bere- Olie : Jan Olie : in kleine garnizoenen alge-den wapens. Sarrend overgenomen door de meen de plaatselijke adjudant.
Infanterie voor hun korporaals.
Oppasser-richtbok : helper van den foerier
Brigges : brigadier. Zie lijst van 1860,-1885. (die den richtbok in bewaring heeft) ; geCompiesvader : kapitein.
woonlijk dezelfde als de kuchboer.
Dubbele : sergeant-majoor. Naar de dub- Pet : Jan, Piet met de pet : de overste.
bete strepen op de mouwen.
Punt : adjudant-onderofficier, naar de zilveDubbele punt : vaandeldrager. Naar de ren of gouden punt of stip op zijn kraag.
twee stippen op z'n kraag.
Roffeljongen : tamboer.
Ezel : gestreepte ezel : iedere meerdere.
Sant : sergeant.
Goudkraag : majoor of hooger.
Sergeant-majoor in de grondverf : korpor
Jan met de pet : zie B. C.
raal, omdat de streep om de moues nies van
Kanarievogel : aspirant-reserve-officier. goud maar geel is.
Zoo genoemd om de gele biesjes aan weers- Stip : zie punt.
zijden van den kraag.
Vaandelsjouwer : vaandeldrager.
Köpral, kopraal, kiepraal : korporaal.
Aan
de K. M. A. te Breda :
Kuchboer : soldaat die het kommiesbrood,
Balgstip : adjudant, huismeester met het
kuch, uitdeelt.
eten belast.
Luit, leint, lurnt : luitenant.
:r: :-:
IL NAMEN VOOR DE MANSCHAPPEN IN DE JAREN 1860-1885
ger voorzien van witte biezen. Vandaar welBy de Infanterie :
deze uitdrukking.
licht
Boutje : een nieuw-aangekomene voor het
Indische leger. (Alleen te Harderwijk gebrui- Boer : een nieuw aangekomene milicien.
kelijk.) Wellicht afgeleid van : een vet boutje Cadet : gegoed, 'n fijn cadet : een volontair,
'gezetenen van Hard
Harderwijk,
e op die tot officier wenscht opgeleid te worden,
voor de in
rwi k,die
of die veel geld heeft. Een heertje. Voorna
de kolonialen azen.
diligence
of
omnibus,
die
melijk
bij het Instructie-bataljon gebruikelijk.
Bout'es-wagen
g en :
Dokstukje
: een gunsteling, proteg e .
de boutjes aanbracht.
Kanarievogels
g e1s : scheldnaam voor de Infan
: een zindelijk man.
Dure : een plaatsvervanger, omdat hij zoo- terse. Deze had een gele uitmonstering.
Kaassnijer : een militaire dandy.
veel geld gekost heeft.
Kanenbraaier : een militaire dandy ; ook wel
de
cavalerie.
Kaikai :
iemand die veel verteert of bluft.
'n Nummer : aardige kerel.
Sprotter : iemand die nog kort in dienst is. Kerel : een dure kerel : een remplacant, omdat deze veel geld kost.
Vetkees : een onzindelijk man.
Knoopendraaier : flikflooier.
Bij de Artillerie:
Kraan : een knappe, verstandige kerel.
Boon : witte boon : scheldnaam voor een Lans : landsman
infanterist. De infanterie-kleeding was vroe- Lijfhoornblazer : el e ve-hoornblazer.
^

^
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Opsluiter : een klaplooper.
Piot : scheldnaam voor den infanterist.
Paplap : hospitaalsoldaat.
Scherpschutter : een veelvraat iemand die

Brenzert : slaper.
Dokstukje : een baar die door een oudje en

amitie wordt genomen.
Donderstukje : een baar die door een oudje
veel honger heeft. Ook een wellusteling.
erg onzacht ontgroend words.
Fideel : familiaar. 'n Fideele baar : een baar
Slaap : de man naast wien men slaapt.
Stoepie: scheldnaam voor vesting-artillerist. die zich vrijheden veroorlooft.
Theedrinker : iemand die vaak in het hos. Kafkaf : de Cavalerie.
pitaal wordt opgenomen. Ze zijn in het hos- Kierpaal : iemand die hard werkt, vooral
stiekem.
pitaal met niets zoo gui als met thee.
Vetdoffer : iemand die met de linkerhand Lans : landgenoot, kameraad.
vuil maakt, wat hij met de rechterhand heeft Oliefuif : man die de lampen schoon houdt
gepoetst.
en aansteekt.
Vetlap : een smerig soldaat.
Oliekadet : oliefuif.
Onmogelijk : 'n onmogelijke kerel : een ver-Watercadet : zie fijn cadet.
velende, dwaze kerel.
Aan de K. M. A. to Breda :
Opsluiter : klaplooper.
Asymptoot : iemand, die in zijn overgangs- Oudje : ieder die baar of is, dus cadet van
examen niet slaagde. In de wiskunde is het tweede of later verblijfjaar.
asymptoot een lijn (het pad der studie) welke Schetteraar : praatjesmaker.
een andere (den top van den berg, het doel) Slaap : de man naast wien men slaapt.
steeds nadert zonder haar ooit te bereiken. Typisch : een typisch (goede kerel) : een bijBaar : nieuweling aan de Academie, wat aan zonder (goede kerel).
de Universiteiten een groen is.
Voshengst : iemand die hard studeert.
Baren : ontgroenen.
Wollert : slaper.
NAMEN VOOR DE MANSCHAPPEN IN DE JAREN 1913-1914.
heel weinig yolk b.v. dat een korporaal on-By de Infanterie :
der zich heeft.
Big : recruut die nog niet is afgericht.
Milicienbonk : milicien.
Boerenlul : milicien die nog niet afgericht Milicienhengst : milicien.
en een beetje boersch is.
Milicienknuppel : milicien.
Bokkepooten : infanterie. cf. Artillerie.
Pikkes : (Indisch) marinesoldaat.
Dienstklopper : iemand die altijd zijn best Piot : infanterist.
doet.
Poetskurk : klein ineengedrongen ventje.
Hongerlijder : vrijwilliger.
Pompstokken : grenadiers.
Jantje : soldaat.
Roetjakstamper : scheldnaam voor soldaat.
Kameraad : medesoldaat.
Sambalburger : scheldnaam voor soldaat.
Kanarievogels : reservekader.
Schijtvlieg : scheldnaam voor iemand die in
Kikkers : jagers.
de stad gaat om ergens te praten en koffie te
Knuppel : in samenstelling geeft dit woord krijgen.
minachting aan : b.v. reserveknuppel.
Slaap, slaapie : de man naast wien men
Kopschijf : algemeene scheldnaam. Over- slaapt.
dracht van de schietschijf, die in vorm zoo- Snijboon : 'n snijboon van goeie of komst
wat op een mensch gelijkt.
jong soldaat uit den deftigen stand.
Lijntrekker : iemand die vrij van dienst of Veld : de veld : de veldartillerie.
een gemakkelijke dienst zier te krijgen.
Veldbonk(er) : veldartillerist.
Man : anderhalve man en een paardekop : Vesting : de vesting : de vestingartillerie.
1860-1914.
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Vetdoffer : een onzindelijk soldaat.
Vierpooter : een viermaander.
Zandhaas : scheldnaam voor infanterist.
Zwengel: in samenstellingen geeft dit woord
minachting te kennen b.v. 'n reservezwengel.
Bij de Artillerie :
Bokkepoot : infanterist. De naam is ontleend
aan de indrukken van de hakijzers, die de
infanterie in het zand achterlaat. Daarop
slaat ook het versje : Infanterist bokkepoot
Hei-je geen geld, ga dan maar dood.
Ezel : infanterist. Anderen zien in die hakijzer-indrukken gelijkenis met ezels.-hoefr
ijzers : vandaar de naam.
.--

Aan de K. M. A.:

Balgtype : iemand, die veel eet.
Bokje : een soldaat.
Booker : een schooier.
Kei : de eerste van de klas.
Kekkeling : iemand die er fijn uitziet.
Klos : kei.
Poen : een schooier.
Schragerijders : cavaleristen.
Stoep : artillerist.
Wespen : de genisten.
Veulen : de jongste van de Academie, bij
een feest of andere gelegenheid.

Zandhazen : de infanteristen.

Opmerkelijk misschien is het — trouwens zeer begrijpelijk, —verschil dat door
militaire schrijvers, natuurlijk altijd officieren of cadetten, onwillekeurig gemaakt wordt tuschen man en persoon. Het eerste gebruiken ze uitsluitend
voor hun minderen, het tweede slechts voor buns gelijken.
III. NAMEN VAN DE LIITRLISTINGSSTUKKEN IN DE JAREN 1860.-1885 :-:
Bij de Infanterie :
Bak : ransel.
Bijtrekken : de plooien goedtrekken.
Doffen : poetsen.Waarschijnlijk uit de t egen
glimmend maken, zooals b.v.-stelingmet
„een koopje" door tegenstelling is geworden : een misrekening.
Haringen : de tentpennen waaraan de tentlijn(en) zijn bevestigd.
Hartklopper : medalje.
Kaasmes : sabel.
Keep : sjako.
Kling : sabel.
Pieper : pompon.
Schrap : de roode schrap, de roode chevron.
Slakkesteker : bajonet.
Spuit : geweer.
Trappers : schoenen.
Turftrappers : schoenen.
Bij de Artillerie :
Bijtrekken : de plooien bijtrekken: zorgen
dat de plooien van achteren bij jas of mouw
vest goed zitten, wanneer de sabelkoppel
wordt omgedaan.
Bullen : 't zelfde als spullen : alle kleeren.
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Bokkentuig : zie tuig.
Doffen : poetsen.
Kaasmes : korte sabel.
Kapitein : de kapitein is dood : je muts staat
verkeerd op je hoofd.
Lat, lange lat : sabel, lange sabel.
Pereboom : paal in 't midden van een tent
om deze op te houden.
Pierebak : patroontasch.
Slakkesteker : bajonet.
Spuit : geweer.
Tuig : het tuig omhangen : de wapenen en
het ledergoed aandoen.
Vet : onzindelijk.
Vetdoffen : siecht poetsen.
Aan de K. M. A. :
Bullen : benoodigdheden : kennis ; eigendom.
Kaas : zie snijden.
Ongekleed : de uniform niet naar den eisch
aan hebben, b.v. de jas niet geheel toegeknoopt dragen.
Postiek : burgerkleeding.
Spuit : geweer.
Smurrie : olie met blauwsteen om het geweer te poetsen.
Snijden : er mooi uitzien. Ook : kaas snijden.

NAMEN VAN DE UITRUSTINGSSTUKKEN IN DE JAREN 1913,-1914 :r:
pas op de Maaldrift, d. w. z. die heb ik verVoor de Infanterie:
op de Maaldrift (Kampen).
loren
Bliksemafleider : tuniek ; zoo genoemd om
Nogablokken : loodblokken in de patroonhet roode biesje van de nieuwe tuniek.
Bokkie : ransel. Dit woord wordt vooral in tasch.
't Ned.-Ind. leger gebruikt, naar de huid O ng ekleed : de uniform niet naar den eisch
aanhebben.
waaruit de ransel is vervaardigd.
Buiten model : niet precies volgens voor- Opdoffen : oppoetsen. Ik moet den luitenant
schrift. Hij doet buiten model, hij doet mal. nog opdoffen, zegt een oppasser.
Patje : bies op de kraag.
Wordt vooral van meerderen gezegd.
Pieper : 1 0 aardappel, 20 scherpe pieper :
Dollen : poetsen. Knoopen doffen.
scherpe kogel.
Eenmansschijf : schietschijf.
Potlood : geweer. (Bij de schutterij).
Flikkersjas : tuniek.
Rijp : de knoopen zijn rijp : vallen bijna af.
Flodder : losse Hodder : losse patroon.
Gamellen : fra. gamelles, ijzeren Bakken voor Rompschijf : schietschijf.
koffie of rats. Wordt verbasterd tot kamillen Scheerkwast : pluim op de kepi.
Schietijzer : geweer.
of kameelen.
Kaasmes : sabel van onderofficiers en kor Sigarenkistjes : zie kistjes.
-pora ls, Sik : paard.
Slakkesteek : bajonet.
Kamillen. kameelen : zie gamellen.
Smurrie : olie met blauwsteen om 't geweer
Kapotjas : lange soldatenjas.
Keep : kepi. Als de keep achterste voren op te poetsen.
staat, vraagt men: „Is de bataljonscomman.- Soepjurk : lange soldatenjas.
Spuit : geweer.
dant (de b. c., de kapitein) dood ?"
Tenue : groot tenue : tuniek, omdat de
Kegeltje van Jan : bronzen medalje.
in groot tenue deze tuniek aan hebben. ciens
Kistjes, sigarenkistjes : dienstschoenen.
Tuniek : jas voor dagelijksch gebruik.
Kling : lange sabel.
Vetleeren medalje : medalje.
Knol : paard.
Zwenkjas : grootverlofjas.
Kopschijf : schietschijf.
Linnenkast : ransel.
Mobilisatie-keep : leelijk model kepi door Bij de Artillerie:
Biek : dienstpaard.
het Rijk verstrekt.
Bij ltj e : klein artillerie-sabeltje.
Mobilisatie-pet : zie mobilisatie-keep.
Model : volgens voorschrift. Een sergeant
die model is : die zeer streng is. Modeldienst Aan de K. M. A.:
Geit : mak paard.
doen. Hij is model, modelschoenen enz.
Monddeksel : stop op de geweertromp. B.v. Kanapee : mak paard.
Waar is je monddeksel? Die markeert de Koei : mak paard.
IV. TERMEN VOOR DIENST EN VERLOF IN DE JAREN 1860-1885. :r:
Klassineeren : iets op reglementaire wijze
Bij de Infanterie:
in orde brengen, gezamenlijk iets verrichten.
Bij zijn in z'n reglementen : ze goed kennen. Komt vermoedelijk van collationeeren : geschriften met elkaar vergelijken b.v. bet afCopie, Compie : Compagnie.
Geweer : hij staat voor 't geweer : een veel schrift met het oorspronkelijke. Dit afschrift
gebruikt antwoord wanneer er naar iemand werd bij 't collationeeren verbeterd. De ser.geant.-majoor klassineerde, bracht in orde.
gevraagd wordt, die afwezig is.
:--:
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Permissie : met permissie gaan : een kort
verlof krijgen van 1 a 2 dagen b.v.
Maandelijksche herrie : maandelijksche
Mikmak : oorlog. [inspectie.
Pof : op den pof gaan ; zonder permissie het
garnizoen verlaten.
Potjes : hoeveel potjes nog ? Hoeveel dagen
moet je nog dienen ? Ieder soldaat heeft een
blikken eetketel, waarin hem — voeger altijd
en thans meer bij uitzondering r--- zijn warm
eten wordt uitgereikt. Deze portie noemt hij
zijn potje.
Rats: in de rats zitten; erg bang zijn cf. blz. 464.
Schieten met flodderpatronen : schieten
met flaubertpatronen.
Sergeant majoor is jarig : het is tractement
uit betalen. Vroeger alle vijf dagen.
Tusschenuit : (er) tusschenuit trekken : deserteeren.
-

Bij de Artillerie :

Afpresenteeren: De soldaat moet gepresenteerd worden aan den chef, op den dag vöör
zijn eventueel vertrek.
Bajonet : zijn bajonet afslaan : met het werk
of spel eindigen, omdat het voortzetten toch
niets geeft. Sla je bajonet maar af, schei
maar uit : het geeft toch niets. In 't algemeen
met iets eindigen. Na afloop van de exercitien
of de wachten wordt gecommandeerd : bajonet af, d. w. z. doet de bajonetten van de
geweren.
Bajonetten : op bloote bajonetten : op bloote
voeten.
Brood : nog brood op de plank hebben : nog
moeten dienen. Ik heb nog een jaar brood
op de plank. Brood op de plank hebben : nog
kommiesbrood voor de toekomst hebben.
Dienst kloppen, uitmaken : 1) verschillende
personen voor dienst commandeeren 2) in
overleg treden : zij maken den dienst uit : zij
overleggen hoe het wezen moet.
Donder het hooi in de reif : gewoon commando om de paarden te voeten.
Drillen : iemand leeren exerceeren vooral
met eenige hardheid.
Hiel : twee uur op z'n linker kiel draaien
twee uur op post staan.
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Lakens : de lakens uitgeven, uitdeelen : kom-

mandeeren.
Lappen : een functie uitoefenen voor iemand

die door ontstentenis of ziekte verhinderd is.
Dus toevoegen, aanlappen wat te kort is.
Lapweek : de orderweek hebben bij ontstentenis van den korporaal of sergeant der
week.
Linker : zie hiel.
Oliehalen : bij militaire marschen een gewone uitroep voor : links en rechts van den weg
gaan om een rijtuig te laten passeeren.
Pas : in den pas staan : goed aangeschreven
staan. Wanneer men achter elkaar marcheert
en men heeft niet denzelfden pas, dan gaat
het loopen slecht. Men trapt op de hielen
van anderen en krijgt woorden. In den pas
gaat het beter.
Paulus heeft de week : het is mooi weer,
dus exerceeren.
Petrus heeft de week : 't is slecht weer, dus
geen exerceeren.
Pof : op den pof gaan : zonder verlofpas uitgaan, pierewaaien.
Pijn : pijn in den ransel hebben : te lui zijn
om zijn ransel te dragen.
Ransel : zie pijn.
Rapport houden : b.v. de chefs der korpsen
houden rapport : d. i. houden op een bepaald
uur zitting om rapporten in te nemen, diensten te bevelen, straffen uit te deelen, enz.
Sokken : er de sokken in netten : hard weg
-lo pen.
Schilderen : op wacht staan.
Schutteren : slecht exerceeren : ook iets verkeerd of onhandig uitvoeren. De afleiding is
voor onze schutterij niet vleiend.
Stoom : verkorting voor den vroegeren
stoom-cursus.
Theorie : er is theorie aan de lucht : het
wordt slecht weer. Bij slecht weer worden
de wapenoefeningen in de open lucht vervangen door theorie binnen.
Tusschen : ervan tusschen (uit) zijn, gaan :
zich zonder verlof van het korps verwijderen.
Uitpakken : inspectie maken. De ransels
worden dan uitgepakt. Ook geneeskundige
visitatie.

Uitrukken : buiten de kazerne gaan voor
oefeningen of werkzaamheden.
AandeK.M.A.:
Blokken : hard studeeren.
Boom opzetten : gezellig praten, keuvelen.
Bullen : opstand maken, oproerig worden.
Bullenfeest : opstand.
Contramarcheeren : een dito plagerij als
keeren een straf is. De patient kroop bij
't hoofdkussen, kop vooruit, onder de wol.
En als hij aan 't voeteneind er weer uit kwam
kijken, kreeg hij een glas water in 't gezicht.
Dokken : beschermen een baar dokken : een
baar in bescherming nemen.
Drossen : wegloopen, de poort uitloopen.
Druipen : niet overgaan, zakken.
Eendjes : naar de eendjes zien : over het
muurtje bij het Spanjaardsgat kijken.
Gang ! : „vlug wat".
Gang, geng ! : geroep waarmee verzocht
wordt om door te gaan met het een of ander
en daardoor Been oponthoud to veroorzaken.
Zoo b.v. bij gedrang op corridors of elders.
Haas : je bent kolossaal haas : zie haas vreten en puntje.
Haas vreten : bang zijn, een dwaas figuur
maken.Vandaar ook het geroep : haas ! haas
Waarschijnlijk is het afkomstig van den vers-regel : Ende hi vrat haese ! in Reinaert deVos.
Kieren : hard studeeren.
Komt's an ! : daar komt zij aan ! Waarschuwend geroep voor overtreders van de een
of andere bepaling.

Mopperen : studeeren.
[rechte weg.
Pakriem : een lange pakriem : een lange
Pennebaantje : dictaten afschrijven enz.
door de baren voor de ouderen.

Pet-af I : waarschuwend geroep, synoniem
met „komt 's an !" en in gebruik genomen,
toen deze laatste uitdrukking verboden was.
Poetszak : achter de poetszak : jonger zijn.
B.v. hij ligt drie jaren achter me poetszak
hij is drie jaren jonger in dienst dan ik.
Politiek : 'n politiek : een burger.
Postieker : burger.
Potje : club. Een potje opzetten : gezellig
praten.
Puntje : in een zin als : je bent 'm een puntje.
Het is moeilijk door een bepaalde uitdrukking te vervangen en wordt in verschillende
beteekenissen gebruikt.Wanneer iemand jets
onaangenaams wedervaart of hem jets tegen..
valt, zegt men dat bij 'm een puntje is. Ook
als A. jets beweert en B. bewijst hem het
tegendeel, dan roept men A. toe : „nou ben
je 'm een puntje."
Puppen : rooken.
Snorren : boodschappen doen.
Spieren : bij een examen ongeoorloofde middelen gebruiken.
Spiertje : stukje papier met aanteekeningen
voor bovenbedoeld gebruik.
Stechel : zie spiertje.
Stechelen : zie spieren.
Vossen : hard studeeren.
Walletjes pakken : wandelen op de thans
geslechte wallen.

TERMEN VOOR DIENST EN VERLOF IN DE JAREN 1913-1914.
Bij de Infanterie:
Afgaan : den dienst verlaten.
Afpresenteeren : de laatste dienst hebben.
Afzwaaien : met groot verlof gaan.
Afzwaaier : schot, dat niet in de schijf zit.

De naam komt hiervandaan, dat er met een
rood vlaggetje uit den kuil gezwaaid wordt.
Alle uur een lepel : de soldatenschool.
Boel : de boel inleveren : afgeven wat men
van het Rijk in gebruik heeft.
Burgerkorveeers : vroeger beteekende dit
woord alleen de burgerknechts in de kazer-

ne : nu ook de gymnastiek-onderwijzers.
Copie, Compie : compagnie.
Dienstkloppen : nauwkeurig alle dienstverplichtingen vervullen. Minachtend ook i n de
beteekenis van vleien, stroopsmeren.
Dienstklopper : iemand die dienstklopt.
Dwarstreffer : een kogel die dwars op de
schijf komt.
Hengsten : met de recruten hengsten : de re^cruten onderrichten.
Kilometer : zooveel kilometer achter de kop-pelplaat hebben : een marsch maken van zoo1860-1914.
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veel kilometer. De koppelplaat is de koperen
plaat met het regimentsnummer er op.
Koppelplaat : zie kilometer.
Lijn : de lijn trekken : weinig of niets uit.
voeren. Bij de compagnieschool is het een benijd baantje de touwen temogenvasthouden.
Men mag er zijn ransel enz. bij afleggen.
Lijn : een goeie lijn hebben : een gemakkelijk leventje hebben, op den een of anderen
dag, of in een of ander postje.
Loopen : tippelen.
Mikmak : aanslagoefeningen.
Oppilemeuren : oppoetsen van koper. Afgeleid van een vroeger poetsmiddel „pierre
de Namur" genoemd.
Rotzooi : kazerne of de geheele dienst.
Rotzooi : de rotzooi uitgaan : met groot verlof gaan. Ontleend aan een liedje.
Rustkamer : waar de foerier allerlei dingen
buiten-gebruik, zoo den richtbok, bewaart.
Speksie : inspectie.
Schilderen : op wacht staan.
Tierelieren, tureluren : tirailleeren. [innen.
Traktement : traktement beuren : soldij
Vetwei : de vetwei : het exercitieveld.
Wacht(je)kloppen : de wacht houden. Een
V. WOORDEN VOOR STRAFFEN IN
By de Infanterie:
Bon : strafrapport. Op de bon staan : vermeld staan op 't strafrapport.
Front : voor het front komen : zieh moeten
verantwoorden (voor het front der troepen
moeten komen). Kom jij eens voor ons front:
wat heb je uitgevoerd ?
Gewipt : gedegradeerd.
Klas : naar de klas gaan : naar het depot van
discipline worden overgeplaatst, geplaatst
worden in de 2e klasse van discipline.
Klassiaan : iemand die naar het depot van
discipline overgeplaatst is.
Logeeren : uit logeeren gaan : met politiekamer gestraft worden.
Manchetten : handboeien.
Mutatie : de reden der straf. De soldaat zegt
mutasje. Komt van fra. mutation, verandering
in de positie van den soldaat. Er was een kolom „mutation" in de militaire registers. De
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duur wachtje kloppen : de wacht voor geld
afkoopen.
Zwenken : met groot verlof gaan.

Aan de K. M . A.:
Bel : aan de bel trekken : jagen, als een paard
op hol is.
Biggen : duwen.
Buikslieren : tirailleeren.
Bul : een burger.
Fokken: een taes fokken : hoogrood worden.
Naadjes fokken : erg over iets inzitten.
Fut : futpeeen : gymnastiek maken.
Kankeren : mopperen.
Kieren : bang zijn.
Koonen : hard blokken.
Pet : iets in de pet hebben : iets in de gaten
hebben.
Poelen : gaan poelen : gaan zwemmen.
Rijden : rijden op een vak : er niets van weten. Rijden op een examen : het niet weten.
Spieken : smokkelen met repetitie.
Spieren : zie spieken.
Steggelen : zie spieken.
Voorkaaien : vöörzeggen.
Vgl. Deel I blz. 498-499.
DE JAREN 1860.-1885. :r:
laatste kolom van het strafregister droeg nu
wel niet het opschrift „mutatie", maar „mutatie" heette een kolom to zijn. In zoo'n kolom
stond de strafreden. Dus was 't een mutatie.
Pond : een dag provoost. Hij heeft twee
pond : hij heeft twee dagen provoost. Naar
het brood van een pond, dat de gestrafte
krij g t.
Schildersofcier worden : gedegradeerd
worden.
Schroef : voor de schroef : voor den krijgsSchuit : strafpeloton. [raad.
Sokken : hij is van de sokken getimmerd :
hij is gedegradeerd.
Sokken- verkocht : gestraften -appel. Het
blaast sokken- verkocht, het blaast gestraften-appel.
Toeren varen : strafexerceeren.
Toertje : een toertje krijgen : een toer strafpeloton moeten meemaken.

Wijn en banket en bij den smid in de kost
opgesloten zitten op water en brood.
Zetten : op den bon zetten : van iemand rapport maken.
Zuur slaan : rapport maken.
Zuur zijn : gestraft zijn.
Bij de Artillerie :

Blauwverver worden : de gele of roode
chevrons kwijt raken door terugstelling tot
gewoon soldaat.
Bon : op de bon zetten : van iemand rapport
maken.
Branden : zich branden. Zie lamp.
Bij : er bij zijn : gestraft zullen worden we-gens eenige overtreding.
Draaien : er in, in de kast draaien : in de
strafkamer geplaatst worden. Hij draait erin
hij zal wel gestraft worden.
Driekantje : een in den vorm van een driehoek gevormd briefje, waarin aan een officier
arrest wordt opgelegd. Alleen bij officieren
gebruikelijk.
Forceetje : arrest force. Officieel arrest voor
officieren zonder acces. Alleen bij officieren
gebruikelijk.
Kast : strafkamer.
Klas : depot van discipline. De soldaten behoorende tot de tweede klas van discipline
staan daar onder strengere krijgstucht.
Klassiaan : iemand die daartoe overgeplaatst is.
Lamp : aan de lamp likken : zich schuldig
gemaakt hebben aan een overtreding, waardoor men gestraft zal worden. Waarschijnlijk hetzelfde als : zich branden.
Loterij : de loterij trekt : er wordt straf uitgedeeld. Wat heeft de loterij voor mij getrokken : wat voor straf heb ik gekregen.
Nachie : een dag politiekamer.
Nor : politiekamer. Nor is eigenlijk een vuile
plaats, een akelig hok.
:

Pond : een dag provoost. Steeds met een telwoord b.v. vier pond : vier dagen provoost.
Ridder te voet worden : gedegradeerd
worden, tot gewoon soldaat teruggesteld
Schuitje : een toer strafpeloton. [worden.
Schuitje varen : strafexerceeren.
Stropdas : uit z'n stropdas stinken : een kwaden adem hebben.
Wacht : in de wacht sleepen : gearresteerd
worden.
[stellen.
Wippen : degradeeren, tot soldaat terug-Aan de K. M. A. :
Das : 'n das geven : een straf voor baren
hals van den pa-menslatdro
fiat en knijpt dezen zoo lang toe, als de straf
vereischt. Ook een manier van vechten aan
de K. M. A. gebruikelijk.
Keeren : een van de straffen, die veelvuldig
worden toegepast op baren. Zij wordt uitgevoerd als volgt: Twee personen vatten de
matras van den reeds slapenden kameraad,
aan de eene lange zijde, en door een forschen
ruk trekken zij die eerst naar zich toe om
hem daarna om te slaan.
Loeren : in de kaart loeren : oppakken. B.v.
de klabakken hebben hem in de kaart geloerd.
Sterrekijken : straf voor de baren. Om die
te ondergaan, projecteerde zich de patient
rugwaarts op den vloer. Boven zijn gelaat
hield men de eene pijp van een pantalon,
waarna men door dezen geimproviseerden
telescoop een kan water wierp.
Uitschijter : standje, uitbrander.
Verticaal zetten : straf voor de baren. Men
neemt de krib van den reeds te bed liggenden
baar bij 't voeteneind op, en laat haar om
't hoofdeinde opwaarts scharnieren tot de
grootst mogelijke helling. Deze manoeuvre
die niet gevaarlijk is, berust zuiver op den
angst van den patient.

WOORDEN VOOR STRAFFEN IN DE JAREN 1913-1914. :-:
Bij de Infanterie :

Achterover tikken : voordragen der straf.
Baaies : gevangenisstraf. Zie Bargoensch.
Bokking : 'n bokking, een standje krijgen.

Bon : op de bon slingeren : het voordragen
der straf.
Douw : een douw hebben : de straf beet hebben, als n.l. de kapitein de straf heeft opge1860-1914.
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legd. Een douw krijgen : van den hoofdcur- Wippen : degradeeren.
sus verwijderd worden (is ook een straf).
Zuur : je bent zuur : je krijgt straf ; iemand
Er op staan, er in vliegen : straf krijgen.
zuur slaan : voordragen voor straf.
Zitten : je zit erin : voordragen voor straf.
Nachies, nachjes : politiekamer.
Klos : je bent de klos : je krijgt straf.
Aan de K. M. A. te Breda,.
Nor : de provoost.
Bon : op de bon zetten : op 't strafrapport
Petoet : provoost.
Pond(je) : een dag provoost.
schrijven.
Pitjes : vier droge pitjes : vier dagen cachot. Das : een das geven. Zie lijst 1860-1885.
Strepe kwijt : degradatie, gedegradeerd.
Uitschijter : een standje.
VI. WOORDEN VOOR ETEN, DRINKEN,SLAPEN, ZIEKZIJN ENZ. 1860 1885.
Bij de Artillerie:
Bij de Infanterie :
Gesmeerde : een gesmeerde drinken : een Bonzen : aardappels.
kop thee met suiker.
Brits : lage houten bank in 't cachot.
Knijzer : kommiesbrood, van kniezen.
Donder : rooie donder : bieten met aardKuch : kommiesbrood. In de dieventaal der appelen door elkaar.
18e eeuw (Duisburg) vond ik voor brood het
Heen en weer : een cent heen en weer : het
woord hoest. Ik geloof nu beide termen te be- brood laten voorzien van voor een cent boter.
grijpen. Iemand die aan grof en droog brood Jagers : gemengde jagers : snijboonen met
niet gewoon is, moet er natuurlijk van;hoesten aardappelen, naar de groene uniform der
en kuchen. Hangt hiermee ook het Amster- jagers.
damsch-Rotterdamsche keggie samen ?
Jassen : aardappels schillen, van : de jas uitLappen : geld bij elkaar leggen om drank te doen.
laten halen.
Kaantje : uitgebraden stukje ossenvet.
Maffen : slapen.
Knijzer : kommiesbrood. Eigenlijk munitieMenage : een beste menage : lekker eten en brood.
drinken. Oorspronkelijk hielden de soldaten Knoedelmajoor : houten roerspaan waarte zamen een menage, vormden een huishou- mee men het eten dooreen mengt.
den.
Kotje : bedkrib.
Paaltje : stukje brood ter waarde van vier Kuch : kommiesbrood.
centen.
Lamp : tegen de lamp loopen : een geheime
Politiekjes : burgerboterhammen tegenover ziekte opdoen.
kommiesbrood ; gemeubelde politiekjes : be- Lappen : geld bij elkaar leggen om drank te
legd met kaas of vleesch.
koopen.
Rats : doorgestoofd eten.
Longe : aan de longe hebben : met iemand
Schuiven : onder de wol schuiven : naar bed uitgaan die ten slotte het Belag betaalt.
gaan.
Maffen : slapen.
Snelvuur : grauwe erwten.
Pas : zijn pas afteekenen : zijn snee brood
Stal : hospitaal.
laten voorzien van een laagje boter.
Straatje : ruimte tusschen twee kribben op Piepers : aardappels.
de slaapzaal.
Pik : fijne pik : goed klaargemaakt eten b.v.
Stukje : een stukje van vier : een stukje brood dat der onderofficieren.
ter waarde van vier centen.
Piketpalen : wortelen. Deze groente valt
Wacht : het lijkt wel eten voor de wacht. voor de militairen wel eens wat houterig uit.
Dit is een uitdrukking ter aanduiding, dat Raasdonders : grauwe erwten.
jets niet bevalt, onaangenaam is.
Ransel : met gepakte ransel : met volle buik.
Ziekenpeut : ziekenvader in 't hospitaal.
Ratjetoe : van ratatouille. Dooreengemengd
-
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middageten uit groente en aardappels bestaande.
Rats : samentrekking van ratatouille.
Rug : op den rug staan : te bed liggen.
Scherpschutter : een veelvraat.
Scherpstaan : honger hebben. Wellustige
hartstochten koesteren.
Soldaat : maak het maar soldaat : eet het
maar op.
Stal : verkorting van ziekenstal : hospitaal.
Straatje : ruimte tusschen twee bedkribben.
Tirailleeren : het eten dat na het vullen der
eetketeltjes overblijft, verdeelen.
Theedrinken : iemand die vaak in 't hospitaal wordt opgenomen.
Wol : onder de wol gaan : gaan slapen.
Wollen : slapen.
Zaaiers : aardappels.
Zak : een zak maken : het bed zoo opmaken,
dat degene die zich te ruste wil begeven, in
de lakens verward raakt.
Ziekenbon : ziekenrapport.
Ziekenstal : hospitaal.
AandeK.M.A.:

Ballen : gehakt. b.v. We eten van middag
Brenzen : slapen. Zie Brenzert. [ballen,
Fuiven : lekker eten, smullen, een feest geven.
Hok : door beschotten afgesloten gedeelte
der slaapzaal hoogstens voor twaalf personen.
Hot : karnemelk met stroop.

Jassen : aardappels, uien schillen of groente

schoonmaken.
Kaantje : gebraden stukje spek.
Kotje : krib, bed.
Kuch : munitiebrood.
Lijntjes exerceeren : zuurkool eten.
Maffen : slapen.
Mandje : bed.
Piepers : nieuwe aardappels.
Pootenzaal : zaal vijf in de infirmerie, waar
de cadetten die zich aan handen of voeten
bezeerd hebben, verpleegd worden.
Pruimtabak met kokardes : andijvie met
kroten.
Raasdonders : grauwe erwten.
Rats : in 't algemeen : gestampte kost, b.v.
Wortelrats.
Reparatiekast : ziekenzaal. b.v. Leg je op
de reparatiekast.
Sparren : zie fuiven.
Stal : ziekenzaal.
Verbussen : laat je verbussen : ga naar de
ziekenzaal.
Voeding der wilde dieren : het eerste sour
per na het groot verlof, waarbij de nieuw
aangekomenen tegenwoordig zijn. Dit sour
per mag bijgewoond worden door ouders,
vreemden en belangstellenden.
Wol : in de wol kruipen, onder de wol schuiyen : naar bed gaan.
Wollen : slapen. Zie Wollert.
Ziekenpreek : ziekenvader.

NAMEN VOOR ETEN, DRINKEN, SLAPEN EN ZIEK ZIJN 1913-1914 :-:
Bij de Infanterie :
Lijn(tjes) exerceeren : zuurkool eten.
B ikken • eten.
1Vlafen : slapen.
Brenzen : bronzen, slapen.
Mopperen : slapen.
J assen: aardappels of groenteschoonmaken. Nest : bed.
Keeren : de krib keeren : iemand met zijn Neutje : borrel.
bed omkeeren.
Offerbakje : (vooral in Indie) kist onder het
Keveren : gaan slapen.
bed.
Piepers : aardappels.
Kotje : krib en toebehooren.
Krib : bed.
Politiekie : wit broodje, burgerboterham, in
Kuch, Kuchies : kommiesbrood. Nog zoo- de cantine verkrijgbaar.
veel kuchies : nog zooveel dagen dienst.
Puist : menage- of kommiesbrood.
Langbeeners : vlooien.
Ratjetoe : hutspot, stamp.
Lijn : op de lijn a b (gaan) liggen : naar bed Rats : hutspot, stamp.
gaan, op bed liggen.
Ratsblik, ratsketel : eetketel.

..
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Scherp : de krib scherp zetten : de ijzeren
matras omkeeren, zoodat de man er doorheen valt.
Snelvuur : capucijners.
Stroozakken : in den vrijen tijd op den stroozak gaan liggen.
Tabak : zware tabak : andijvie.
Uienswieber : uienrats.
Veldketel : eetketel.
Vetkwal : bijkok.
Vetlellen : stukken vet in de soep.

Wagensmeer : boter.
Zaaier : menage- of kommiesbrood.
Zesbeeners : vlooien.
Zwabberen : schrobben.
Aan de K. M. A. :
Balgen : eten.
Buffelen : zich volstoppen.
Fuif : smulpartij.
Gaan piepen : gaan slapen.

VII. ANDERE IDIOMATISCHE EIGENAARDIGHEDEN 1860-1885. :r:
Bij de Infanterie : no g geen Bargoensch.
Berg je wapennummer : wordt gezegd, als
er een militaire lijkstoet voorbij gaat.
Glad : dat is nogal glad : dat is nogal
delijk.
Korvee : aan iets een heele korvee hebben
een moeilijke taak hebben.
Lons : iemand aan de ions hebben : iemand
beetnemen. Lons komt van „longe" bij het
paarddresseeren.
Marsch : hij is in den marsch : hij is dronken.
Pootje : iemand een pootje verkoopen
iemand vermoeien.
Post : op post staan : op zijn meisje staan te
wachten.
Reserf : iemands reserf zijn : in beurt op
iemand volgen, b.v. bij het wasschen of bij
het lezen van de krant. „Zeg, ik reserf !"
Sas : in z'n sas zijn : blij zijn.
Slaan : stelen.
Slons : meisje.
Vizier : iemand in 't vizier hebben : iemands
kwade bedoelingen begrijpen.
Bij de Artillerie :
Ballen : hij weet er de ballen van : hij weet
er niets van.
Batterij : achterwaarts in batterij komen
aan een natuurlijke behoefte voldoen. De
vuurmonden der bereden artillerie komen in
batterij d. w. z. worden van de voorwagens
afgehaakt en neergezet om te kunnen schier
ten. Dit kan geschieden achterwaarts en
voorwaarts.
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Bullen : hij kent, weet zijn bullen : hij weet
zijn zaken.
Dokken : iemand begunstigen.
Draai zijn draai hebben vroolijk zijn. Wellicht van : het draait : het heeft leven dat
geeft vroolijkheid.
Gefort zijn : buiten echt met een vrouw leyen. Gefort zijn beteekent op een fort zitten,
dus gebonden zijn, niet kunnen gaan waar
men wil.
Glad zijn : knap zijn, eigenlijk goed zijn om
zich ergens doorheen te werken. Dat is glad
genoeg : dat is nogal natuurlijk. Een gladde
vent : iemand die zich overal doorheen weet
te werken.
Geuren : bluffen.
Geurtje : hij liep met een los geurtje : hij wandelde heel deftig.
Giebelton : urineton.
Lieremannetje : delirium tremens,
Longe : aan de longe hebben : met iemand
uitgaan, die het gelag betaalt. Zie Lons.
Loonwachtje : een loonwachtje snappen
met het meisje van een kameraad uitgaan.
Onderuit : er onderuit komen: durven opkomen. Korn er maar onderuit : ik daag je uit.
Opsluiten : klaploopen.
Opsluitend : in het opsluitend gelid staan :
moeite doen om te kunnen klaploopen. Wellicht een toespeling op het klaploopen van
het kader, dat in het opsluitend gelid plaats
neemt.
Smiezen : iets in de smiezen hebben : iets in
't oog hebben, iets vermoeden.

Smoesjes verkoopen : onwaarheden of uit- Aan de K. M. A. :
vluchten opdisschen.
Bajadere : schoonmaakster aan de K. M. A.
Smoezen : flikflooien, jets door mooie woor.- Balkan : veldlatrine.
den trachten to krijgen.
Balkannen : gebruik maken van de veldlaSpie : geldstuk, een cent.
trine.
Spijker : aan den spijker hangen : verkoopen. Halen : een kleur krijgen.
Vizier : in 't vizier hebben : iets in de Baten Kisten , laat je maar losten .! ,Beef alle hoop
hebben.
maar op.
Wacht : in de wacht sleepen : jets meene- Klep toe '. ,: doe de deur dicht.
men of meepakken, vooral als het voorwer- Lijn trekken : gezellig praten, keuvelen.
pen betreft, waarvan het eigendomsrecht Pik : je pik stinkt : je lamp stoomt.
betwist zou kunnen worden.
Slaadje , een slaadje tabakp ,,een pruim tabak.
Was • in de was zetten • iets zwart maken. Zwammen • kletsen.
De uitdrukking werd vooral gebezigd van Zwampot : kletspartij.
P
knevels door kunstmjddelen zwart maken.
Men zegt ook : in de slappe was zetten.
ANDERE IDIOMATISCHE EIGENAARDIGHEDEN 1913- 1914. :r:
Bij de Infanterie : ineens veel Bargoensch.
Poetszak : b.v. je ligt een jaar achter mijn
Aardappel : de mensch is geen aardappel. poetszak : je staat ver beneden me. De poetsDjt wordt gezegd, als jets moeilijks gekom- zak met vujle lappen hangs aan de krib bij den
mandeerd wordt. muur aan 't hoofdeinde.
Ballen : twee, drie ballen gehakt voor hem : Pop : een gulden.
wordt gezegd als jemand jets goeds doet.
Pruimen kauwen : pruimen.
Beisje : dubbeltje.
Ratsen : stelen.
Bidden : vloeken.
Sjiske : meisje.
Doorgang : het kabinet.
Sjoof : een gulden.
Draaimolen : het kabinet.
Snijden : kaas snijden : er net uitzien.
Dweilen : zwabberen.
Spie : een geldstuk, een cent.
Gonje : meisje.
Teefje : meisje.
Heitje : een kwartje.
Tekkels : beenen.
Kaaien : diefstal plegen.
Temeies : minder net meisje.
Kalebas : hoofd.
Tronie : hoofd.
Keesavond : avond waarop de dienstmejden Zweetjakkers : zweetvoeten.
in de stad vrij hebben.
Aan de K. M. A.
Klauwen : vingers, beenen.
Knaak : rijksdaalder.
Balkan : kabinet.
Knerpen : diefstal plegen.
Balkannen : gebruik maken van 't kabinet.
Maffie, maf j e : een kwartje.
Balkanpapier : closetpapier.
Mikmak : de heele mikmak : de heele boel. Lijk slaan : dronken zijn.
Mokkel : meisje.
Philippensen : naar de Philippensen : naar
Niese : een meisje.
den bliksem.
HUZARENTERMEN TE TILBURG IN GEBRUIK 1913-1914. :r:
Afknippen : het jemand in jets of knippen : Bang : ik ben bang : dat wil jk wel Bens zien.
jemand in iets de baas zijn.
b.v. Een overste zegt. Dadelijk krijg je veerAfzwaaien : misschieten. Zoo genoemd om- tien dagen, als je njet oppast. Antwoord : jk
dat dan met de aanwijsstok gezwaaid wordt. ben bang !
1860-1914.

463

Bloedsoldaat : soldaat eerste klas, die een
jaar gediend heeft zonder straf, en daarom
op een mouw een roode streep draagt.
Bon : iemand op de bon slingeren : rapport
maken van iemand.
Bosjes : heel veel. Hij heeft bosjes spie : hij
heeft veel geld.
Bulis : strenge overste. 1Vlisschien Limburgsche verbastering van „beul ".
Coblijnspet : uniformpet volgens het Engelsche legermodel. Zoo genoemd omdat Luitt.
Coblijn die het eerst gedragen heeft. Te onderscheiden : groote en kleine Coblijnspet,
naar gelang de bovenkant groot en rond, of
klein en ellipsvormig is.
Detective : iemand die in een goed blaadje
wil staan bij zijn overheid, een dienstklopper.
Galopje : een galopje pikken : in galop gaan
rijden.
Harnachement : uitrusting, ik ga mijn harnachement even in de houding slingeren : ik
ga het eens even oppoetsen.
Harry Knijp : scheldnaam voor dienstkloppers, die bang zijn voor straf.
Hindernissen tikken : hindernissen nemen.
Ketel : een ketel halen : druipen, b.v. J e haalt
toch een ketel : je druipt toch.
Knetters : grauwe erwten.
Knippen : slapen.
Knijpen : hij zit hem te knijpen : hij zit in
angst. Zie Harry Knijp.
Koffie : daar kom je bij op de koffie : dat
doe je niet beter. Ook gezegd van iemand
die een ander te paard wil inhalen maar het
niet kan.
Kotje : bed. Hij ligt nog op zijn kotje : op de
dekens.
Kurkentrekker : een prulsoldaat.
Muziekdoos : paard dat bij de muziek loopt.
Meestal een oud dienstpaard. Daarom gewoonlijk „oude muziekdoos".
Piepers : aardappelen.
Pikeuren : hij zit te pikeuren : hij laat zijn

paard onrustig loopen en is trotsch daarop,
m. a. w. hij doet alsof hij een goed ruiter is.
Pikeurtje : rijzweep.
Rats : algemeene naam voor stamp, verr
kort uit ratjetoe (fra. ratatouille).
Ritjanus : ritmeester.
Slinger : hij heeft zijn slinger : hij heeft het
naar zijn zin.
Slingeren : iemand in de houding slingeren.
Altijd als grap gezegd, wanneer een mindere
tegen een meerdere te vrij wordt. Deze zegt
dan lachend : pas op, anders zal ik je in de
houding slingeren. Zie harnachement.
Snelvuur : grauwe erwten.
Snertsoldaat : een prulsoldaat.
Spie : geld.
Spons : scheldnaam voor een dronkaard.
Stang : iemand op stang rijden : iemand flink
aanpakken, kwaad maken. Ik heb hem op
stang : ik heb hem woedend gemaakt. Zie
trens.
Steken : wat zal jij hem daarmee steken : wat
zal jij daarmee bluffen.
Tabak gaan halen : op de loop gaan, het
paard niet kunnen houden.
Trens : iemand op trens rijden : van iemand
veel kunnen verdragen. Zie stang.
Tuk : iemand tuk nemen : iemand erin laten
loopen. Iemand tuk hebben : erin hebben laten loopen.
Tusschenuit : hij is er tusschenuit : hij kan
zijn paard niet meer houden.
Tuimelaar : kogel die van boven naar onderen door de schijf gaat, dus een langwerpig
gat maakt.
Laienzwiebel : saus waarin uienschillen zijn.
Vijfje : broodje van vijf cent.
Vuilste : hij is in de vuilste : hij kan zijn paard
niet meer houden.
Wolletj e:bed,ik kruip weer onder't wolletj e.
Zwam nu gauw : houd toch gauw op met
dien onzin te vertellen.

Wij moeten nu nog even stilstaan bij de soldatenliederen. „ 't Oranjeboekje met
liederen voor Janmaat en Soldaat" door H. Clockener Brousson, A'dam 1881,
geeft hiervan Been recht begrip, daar de verzamelaar vrij willekeurig overal
gelikt en gevit heeft. De echte onvervalschte teksten en melodieen worden
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thane door den Heer Garms met veel zorg en toewijding verzameld. Als zijn
werk eenmaal zal verschenen zijn, zullen wij daarin een kostbaar hulpmiddel
hebben, om de legertaal in haar opeenvolgende perioden, wetenschappelijk te
bestudeeren. Voorshands Beef ik zelf een paar staaltjes van verzen en liederen,
op een paar uitzonderingen na, alle woordelijk uit soldatenmond opgeschreven,
deels in 1884, deels in 1914. Daar ik echter niets verhaspelen wil, en van den
anderen kant overeenkomstig het doel van mijn boek, vele tamelijk vrije, sours
zelfs vierkante vuile poespas niet verkies op te nemen, moet men in het oog houden, dat de werkelijkheid nog heel wat ruwer en ongegeneerder is dan deze
bloemlezing zou doen verwachsen. Ik vestig bij voorbaat de aandacht op den
verbrokkelden zinbouw.
1.

(terwijl men een glaasje drinkt)

1914, Tilburg.

Op de gezondheid van de trop
Keukel ik er een over den kop.
2.

1914, Arnhem.

Compelement van Krullemie,
Compelement van Kaatje !
Kaatje had de knipmuts op
In iedere knip een gaatje.
3.

1914, Arnhem.

Een soldaat van het Nederlandsche leger
Snoefde op zijn heldendaän.
Hij ging toen naar Atsjeh henen,
Hij zou duizenden verslaan ;
En op het batteljons bevel
Om op te rukken, maar jawel:
Toen meldde zich die snoeverd ziek
Vin je dat niet kommiek. (bis)
4.

1914, Arnhem.

Wie z'n vader heeft vermoord,

En z'n moeder heeft vergeven,
Die is nog veel te goed voor het soldatenMaar eenmaal komt de tijd,
[leven ;
Dat we de rotzooi gaan verlaten,
Vervloekt zij 't regiment !
Maar nimmer de soldaten.
DE KLASSIAAN (van Vlissingen).
Lieve moeder wil niet weenen,
Want uw zoon is klassiaan,
Aan de krijgstucht onderworpen,
En voor straf naar hier gegaan.
Dagelijks moet ik excerceeren,
In de duinen op en neer,
Presenteeren de geweren,
Schildwacht spelen keer op keer.

30

5.

1914, Arnhem.

Bij Sedan, al op een heuvel
Stond na een bloedigen strijd
Na de laatste avonduren
Een Saks al op de wacht.
Maar wat ruischt daar in dat boschje ?
Het is een ruitersman
Die met diep geschoten wonden
In zijn bloed lag, bij Sedan.
Breng mij water, kameraden,
Want de kogel trof zeer goed,
Bij die gindschen groenen heuvel
Stroomde voor het eerst mijn bloed.
Thuis daar had ik vrouw en kinder
En dat doet mij 't hart zoo zeer ;
Zij beminden hunnen vader
En ik keer tot hen niet weer.
Het was al op een vroegen morgen
Dat dolf de Saks een graf,
En hij strooide schoone bloemen
En takjes al op zijn graf.
•

1914, Arnhem. 6.

Van den dienst weer thuis gekomen,
Moest ik komen op 't beroo,
„Soldaat daar is een brief gekomen,
Lees hem mij maar even voor".
Ach mijn moeder leit op sterven,
Kon ik haar maar even zien,
Ja al zijn wij klassianen
Zijn wij daarom zoo slecht toch niet.
Soldatenliedjes.
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Soldaat, verlof mag ik niet geven,
Daarvoor ben jij een klassiaan,
Aan de krijgstucht onderworpen,
Ruk maar in, ge moogt niet gaan.
Moet ik dat als klassiaan nu dulden ?
Nu mijn moeder stervend is,
Neen, dan ga ik deserteeren,
Dat is zeker en gewis.
In de Ramstraat aangekomen
Groote God, wat zag ik daar !
Stond mijn eenigste geliefde,
Met de handen in elkaar,
Nu behoefde ik niets te vragen
Want mijn moeder was reeds dood,
Ja, al zijn we klassianen,
Den ouder die vergeet men nooit.
1914, Arnhem.

7.

Loop je in de Roggestraat
Zooals het daar gewoonlijk gaat :
En je salueert niet voor een korporaal,
Die maakt rapport, 't is kollosaal !
Dan moet je komen al bij die kaptein,
Die zal je leeren, leelijk zwijn,
Zeg donder die vent de politiekamer in !
Is dat dan billijk ? 0 ja of neen ?
En 's middags bij het middagmaal,
Daar is het weer dezelfde kwaal :
Een ieder krijgt zijn deel,
Gelijk ieder evenveel.
Maar kijk je die korporaals daar an,
Ze zitten 't dichtste bij de pan,
Ze scheppen het vet voor zich alleen,
Is dat billijk ? 0 ja of neen ?
En bi-j je 's morgens dan niet goed,
Zoo dat je voor den dokter moet,
En om te genezen van je kwaal,
Stuurt men je naar het hospitaal.
En dan krijg je zonder da je 't weet,
Een dag of acht dieet,
Zoo dat je kwijnt van den honger heen
Is dat dan billijk ? Ja of neen ?
8.

1914, Arnhem.

LIit den 10 -daagschen veldtocht.

Ik ben soldaat, ik ben soldaat
Üit lief de voor de Staat ;
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De koning roept mij in 't geweer
Voor Hollands roem en schutters eer :
1k ben soldaat, ik ben soldaat
Üit liefde voor de Staat.
9.

(fragment van een oude ballade) 1914, Arnhem.

Zij diende als jager omtrent drie jaar,
Geheel onbekend bij baren minnäär
Met hare wonden verbonden op 't zelfde pas,
Daar werd bevonden :
Dat het een dochtertje was.
10

1914, Arnhem.

Napoleon die goeie vent, hallee halloo !
Die gaf 1 gulden traktement, hallee halloo !
Maar Willem drie, die goeie man
Die maakt er 7 stuiver van, hallee halloo !
Bij ons gaat alles zoo.
Dan hebben wij nog een witte broek, hallee
halloo !
Die gooien we 's Zaterdags in de hoek,
hallee halloo !
't Wasschen kost maar 7 cent,
't Gaat allemaal van je traktement, hallee
[halloo !
Bij ons gaat alles zoo.
Dan hebben we nog een model geweer,
hallee halloo !
De vizierklep die gaat op en neer, hallee
En onder zit de kollefplaat. [halloo !
Die geregeld in de rooie (roest) staat, hallee
Bij ons gaat alles zoo. [halloo !
11. (Evenals de volgende uit een handschrift van 1884,
geschreven door een soldaat in het kamp bij Oldebroek ; de meeste zijn natuurlijk al veel ouder).

VAN ELF OFFICIEREN.
1. Ach vrienden wilt aanhooren
Wat te Wezel is geschied :
Van die ellef officieren
Die door den kogel zijn vernield.
Zij waren daar als dappere helden,
Zij geloofden geen arrest :
Zij werden door de dienaars gevangen,
En hun wapens afgelegd.
2. De dienaars namen hen gevangen
En naar Wezel getransporteerd,
Dat was juist naar hun verlangen,
Om van de Pruisen te zijn gesuspendeerd.

Drie maanden dat was hun arrest
Zaten zij op de vesting vast,
Zij riepen den hoogen hemel aan :
Komt, stuurt ons naar ons vaderland.
3. Elf September ten half twaalf
Wierd de dood hun aangezegd
Dat zij toen zouden moeten sterven
Maar den elfden kreeg pardon,
Den elfden zou pardon ontvangen,
0 neen sprak hij met helschen moed,
Want de dood is mijn verlangen,
Hetgeen gij aan mijn broeders doer.
4. In strikken werden zij gebonden
En vier wapens gecommandeerd,
Buiten de Berliner poort gezonden,
Zoo te worden getransporteerd.
Maar toen sprak de heer van Helden
Deze moeite laat maar staan,
Want wij hebben nog wel zooveel moed
Om naar ons graf te gaan.
5. Toen zij kwamen op de heide,
Elf grafsteenen zagen zij daar staan,
Zoodat de een Legen den andere zeide :
Ach broeders ziet ons rustplaats aan !
Maar toen sprak de heer van Helden
Broeders hebt gij ook nog geld ?
Laten wij het tezamen tellen,
Want wij raken aan ons end.
6. Want ons lichaam moet onder de aarde
Door de wormen zijn verteerd,
Zij zullen op ons grafsteen schrijven :
Hier liggen elf officieren.
Vivat, vuurt op ons aan,
Want het is met ons gedaan,
Kozakken vuurt maar op ons aan,
Want het is met ons gedaan.
DE SCHIETSCHOOL. Oldebroek, 1884. 12.
Daar komen de jongens van de schietschool
Zij hebben hun blauwe broeken aan : [aan !
Een blauwe broek met een roode bies,
Die nimmer hare kleur verliest.
Dan hebben zij nog een model-sjaco :
Van voren laag, van achteren hoog,
Aan ieder zij een leeuwenkop,
Een grappenmaker er boven op.

Dan hebben zij ons nog goed bedacht :
Een kruiskanon ervoor gebracht ;
Dat kost maar een en twintig cent,
1k betaal het van mijn tractement.
En dan bangt er nog voor cieraad aan :
Een stormketting eraan gedaan ;
Die kost maar een gulden Lien,
Dat kunt gij op mijn zakboek zien.
En dan hebben wij nog een korte jas :
Twee rij knoopen, net van pas,
Een rooie bies met een zwarte kraag,
Dat zien de Zwolsche meiden graag.
En als wij soms uit wandelen gaan,
Dan heb ik nog een paar schoenen aan,
Van achteren met een groote strop
Ik schaam mij d' oogen uit de kop.
Napoleon die slechte vent
Die gaf een kwartje tractement.
Maar Willem Drie die goeie man
Die maakte er dertien stuivers van.
13.

Oldebroek, 1884.

DE VESTING.KANONIEREN.
1. Wat blijkt er van verren een glans en een
gloed !
Wie treden er zoo gestadig voorbij,
Met hun blikken zoo fier in de rij
Zoo gaan zij naar het veld met een hoofdkomedant
Met het vroolijk muziek van den stafmuziWaar menig meisje groot en klein [kant:
Gleurt tusschen bloem en veldgordijn.
Vooruit, dat louter zwieren,
Houdt allen moed, wij gaan naar het veld !
Als Vesting-kanonieren.
2. Wat schalt dat hoorn, nu nadert de dood,
En zweeft over 't oorlogsveld heen,
Daar kleurt menig brave de aarde weder
De moed breekt 't hart weer vaneen. [rood,
Reeds velen die vielen, wij staan nu alleen,
Het kanon dat waait door de gelederen
[heen,
Maar menig dondert het hoera.
Staat pal ! de hulp genaakt weldra :
Vooruit wij gaan het vaandel sieren,
Wie makkers zijn, vooruit, vooruit !
Als Vesting-kanonieren.
:-:
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3. De strijd is begonnen, nu vroolijk weer de
macht ;
De maan schiet zijn zilveren glans neer.
Hoe menig strijder die hier heeftvolbracht!
Hij stierf op het veld van eer.
Zij zijn in die gansche gewesten vereerd
Aan vriend en aan vijand hun rusten verleend,
Maar aan den zoom van het boschje daar
Dringen zij allen bij elkaar :
't Zijn gewonde kanoniers en officieren,
Zij stierven voor hun vaderland
Als Vesting-kanonieren.
4. Maar hier hoog in den hemel vergadert de
Van veldheeren uit vroegeren tijd. [raad
't Zijn mannen als wij zijn : in woord en in
[daad,
Gevallen als zij in den strijd.
Maar wie klopt er, aan de poorten zoo
zacht?
Treed binnen die veldheer, hier boven aan
de wacht,
Respek voor hun, gij legerscharen !
De wereld gaat boven doodsgevaar,
Vooruit dat wij tikorie vieren ;
Nu vraag ik u, om eer en plaats
Als Vesting-kanonieren.
(sic, zonder drukfouten).
Oldebroek 1884.

14.

AFSCHEID DER HEIZAREN.
1. Het uur is reeds geslagen,
Het uur dat wij vertrekken moeten gaan :
Het duurt maar een paar dagen,
Dan hooren wij den afmarsch slaan.
Refr. En den anderen dag kamt de foerier
Zeg jongens, geeft je rommeltje maar hier,
Ik zal het wel voor u bewaren,
Heb dus maar geen bezwaren.
2. En aldien dan lieve meisjes,
Al heb gij nog een traantje in je oog,
En je moet er niet om treuren
Want de wind die maakt het droog. Refr.

3. En de huzaren gaan vertrekken [driet,
De eene heeft plezier, de andere heeft verWij zullen ons niet laten koeieneeren

Refr.

4. En nu zijn wij aan 't marcheeren :
Om die groote reis te begaan
En wij zien de meisjes treuren,
Dat wij zijn weggegaan. Refr.

5. Dus lieve meisjes, wilt niet gaan treuren,
Want onze liefde is niet gedaan.
En wij zullen tellegrafeeren
Als wij daar komen aan. Refr.

6. En voor het laatste wil ik sluiten :
Aldien lieve meisjes, als gij ons niet meer
[ziet,
En wij zijn hier wel ontvangen,
Van moeder en van vriend. Refr.
15.

•
KUSTZANG.
Hoort ge daar die donders rollen,
Van de Harssens tot Kijkduin ?
En de stalen monden buldren,
Op hun vloeren van arduin

1883.

Ziet ge daar die buskruit wolken
Wentlend zich naar 't firmament,
Als een lijn vulkanen barstend ?
't Is het vierde Regiment !
Donder rol dan, rol dan, rol dan,
Langs het Marsdiep voort !
En verpletter en verniel dan :
s' Vijands macht en boord.
Al splintere 't staal het onze,
Al korrele het beton,
De driekleur blijft geheschen
't laatste kustkanon.
En mocht die vlagge dalen
Op 't gruis van staal en steen,
Dan dekke ze als een doodenwäa
Wat rest van ons, meteen.

Generaal Fabius schrijft mij over het bovenstaande lied (nr 15): dat het wel
voor de kanonniers gemaakt is, maar betwij f eft, of het inderdaad wordt gezongen, en werkelijk bij den troep 1 eeft : Het is te litterair. Wie geeft ons
daaromtrent nadere inlichting?
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16.

Utrecht 1914.

En in den hemel
Daar is het goed zijn :
Daar drink je alle dagen
Je buikje vol wijn.
IN 'T ZWARTE KLOOSTER.
Zachtjes luidt het avondklokj e,
Alles keert ter ruste weer,
Vogelen zingen treurige liederen,
't Zonlicht daalt in 't westen neer.
Achter in het zwarte klooster
Zusters in hun stille dracht ;
Zij verplegen daar de lijders,
Die verwond zijn aangebracht.
Beide deuren staan wijd open
En een zuster treedt daar in
Met een jongeling op haar armen,
Die niet meer ten strijde ging.
Beide beenen afgeschoten,
En daarbij de rechterhand :
Want hij had zoo trouw gestreden
Voor zijn dierbaar vaderland.

En Sinter Cecilia
Die slaat er de maat :
Je kunt niet weten,
Hoe goed of dat gaat.
1914, Arnhem. 17.

•

HET LIED DER VELD-ARTILLERIE.
Amis compagnons d'armes
Fiers d'etres canonniers,
Notre etat plein de charmes
Est digne d'être envie
Les amours, pour compagnes
L'honneur, la liberte,
Artilleurs de campagne
Sont nos divinites !
Le bruit du tonnerre
Eclatant dans nos rangs,
La fumee, la poussiere
Enivrant tous nos sens,
Les decharges a mitraille,
Les canons vomissants,
La mort dans les batailles
Voila notre element.
Nous nous moquons des charges
Des hussards ou dragons,
Nous les chassons au large
A coups d'ecouvillons ;

Achter in het zwarte klooster
Klopt een droeve moeder aan :
Ligt mijn zoon hier zwaar gewond soms ?
Gaarne zou ik tot hem gaan.
Arme moeder, sprak de zuster,
Ach uw zoon hij leeft niet meer.
En hij had zoo trouw gestreden
Iij stierf voor zijn land en eer.
In de kamer aangekomen
Nam zij 't witte doodskleed af,
En in tranen stort zij neder :
Delf voor mij en hem een graf
Op het kerkhof ligt begraven
Eene moeder en haar zoon.
En nu strijden zij voor eeuwig,
Ja voor eeuwig voor Gods troon.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

18.

Wat dreunt daar op de heide !
Wat blinkt daar in 't verschiet?
Wat dondert tusschen beide
Dat men door 't stof niet ziet ?
Hoe flikkeren de zwaarden,
Wat forsche melodie,
Hoe rennen daar die paarden ?
't Is de Veld- Artillerie.
De kruitdamp is hun leven,
't Kanon is hun banier !
De hoop daarvoor to sneven
Bezielt elk kanonnier.
Zij haken naar den strijde
Voor Vaderland en Vorst,
Voor Land en Koning beide,
Klopt steeds hun mannenborst !
Van 't paard bij 't stuk gevlogen,
Dra dondert reeds het schot,
Weer vlug vooruit getogen,
Vernielt hij s'vijands rot.
Soldatenpoezie.
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Les canonniers bataves
Jamais ne se rendront,
Plutöt mourir en braves
Mourir sur leurs canons.
Apres les temps de guerre
Retournant au foyer,
Les belles les plus fieres
Ne sauraient resister.
Car l'Artilleur de Campagne
En tout temps sait dompter,
En amour en campagne
Ennemi et beaute.
Amis trinquons ensemble
En nous fraternisant,
Et que la terre tremble
Au bruit de nos accents !
Animes de Champagne
Chantons d'un seul elan
Vive l'Artillerie de campagne
Vive notre Regiment.

Rent d'overmacht hem tegen,
Manmoedig staat hij pal,
Koopt door zijn dood de zege
En juicht nog in zijn val !
Maar ook in tijd van vrede,
Blinkt steeds de kanonnier
En meisjes schoon van leden,
Zijn op zijn liefde fier.
Waar moed zit, heerscht ook trouwe
Met kracht nooit uitgebluscht,
Daarom de schoonste vrouwen
Heeft hij naar hartelust !
Hoera dus voor ons wapen :
Lang leev' de kanonnier !
Lang leev' die forsche knapen!
Des legers schoonste sier !
Hun leus zij steeds to strijden,
Werwaarts ook d'eer hen zendt,
Voor Land en Koning beide
Tot roem van 't Regiment.

En zoo zijn wij door de soldatenliederen als vanzelf tot de laatste eigenaardigheid gekomen, die ik in de kazernetaal wilde doen opmerken: den verregaanden ballast van Fransche woorden. Deze komen bijna alle uit de officieele legertaal der reglementen en voorschriften. In de dagen van Maerlant kenden onze
Nederlandsche krijgslieden, behalve de vele andere Fransche leenwoorden,
die ondertusschen weer verloren zijn geraakt, reeds de volgende termen
banier
bende
compagnie
harnas

heraut
kampioen
kapitein
kwetsen

kwetsuur
mijn
officier

prison
prooi
rantsoen

standaard
tent
vizier,

die sedert in gebruik zijn gebleven. Na 1352 kwamen daar, vooral onder
invloed . van het Bourgondisch bestuur nog verschillende nieuwe bij :
artillerie
foerier
gage

garde
garnizoen
kornet

lans
mortier
ordonneeren

pantser
present
schermutselen

soldij
trein enz.

Maar in - onze eerste oorlogseeuw (1500-1600) wordt het nog veel drukker.
affuit
ammunitie
avancement
artikelbrief
ores
capituleeren
cavalerie
citadel
conge
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degradeeren
embuscade
equipeeren
executeeren
flankeeren
fort
guide
infanterie
kadet

Fransche invloed

kampeeren
kanon
karabijn
klaroen
kolonel
konvooi
korporaal
kuras
lancier

luitenant
marcheeren
munitie
musketier
parlementeeren
piek
pionier
ponjaard
rapier

regiment
represailles
revanche
ronde
rot
sommatie
triomf
tros.

Hoe taai het Leven van sommige half officieele termen in het leger is, moge
een enkel voorbeeld bewijzen. Een uittreksel van het Crimineel wetboek, dat
aan de manschappen bij in-dienst-treding words voorgelezen,.heet nog heden
ten dage „de krijgsartikelen" naar den „artikelbriei" van ± 1595, waarin verschillende artikelen tegen allerlei militaire misdrijven voorkwamen.
In het leger der Republiek waren na 1672, zoowel meerderen als minderen, voor
een groot deel van Fransche origine. Vele werken over militaire wetenschappen : verschenen Coen dan ook hier te lande in de Fransche taal. Een heele
reeks officieren kwamen, bij de opheffing van het edict van Nantes : uit Straatsburg, Metz en Verdun, met nog veel minderen uit Lille, le Quesnoi en andere
grenssteden, in Holland een toevlucht zoeken. Op verzoek van den stadhouder
narren de Staten-Generaal hen allen op, elk in zijn eigen rang, en verspreidden
hen over de verschillende garnizoenen. Zoo kwamen er te Breda, Maastricht,
Bergen op Zoom, 's Hertogenbosch, Zutphen, Nijmegen, Arnhem, Utrecht en
's Gravenhage verschillende compagnie en, die bijna uitsluitend uit Franschen
bestonden. Dit bracht natuurlijk weer een heele reeks nieuwe Fransche termen in ons leger. En als wij dan ook „Het groot militair Woordenboek van
Johan Dibbetz, 's Gravenhage 1740" opslaan, winden wij daar veel meer
Fransche termen, als thans nog in gebruik zijn. Want in de jaren 1740-1795
verhollandschte onze legertaal weer geducht. In den tijd der Bataafsche Republiek, het Koninkrijk van Lodewijk Napoleon, en onze inlijving bij het Fransche
keizerrijk, kwam echter een nieuwe stortvloed opzetten. Toen werd letterlijk
alles verfranscht, en voor heel lang. Want van 1815 tot 1870 bleef het Fransche
leger geheel en al : het model voor het onze. Van 18151830 dienden bovendien in ons leger vele Belgische officieren, die het Fransch voor moedertaal
hadden ; terwijl vele hoofdofficieren en alle generaals : bijna even goed Fransch
als Nederlandsch spraken ; immers zij allen hadden nog onder Napoleon gediend. Eindelijk kwamen na 1830 in het leger ten Noorden van de Maas weer
vele militairen, die hoewel Noord-Nederlanders, toch een Lien- a vijfti¢njarigen
diensttijd, in Waalsch-Belgie achter den rug hadden, waar natuurlijk dekazernetaal uitsluitend Fransch was. Hieraan is het nu ook toe te schrijven, dat de Rijders
Ca 1820 een Fransch korpslied hadden : Nous sommes sous des francs-lurons
(De Navorscher. Dl. 60, 1911, blz. 440) gedieht door Krahmer de Bichin die in
1830 te Brussel sneuvelde. Toen echter de rijders eenmaal een Fransch lied bezaten, was ook de veld-artillerie jaloersch op zoo'n geurtje, en Jhr. de Villeneuve
voldeed in 1846 aan dat verlangen door het hierboven blz. 469-470 afgedrukte
lied, dat een paar jaar later, „opdat de troep er ook iets aan hebben zou," op
last van den Regiments-Commandant moest worden vertaald. Zelfs betaalde
men, tot voor eenige jaren de soldij uit : per 5 dagen of halve decade. Na '70
richtten wij ons weliswaar meer naar Duitschland, maar de oude Fransche
op de officieele legertaal.
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termen bleuen töch in gebruik, evengoed als trouwens tot voor weinige jaren
in het Duitsche leger zeli. Salverda de Grave heeft nu jammer genoeg, al de
Fransche termen na 1600 opgenomen, niet verder meer onderverdeeld. En
het zou dan ook werkelijk een Studie apart worden, na to gaan, wat in de perioden van 1600--, 1672,1672-1795, 1795 —1813,1813 —1830,1830-1870
in onze kazernetaal is ingeburgerd. Wijl nu echter de lijst van Salverda, volstrekt niet volledig is -- ook in Bouwensch' Viertalig Militair Technisch
Woordenboek, den Haag 1896, ontbreekt nog heel wat — heb ik zelf een
nieuwe verzameling aangelegd: der nog thans in gebruik zijnde Fransche
woorden, die na 1600 in ons leger zijn opgenomen. Alle woorden verder,
die reeds bij Dibbetz, dus in 1740 gevonden worden, teekende ik aan met
een kruisje. Al de overige die bij Landolt (Militair Woordenboek, Leiden
1861-62) voorkomen en eenige die hij, gelijk ik aliunde kon vaststellen, vergeten heeft, gaf ik een sterretje. De woorden zonder kruisje of sterretje zijn
dus uit de laatste vijftig jaar. Eenige die men misschien met aanvankelijke
verwondering zou missen, als adjudant en commando, zijn uit het Spaansch en
soldaat is uit het Italiaansch ontleend.
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barak ^
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barbet *
actief
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barrikade *
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-
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Fransche legerwoorden opgenomen

courtine *
chef *
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passant ^
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patroelje t
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plongee *
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ponton *
ponton-afdeeling
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post t
poterne *
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remonte *
sacoche
stationeeren
terras
tuniek
remplacant *
saillant *
stilet *
terrein
uniform
rendement
salueeren -Istrategie *
terreplein *
vedet
repeteergeweer sappe *
a la suite *
territoriaal *
veteraan *
requireeren t
sappeeren
subaltern t
theorie *
veterinaire
requisitie *
sappeur *
subordinatie t
tiraljeur *
dienst *
reserve *
sauve-gardes t subsistentie t
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sectie *
superieuren
trace *
visitatie t
retireeren *
sergeant t
tableau
traceeren *
visiteeren 1retraite 1sergeant-majoort taktiek *
tractement t
visiteerretrancheeren
serviesgeld t
taktisch *
tranchee jpatroelje *
retranchement t signaal -Italud *
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volontair
reveille t
sjako
tamboer t
transporteeren t volte *
sommeeren t
revolver
tamboermajoor traverse *
voltigeeren
revue t
sorteeren -jtamboermetter * trein -r
voltigeur
rotatie *
sous-chef *
tenaille *
tres
werfdepot
soutien *
route
tente-abri
troep -Izone
spion -Isabreeren *
trompetters t
zouaaf. *
tenue *
sabreur
spionneeren

Men ziet, een gewone boerenjongen moet in het leger beginnen : met minstens
een drie a vierhonderd Fransche woorden te leeren : een cadeautje uit het
„Recueil militaire," dien bijbel der administrateurs, dat als brood onmisbare
„Rekuil !". Dat men hier inderdaad ontevreden over is, bewijs ik uit een enkele
stroof ontleend aan het liederenmateriaal van den Heer Garms :
Werd er attaqueeren gekommandeerd,
Daar kan je van zweeten als een peerd ;

Al schreeuwden het honderd luitenants,
Wij doen het niet : wij verstaan geenFransch !

Zou nu hierin niet eenige verbetering kunnen komen? Ik meen van wel. Want
er is heusch geen enkele reden voor aan te halen, behalve de oude sleur. Het
verkeer met de buitenlandsche legers, is bij de manschappen ten eenenmale uitgesloten ; er is dus hier volstrekt geen behoefte aan internationaal--verstaan
bare woorden. De officieren die buitenlandsche militaire werken lezen, moeten
töch al voortdurend, met de vele andere beteekenissen derzelfde woorden
rekening houden, zij nullen er dus niet of heel weinig op achteruit, en de ge
wone soldaat zal er teer veel op vööruit gaan. Dat een verandering heel goed
mogelijk is, zien wij aan het Duitsche leger. Nergens makkelijker dan hier, kan
het centrale gezag alles met een slag veranderen. Bovendien ... we maken ons
bespottelijk in het buitenland! Toen voor eenige jaren de Belgische wet op de
burgerwacht, vooral door toedoen van het kamerlid Heuvelmans, in dien zin
gewijzigd werd, dat de Vlaamsche afdeelingen in het Vlaamsch zouden worden gedrild en gekommandeerd, verscheen in „Le Bien Public" (19 Aug. 1897)
het volgende artikeltje, dat in alle Fransche bladen van Vlaanderen overgenomen, door de Franschgezinden, met gretige verachting werd gesmaakt :
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Moet dat zoo blijven?

On s'est beaucoup demande, ces dernieres semaines, comment s'y prendre pour appliquer
la loi sur la garde-civique, en ce qui concerne les commandements flamands. — La difficulte
qu'on signale n'en est pas une. A preuve ce qui se passe dans 1'armee neerlandaise. Nous
avons mis la main sur une „Ecole de Peloton", publiee a Breda chez Van Broese et Cie,
pour compte de 1'Academie Militaire royale. Le recueil est donc officiel. Cela dit, citons. —
Le titre seul est déjà significatif. I1 porte : Reglement op de Exercitien der Infanterie. —
Mais continuons. Passons en revue
Pelotonsschool. — Inutile de traduire, n'est-ce pas ?
les entetes des chapitres et les commandements, tant d'avertissement que d'execution.
Voici au complet les titres et soustitres du dernier article concernant l'ecole des tirailleurs.
Oyez : --• Het praktisch tirailleeren ! — Het formeeren van kompagnieskolonne uit de orde
van bataille ! ^-- Het carre formeeren ! — Deployeeren eener kompagnieskolonne ! Tr e s
limpide, incontestablement ! — Allons toujours. Un pur Wallon, a condition, Bien
entendu, d'avoir déjà recu l'instruction militaire en francais, n'aura guere de peine a comprendre les commandements neerlandais que voici : — Chargeert ! .-. Peloton, halt ! — Formeert peloton, marsch ! Markeert den pas ! ,--, Pas-de-route (sic), marsch ! Voila pour
les simples soldats. Quant aux officiers, ils devineront sur l'heure ce que signifie : -- De
frontmarsch in bataille ! — Met sectien in kolonne ! — De contramarsch ! De marsch uit
de flank, etc. --- Al de Franskiljons grinnekten. Helaas met reden dezen keer!

Over de Vlaamsche legertaal zelf is dan ten slotte weinig bemoedigends te
verteilen. Men raadplege hierover E. Peeters : De Vlaamsche taal in het leger,
Brussel 1897. De Vlaamsche Krijgstaalkunde, Yperen 1898, die weliswaar
onaannemelijke voorstellen doet, maar de bestaande wantoestanden toch met
degelijke kennis van taken blootlegt. Omtrent 1860 bestond er voor den
Vlaamschen soldaat nog niets dan een onmogelijke en onverstaanbare vertaling van den „Manuel du Fantassin". Ter kenschetsing heb ik naar eenige
adjectieven gezocht, maar ik kon er geen vinden, die ook maar in de verste
verte uitdrukten, wat ik er in zeggen wou. Ik zal den leger dus zelf maar een
staaltje er van voorleggen. Wie weet, vindt hij dan zelf het qualificatief.
Ieder onder-officier, kaporaal of soldaat gewapend, bij zijn overste komende, blijft staan
aan twee pas en draagt 't geweer, als deze hem bedankt, hij verwijdert zich al makende een
demi-tour. Belast met een geschrift bericht, hij geeft het met 't linker hand, vooral portez-armes gedaan te hebben, en doet 2 pas achteruit. Hij wacht in positie tot dat de overste
hem bedankt.
Ieder militair houdt hem rechtstaande in positie als de nationaal wijze
gespeel woord in de plechtigheid.
Ieder militair alleen zijnde, gewapend of niet, een troep
tegenkomend, ne groet maar den kommandant en de vaandel. — Als een militair, eenen
oversten ontmoet in eenen nauwen doorgang, hij blijft staan en rangschikt hem, hier doet
hij groet op een voetpad, hij geeft den kant der huisen. Zooals het detachement die den
vaandel geweest nerven heeft, voor 't regement komt, hij blijft staan. Den kolonel doet
presenteeren .... (Sic, zonder drukfouten letterlijk overgenomen.)

Gelukkig stond de Fransche tekst ernaast. Anders zou het er met de tucht
aardig hebben uitgezien. Tegen 1870 bezorgden toen de luitenants V. Vande
Weghe en L. Van Acker een heele reeks verstaanbare vertalingen: een „Reglement van het Geweer, model 1867", een „Soldatenschool", een „Kompagniesschool", een „Verhandeling over het Schieten", een „soldatengids"
Vlaamsche Legertaal.
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en een „Reglement over den dienst der legers te velde". De bewerkers hadden hierbij voortdurend de Hollandsche reglementen ve"rgeleken, en gaven
inderdaad jets fatsoenlijks, alhoewel de vele Fransche woorden in Vlaanderen
nogal opspraak verwekten. Daarop volgde de dragelijke vertaling van KrausDenis : „Manuel du Fantassin". Deze raakte echter weldra in onbruik, toen
F. Leruitte zijn technisch veel degelijker „Manuel d'Instruction theorique pour
le soldat d'Infanterie" uitgaf. Dit werd nu ook spoedig vertaald als „Handboek
van theoretische Leering voor de soldaat van het Voetvolk". De titel zegt,
meen ik, al voldoende, hoe ! Eindelijk bewerkte Ch. de Bock in 1895 zijn „Voorloopig Reglement op de oefeningen en manoeuvres van het Voetvolk" en de
„Grondbeginselen en Soldatenschool" die zich weer nauwer aan de NoordNederlandsche legertaal aansluiten. Naast die officieele hall-doode legertaal,
bestaat nu ook gelijk in Holland een levende vulgaire soldatentaal. Deze heeft
echter niet half zooveel typische eigenaardigheden als bij ons, daar het Fransche kazerne-jargon ook hier weer geheel en al domineers. Wie echter belust
is op eenige staaltjes, en niet bang is z'n wingers vuil te maken, verwijs ik naar
Horace van Offel : Jozef Lambert, Rotterdam 1905. Ieder weer uit de dagbladen genoeg, dat praktisch de meeste Belgische officieren geen Vlaamsch
verstaan. Mijn vriend Dr. A. Laporta van Lier, lies zich in 1910 als volgt daarover uit : „De officier is de opleider van den soldaat, dikwijls de plaatsvervanger
zijner ouders en soms zijn rechter en geneesheer. -- Een wader die de taal van
zijnen zoon niet kent, is een vloek tegen de natuurwet. Omdat de opleiders
onzer Vlaamsche soldaten dikwijls de Vlaamsche taal niet kennen, worden ze
als dommerikken of moedwilligen behandeld. Als geneesheer zondigt de officier
tegen de menschelijkheid, Indien hij den soldaat niet rechtstreeks kan ondervragen. Ik heb zelf te Leuven het geval bijgewoond, dat drie krijgsdokters aan
het bed van een zieke stonden, zonder dat een hunner hem kon aanspreken.
Een gewoon ziekenverpleger moest als taalman optreden. Als rechter, gebruikt de Vlaamsch-onkundige officier soms den aanklager zelf, den onderofficier, our de taalman te zijn van den aangeklaagde. Ten gevolge van dir
alles, is de Vlaamsche soldaat, altijd de mindere in 't leger, veelal de miskende,
en somtijds de mishandelde." — Zoo was het in tijd van vrede. Hoe het nu —
het is thans 1 Oct. 1914 — in tijd van oorlog gaat, daarover hebben wij nog
Been berichten. Thans overheerscht in ons gemoed het gevoel van innig medelijden. Hoe zal het arme Belgische land, door Duitschland plotseling overvallen,
ter Wille van Frankrijk en Engeland verwoest en platgebrand, uit de tegenwoordige krisis te voorschijn komen? Hoe zal het Vlaamsche yolk, hoe zal het
Vlaamsche leger te moede zijn, als de vrede wederkeert, waar thans de oorlog
zoo onbarmhartig woedt? Als mijne lezers deze bladzijde zullen opslaan, weten
zij daar waarschijnlijk reeds honderdmaal meer van, dan ik bij het neerschrijven
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Bissen kon. Daarom ware het misschien wetenschappelijker van me geweest,
hierover te zwijgen. Maar ik ben Been man van koude wetenschap alleen, en
er zijn oogenblikken in m'n Leven en plaatsen in m'n boek, waar mijn warme
voelhart luider spreekt dan mijn koele denkhoofd. Ik wensch echter in alles
mijn kalm oordeel te bewaren, en laat mij niet meesleepen door opwinding
en haar. De oorlog is met droevige duidelijkheid, m'n in vredestijd ontworpen schets van de legerpsychologie komen aandikken, en met wild -wette
kleuren komen versomberen. Toonden de Legers echter ook in deze ongeluksmaanden hun niets ontziende geweldenarijen even zeker hebben het
plichtgevoel, de offermoed, de dapperheid en de tucht, hoogmenschelijke
triomfen gevierd. En wie daarvoor niet ten deele althans, de militaire opleiding in het leger dank zou weten, zou mijns inziens een bekrompen oordeel
wellen. Men hoort thans veel geovagen van een bankroet onzer beschaving.
Maar men vergeet daarbij, onderscheid te maken tusschen de collectieve beschavingsdeugden en de persoonlijke. Iedereen die de geschiedenis overziet,
zal erkennen, dat de eerstgenoemde de laatste meestal pas eeuwen achterna
komen. Alles immers wat voor een socialen kring geschiedt, krijgt in menschenoogen niet zonder reden : een zekere wijding, zoo het goed, en een
zekere verontschuldiging, zoo het euvel schijnt. En dit groeit in rechte reden
met den omvang der sociale groep. De goede eigenschap van durven : wordt
heilige deugd in den dienst van een yolk in nood. De collectieve trots is veel
moeilijker te vermijden, en daarom niet zoo schuldig als de persoonlijke laatdunkendheid. Het is veel lichter en noodiger, dat een persoon bijwijlen, ter
Wille van den vrede, voor een ander wijkt, dan dat een vereeniging dat doe,
laat staan een heel yolk. De concurrentie beet veel spoediger oneerlijk : als een
handelsman, dan als een rijk er de vruchten van plukt. Sommigen gaan zelfs
zoover, er dan den heiligen naam van vaderlandsliefde aan uit te reiken. Zoo
lang dus onze beschaving het nog niet däärtoe gebracht heeft, dat ook de
Staten in hunne onderlinge verhouding : niet slechts elkanders rechten in eere
houden, maar ook de Christelijke liefde jegens elkaar beoefenen ; zoolang zullen het oorlogsgevaar onvermijdelijk, en dientengevolge ook het leger en de
kazerne noodzakelijk blijven. Wij behoeven evenwel niet te wanhopen. In de
11 de en 12de eeuw woedde nog de privaatoorlog. Toen kwam de partijoorlog.
Daarna de oorlogen der gewesten Legen elkander. Nu gedragen zich de gewesten reeds liefdevol jegens elkander en zijn tot Staten aaneengesloten.Waarom, vraagt G. Heymans, zou deze ontwikkelingslijn niet kunnen worden doorgetrokken? Zou het zoo onmogelijk zijn, dat in den loop der komende eeuwen de
gezamenlijke Westeuropeesche of Europeesche Staten, ja ten slotte alle kultuurlanden, zich tot een rechtsgemeenschap zouden vereenigen, waarin dan verder,
telkens als zij er rijp voor zijn, de overige volken kunnen worden opgenomen?
-
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ank j Uist onze koele religiositeit, waren wij Nederlanders voorbestemd
om de groote wateren te trotseeren. Een gerust geweten en een koel
hoofd, zijn in barnende gevaren de plechtankers van onverschrokken
durfmoed. Wij hebben er boven, bij 't ontleden van ons algemeen
volkskarakter reeds op moeten wijzen, hoe wij de zee, en de zee öns getemd
heeft. En bij het Zeeuwsch-Hollandsche karakter in het bijzonder, mochten
wij de deugden en wilseigenschappen vieren, die ons land en yolk in Europa
hebben groot gemaakt. Onbegonnen werk zou het zijn, aan de hand onzer
romanschrijvers en geschiedkundigen : al die mooie combinaties van stoere
karaktertrekken na te gaan ; de helden bovengenoemd, leven en stralen in elke
Nederlandsche herinnering. En ik waag het niet, dat volop gerechtvaardigde
nationale zelf bewustzij n te gaan onthalen : op een armelijk overzichtje van dien
rijk-parelenden zieleschat ! ik, naieve leek in het vak, die nog nook m'n neus
gestoken heb buiten het zeegat, en de stormende golven alleen ken, van strand
en duintop uit. Eenieder sla dus uit een zijner lievelingsboeken, vooraleer
hij de volgende lijst ga döörlezen en döörproeven, de mooiste zeemanstype
nog eens op. Slechts dit eene zou er misschien aan kunnen ontbreken, omdat
het uit de daden minder spreekt dan uit de woorden : onze zeelui hadden een
allerduidelijkste invoeling in hun schip. Dat personifieerden zij van boven tot
onder. Zij gaven het niet alleen gewoonlijk een weidschen naam, gelijk weleer
Roeland of een andere van Charlemagnes palladijnen : aan hun hoorn of hun
zwaard ; maar zelfs al de onderdeelen van hun vaartuig voelden onze stoere
vaderen als vleesch van hun vleesch, en been van hun gebeente ; alle Nederlandsche namen voor lichaamsdeelen zijn tot den naam geworden van een deel
van het schip. Later in ons vijfde deel kunnen wij dat betooverend--streelende
zielefeit, dat wij invoeling noemen, pas in bijzonderheden ontleden. Daarheen
zij dus op voorhand verwezen. — De belangrijkheid dezer taalgroep op sociologisch gebied ligt vooral in den verregaanden invloed dien onze Nederland
sche zeemanstaal eenerzijds op de Russische, Duitsche, Engelsche en Skandinavische, anderzijds op de Fransche, Bretonsche, Baskische, Portugeesche,
Spaansche en Italiaansche zeemanstalen heeft uitgeoefend. Hier zien wij zoo
goed, hoe verschillende sociale groepen bij na van nature internationale krinr
gen zijn, die spotten met grenzen of verschil van landstaal. De aansluiting der
Russische zeelui bij de onze : is een paar eeuwen lang, sterker geweest dan hun
verbinding met hun eigen volk. En daarom is zoo goed als alles, wat zij als
zeeman te noemen hebben, eenvoudig Nederlandsch, en geen Russisch. De hierondervolgende lijst wemelend en krioelend van Russische woorden, spreekt
hier voor zichzelf. Ook van de Duitsche zeemanstaal zullen wij zien, dat zij
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grootendeels Nederlandsch van oorsprong is. Dit vraagt echter eene kleine
opheldering. Wij zitten hier met de vraag of sommige dezer woorden niet uit
Nederduitschland afkomstig zijn. Men begrijpt, hoe graag de Duitsche geleerden dit achterdeurtje openhouden: om de vroegere minderwaardigheidvan
„Deutschland über Alles" bij ons klein-kliemerig landje, weg te redeneeren.
Maar niets wil baten. De feiten zijn te duidelijk. „Wenn die technischen Ausdrücke zwischen Niederdeutsch und Niederländisch vielfach urgemeinsam
sind," zegt Kluge, „so muss doch ausdrücklich festgestellt werden, dass der
Stempel einer niederländischen Priorität vielfach nicht zu verkennen ist. Niederdeutschland war der nehmende, die Sprache der Niederlande der gebende
Teil. — Die Quellen des 17. bis 18. Jahrhunderts verwenden zuweilen technische Ausdrücke, die rein Niederländisch sind. Die meisten Deutschen des
17. Jahrhunderts fuhren mit holländischen Schiffen über See, und noch im
18. Jahrhundert war Niederländisch die Sprache der Hamburger Seemansschule." Röding's: Allgemeines Wörterbuch der Marine, 4 Bnde, Leipzig
1794--96 heeft dan ook nog veel meer Nederlandsche woorden dan Kluge,
die zich verontschuldigt deze niet te hebben opgenomen, omdat hij ze nergens
anders vermeld of gebruikt vond. Of dit criterium van zijn standpunt het juiste
was, wil ik in het voorbijgaan wel even in twijfel trekken, daar Kluge zelf aan
de wetenschappelijke degelijkheid van Röding voortdurend hulde brengt
maar hem hierin na te volgen was van mijn standpunt onmogelijk, daar het eenvoudig een bestendiging zou zijn van partijdigheid. Want dat Kluge bij de
bewerking der afzonderlijke woorden, maar al te dikwijls de zoo Juist aangehaalde constateeringen vergeet of wegmoffelt, is een onwederlegbaar feit.
Slechts betrekkelijk zelden zegt hij ronduit: „niederländisches Lehnwort ". Gewoonlijk blijft het bij een „entsprechend niederländisch:..." Ikheb dan ook een
heele reeks termen als Nederlandsche leenwoorden opgenomen, over wier
herkomst Kluge zich niet uitlaat, of die hij om 't een of ander schijnschoon gegeventje als niederdeutsch Belieft te boeken. En toch ben ik na al deze restituties aan onze stoere vaderen,nog meer beducht : dat ik hun eer te weinig dan te
veel heb gegeven. Den term „nederduitsch" zal men in mijne lijst nies aantrei
fen : 1. omdat de eigenlijke Nederduitsche Hamburgsche zeemanstaal Binds de
17cle eeuw feitelijk geheel en al van de Nederlandsche zeemanstaal afhankelijk
was, en ik dus achter alle 17dgi eeuwsche woorden den Nederduitschen vorm
had op kunnen geven ; 2° omdat ik de overneming in het Nederduitsch van heel
geringe beteekenis acht, als niet de inlijving in het Hoogduitsch gevolgd is.
De Fransche, Engelsche en andere ontleeningen zijn weliswaar van minder belang, maar geven toch Juist grond genoeg om te stauen, dat wij Nederlanders
inderdaad in het internationale zeemansgilde, langen tijd den Loon hebben aangegeven en de spraak. --1VIijn verdere Bronnen waren : I. Alnaes: Bidrag til en
De Nederl. Zeemanstaal en de Hoogduitsche.
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Ordsamling over Sjömandssproget, Christiania 1902, J. Nordahl-Olsen: Livet i Bergen, Bergen 1909. Falk-Torp : Norwegisch-dänisches etym. Wörterbuch, Heidelberg 1910. W. Skeat : A Concise etymological dictionary of the
English Language, Oxford 1901. W. de Hoog : Studien over de Nederlandsche en Engelsehe Taal- en Letterkunde en haar wederzijdschen invloed 2,
Dordrecht 1909. R. van der Meulen : De Hollandsche Zee- en Scheepstermen
in het Russisch, Kon. Ac. Amsterdam 1909, Idem : Hollando-Russica, Tijdschr.
Mij. Dl. 28-32. A. Jal : Glossaire Nautique, R e pertoire polyglotte de termes de marine anciens et modernes, Paris 1848. Fr. Kluge: Seemanssprache.
Halle 1911. N. Witsen : Aeloude en hedendaegsche Scheepsbouw en bestier,
Amsterdam 1671. W. Winschooten : Seeman, behelsende een grondige uitlegging van de Nederlandsche Konst, en Spreekwoorden, voor soo veel die
uit de Seevaart sijn ontleend, en bij de beste schrijvers deeser eeuw gevonden
worden, Leiden 1881. A. Twent : Verzameling der Nederlandsche Zee-Kunstwoorden en Spreekwijzen, overgebragt in het Fransch en Engelsch, 's Gravenhage en Amsterdam 1833. Het exemplaar dat het Canisius-College te Nijmegen
van dit boek bezit, is door een hand uit de jaren 30 a 40 (wellicht Twent zelf) op
vele punzen aangevuld en verbeterd. J. van Lennep : Zeemans-Woordenboek,
Amsterdam 1856. F. Blij : Onze Zeilvischsloepen, Gent 1902, en verder Franckvan Wijk : Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, Den Haag
1912, en last not least : Het groot Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Gelijk elk deskundige spoedig zal zien, is mijn lijst ten Berste gewild-eenzijdig.
Ik ontken namelijk volstrekt niet, was onze zeemanstaal aan andere volken te
danken heeft en was in het begin ook van plan, bij elk Nederlandsch woord
de eventueel vreemde herkomst te boeken. Hierdoor werd echter mijne verzameling hopeloos ondoorzichtig. En daar het mij in dit handboek natuurlijk
niet om een volledige boedelbeschrijving, maar wel om een karakteriseering
van de Nederlandsche taal, in hare veelzijdige verwikkelingen te doen is, besloot ik voor de zeemanstaal: nu Bens alleen de ontleeningen van andere talen
uit het Nederlandsch te behandelen, gelijk ik in andere hoofdstukken uitsluitend
op de ontleeningen van het Nederlandsch aan andere talen gewezen heb. --Ten tweede is mijne lijst om dezelfde beweegreden niet strikt aan Ben tijdperk gebonden. Er zijn woorden bij als kogge, die reeds in den tijd onzer Hollandsch-Friesche kruistochten, of wellicht nog een paar eeuwen vroeger
ontleend werden. Er zijn er andere uit het volle Middeleeuwsche tijdvak; bestaat het woord nog thans, dan werd het — waar Been verwarring te vreezen
was — in de Nieuw-Nederländsche spelling gedrukt. Voor het Deensch en
Zweedsch volgde ik vaak de oude spelling van Röding, omdat ze thans
wellicht niet meer bestaan. Verreweg de meeste ontleeningen dateeren uit
de 16ae, 17de en 18de eeuw. — Ten derde is onze lijst allesbehalve volledig.
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Het excerpeerender specialezeemanswoordenboekenvan Deensch, Zweedsch
en Noorsch, Engelsch, Amerikaansch, Spaansch en Italiaansch, zou ongetwijfeld nog een heele schar Nederlandsche afstammelingen aan het licht brengen. Ook het Maleisch en andere Aziatische en Afrikaansche talen, vooral
het Japansch en het Hindi, verbergen nog veel oud-Hollandsche familiestukken. -- Ten slotte Beef ik misschien ook meer dan men verwacht, omdat hier
allerlei woorden zijn opgenomen, die men nies alleen in de zeemanstaal, maar in
verschillende andere groeptalen terugvindt. Met de opneming in deze lijst bedoel
ik echter alleen, dat deze Nederlandsche woorden : door de zeelui naar andere
landen zijn overgebracht. Over de theoretische vraag of zulke woorden al ofniet
bij de zeemanstaal thuishooren, zal onze behandeling van het Algemeen-Nederlandsch in het volgende deel, naar ik hoop, de gewenschte opheldering brengen.
Aak : platboomd lastschip, vooral op den
Rijn, fra. acque, hgd. Aak, eng. ake, russ.
aak.
Aandraaien : het want aantrekken, hgd.
andrehen, de. andreije.
Aan lij : aan de zijde, die van den wind is
afgekeerd, russ. aanli, anlej.
Aan loef : aan de zijde, vanwaar de wind
komt, engl. aloof, russ. aanljüf, anljüf.
Aanrakken : de raas met de rak vastbinden,
hgd. anracken, de. anrakke, zw. racka, fra.
mettre le raccage, spa. poner el raccamento,
ptg. pör a urracca.
Aanrumen (mnl.) : een scheepslading stuwen, ofra. arrumer, nfra. arrimer, spa. arrimar, basbreton. arrima, spa. arrimar, ptg.
arrumar, bak. arrima.
Aanslaan : een vat aanslaan, er een strop
omheen slaan, , hgd. anschlagen, de. anslaae, zw. anslä.
Aanzeilen : ertegen aan loopen van 't schip,
hgd. ansegeln, de. ansejle, zw. segla an.
Aap, aapzeil, aapsel : benaming van het
bezaanstagzeil, hgd. Aap, zw. apa, de. Abe,
russ. ap, äpsel'.
Aapzeilschoot : russ. apsel'nkot.
Aapzeilval : russ. apsel'fal.
Abrikoos : hgd. Aprikose, de. Aprikos, russ.
abrikös, aprikös.
Achter : het achterschip, hgd. Achter, de.
Agter, zw. akter, no. agtre, attre.
Achteraf : in de provoost.
Achterluik : luik van 't achterschip, hgd.

31

Achterlucken, de. Agterluge, zw. akterlucka,
russ. achterljük.
Achteronder : hgd. achterunter.
Achterschip : achterste helft van descheepsromp, hgd. Achterschiff, later vertaald in

Hinterschiff.
Achtersteven : hgd. Achtersteven, russ.
achtersteven'.

Achtertouw : kabeltouw uit het achterschip
uitgebracht om dit vast to meren, hgd. Achtertau, russ. achtertöv, achtertäu.
Achteruit moeten komen : bij den kapitein
moeten komen, hgd. achteraus.
Achterzeil : het zeil, dat tot de groote en
bezaansmast behoort ook voor : achterschip,
russ. achterzejli.
Achtkant : achtkante behakking van een
mast of steng, russ. achkant, achtkänty.
Adelborst : hgd. Adelbursch.
Admiraal : russ. admiral.
Admiraliteit : russ. admiraltejstvo. [téts (?)
Admiraliteits : russ. admiraltejc, admiralAdviesboot : hgd. Advisboot, de. Advisbaad, zw. avisbät.
-

Afbrassen : aftrekken.
Afdrijven : door storm buiten koers geraken, hgd. abtreiben, de. afdrive, zw. afdrifva.
Afdrift : hgd. Abtrift, de. Afdrift, zw. adrift.
Afgieren : 't schip van een baak of klip afwenden, hgd. abgieren, de. afgiiren, zw.
gira af.

Afhangen : hangt dien man af : ontneemt
hem zijne wapens.

Europeesche zeemanswoorden aan onze taal ontleend.
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Afhouden : zoo keeren, dat de wind van
achteren in 't zeil valt, hgd. abhalten, de
holde af, zw. hälla af.
Afkleeden : de touwen bloot maken, hgd.
abkleiden, de. of klwde, zw. of kläda.
Afknijpen : iemand juist op 't randje de loef
afsteken, hgd. abkneifen.
Afschaken : vieren, hgd. abschaken, de.
afskage, zw. afskaga.
Afschepen : de waren in 't schip brengen,
hgd. afschiffen, zw. afskeppa.
Afslaan : de zeilen van de raas afnemen,
hgd. abschlagen, zw. afslä.
Afslechten : glad worden van zee en hour,
de zee siecht af : de zee wordt stiller, hgd.
abschlichten.
Afsnijen : no. sneie af.
Afstroomen : door den stroom afdrijven,
hgd. abströmen, de. afströmme, zw. afströmma.
Aftakelen : hgd. abtakeln, de. aftakle, zw.
aftakla.
Afvallen : laten afdrijven enz., fra. affaler,
it. affolato, bask. affala, Bret. affalo.
Afzeilen : vertrekken, hgd. absegeln, de.
afsejle, zw. afsegla.
Augurk(jeu) : engl. gherkin, vgl. jurk : jerkin.
Alles wel 1 : antwoord van de post aan den
officier, hgd. Alles wohl !, eng. all's well, de.
alt vel, zw. alit väl.
Anker : inhoudsmaat, engl. anker, russ.
änker, ankertje : änkerok.
Anker : ijzeren voorwerp om schip vast te
leggen, russ. änker (verouderd). Zie de talc
rijke aan 't Nederlandsch ontleende uitdruk
kingen bij Anker in Röding.
Ankerring : ring boven het anker, waardoor het kabeltouw wordt gestoken, hgd.
Ankerring,de.Ankerring,zw. ankarring, russ.
rym uit holl. ring.
Ankerschoen : soort van houten bus of
schoen rond de ankerpunten om bij het ophalen of neerlaten van 't anker 't schip niet
te beschadigen, hgd. Ankerschuh, de. Ankerskoe, russ. skun uit holl. schoen.
Ankerstok : dwarsstok van 't anker om het
zoo te doen kantelen, dat een der armen in
den grond komt, hgd. Ankerstock, de. Anker482
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stok, zw. ankarstock, russ. ankerstök, stok.
Ankerstoktalie : talie (takel) waarmee de
ankerstok tegen het boord getrokken wordt,
russ. ankerstoktali, stoktäli. [anóus.
Ansjovis : de. Ansjos, zw. ansjovis russ.
Apenval : bezaanstagzeilval, hgd. Aapen-

fall, de. Abefald, zw. abenfall.
Apostels, apostelsooren, judasooren : op

-

staande houten bij de eerste verbreeding van
den voorsteven.
Appelsien : hgd. Apfelsine, de. Appelsin,
zw. apelsin, russ. apel'sin.
Arbeiden : het schip arbeidt : het schip
wordt hevig been en weer geslingerd, hgd.
Das Schiff arbeitet, de. skibet arbeider, zw.
skeppet arbetar.
Arm : uitstekend stuk balk.
Artikelbrief : krijgsverordeningen, hgd. Artikelbrief, de. Artikelbrev, zw. artikelsbref,
russ. artikelbrief.
Artisjok : russ. artisok.
Avarij, averij, haverij : zeeschade, hgd.
Havarei, de. Haverie, zw. haveri, russ. avarija, avareja, averija, gavareja.
Baai : 10. flanel : hgd. boi, de. Bai, zw. boj,
russ. bajka, 2°. inham : engl. bay, hgd. Bai,
de. Bai.
Baaizout : engl. baysalt, hgd. Baisalz.
Baak : boei, hgd. Baak.
Baar : matroos, die voor 't eerst de linie passeert. Vandaar een nieuweling, hgd. Baar.
Baarsch : een baarsche streek : een streek
van een nieuweling : een domme streek.
Baas : hgd. Baas, no. Baas.
Bagger(en) : hgd. bagger(n).
Baggermeester : hgd. Baggermeister.
Baggerpraam : hgd. Baggerprahm.
Bagijnebras: hgd. Baginbrasse, de. Berginebras, zw. baginbrass, russ. beginbras.
Bagijnera, Bagijnree : ra zonder zeil (bagijn
zonder kap) hgd. Bagin-, Bagijnraa, de. Beginneraa, zw. beginerä, russ. beginrej, begenrej.
Bagijnetoppenant : hgd. Bagintoppenant,
russ. begintopenant.
Bak : 't voorste bovendek voor den fokkemast, hgd. Back, de. Bak, zw. back, russ. bak.
Bak : eetbak, eetplaats, balie, russ. bak.

Bak : scheepsafdeeling : de equipaadje is afgedeeld in bakken, russ. bak.
Bak : tobbe, balie, russ. bak, zirbak (vetbak).
Bakbeest : no. bakbaest.
Bakboord : aan bakboord : aan de linksche
zijde van het schip, fra. babord, it. babordo,
spa. babor, ptg. babordo, bask. abora, bret.
babours, russ. bäkbord, bäkbört.
Baken : teeken, dat de ondiepe plaatsen aanwijst, hgd. Bake, russ. baken, bänan, bäkon.
Bakstag : een touw aan beide zijden van de
nok van eenig rondhout vastgemaakt en stijf
gezet om het zijdelings to steunen, fra. bastague, hgd. Backstag, de. Bagestag, zw. backstag, russ. bakstag. Verder in een menigte
van samenstellingen.
Bakstagband : fra. hauban ä bastague.
Bakstagswind : hgd. Backstagswind.
Bakstagsch : een bakstagschen wind heb
teilen.
-ben:ruimschots
Bakstent : russ. bäkovyjtent. Hetsubstantief
bäkovyj : matroos, die op den bak dienst doet.
Balie : doorgezaagde halve ton, die als emmer dienst doet, hgd. Balje, de. Balje, zw.
balja.
Bauen : uithoozen, hgd. baljen, engl. to bale,
Balk : russ. bälka, balak, baläka. [bail.
Balken : kennis geven van de richting der
haringscholen, engl. to balken.
Balkwegers,balkwegering:inwendig langscheeps verband, waarop de balken rusten,
hgd. Balkwäger, de. Bielkevaegare, zw. balkvägare.
Ballast : engl. ballast, russ. baläst, ballast.
Ballasten : engl. to ballast, russ. balästit',
ballastit'.
Ballastpoort : opening in 't schip, waardoor
de ballast geladen wordt, engl. ballastport,
hgd. Ballastpforte, de. Baglastport, zw. barlastport, russ. balastport.
Ballingere (mnl.) : groot schip, engl. balinger, hgd. Ballinger.
Band : rifband, ijzeren beugel, hgd. Band, de.
Baand, zw. band, russ. bant.
Banjer(dek) : hgd. Banjer(deck), waar het
scheepsvolk slaapt.
Bank : ondiepte in zee, no. bank, russ. bänka,
bänok.

Bank : zitbank : russ. bänka.
Bank : ruimte tusschen iedere twee stukken
geschut op het scheepsdek, dat tot woning
der matrozen dient, russ. bänka.
Barbier : scheepschirurg, hgd. Barbier, de.
Balber, zw. barberare.
Barbierkist : medicijnkist : hgd. Barbiers
-kiste.
Barge : soort van trekschuit : russ. bärka.
Barghout, barkhout, berkhout, berghout :
houten band om het schip, hgd. Berghölzer,
de. Berkholter, zw. berghulterna, russ. barn
gout, barchöut, barchöt, barköt, barköut, Sitierisch borchöty.
Bark, barkschip : schip met drie masten :
hgd. Barkschiff, de. Bark, zw. bark, engl.
bark, russ. bärka, bärchat.
Barkas : de zwaarste sloep aan boord, hgd.
Barkasse, de. Barkass, zw. barkas, russ. barkäz, barkäs.
Barkoen : soort kraan, hgd. Barkun, de.
Barkun.
Bas : soort van klein geschut, russ. bäsa.
Bedaren : stil worden van den wind, hgd.
bedaren, de. bedare, zw. bedara.
Beer : dam, engl. beer.
Bekaaier : touw aan de bezaansroe, hgd.
Bekaier.
Bekaaid : een bekaaid schip, dat van de zonnehitte veel geleden heeft en daarvan komt,
hgd. bekait Schiff.
Belegeren : blokkeeren, engl. beleaguer, zw.
balagra.
Beleggen : touwwerk aan iets vastmaken,
hgd. belegen, de. belwgge, zw. belägga, engl.
to belay.
Ben : vischkorf.
Benepen : een schip is benepen : een schip
kan niet vlot raken, hgd. benepen, engl. beneaped.
Benzel, bensel, bindsel : een eind touw,
eenige malen rondom twee naast of over
elkaar liggende touwen genomen, die aan.
een moeten verbonden worden, hgd. Bändsel, Bindsel, de. Baendsel, zw. bänsel, russ.
benzel', venzel'.
Berdeltjes : planken van de roef en het ach
-teruim.
aan het Nederlandsch ontleend.
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Berm : rand, dijk, fra. berme : walrand.
Beschouwen : bekomen, krijgen.
Besteder : aanbesteder, hgd. Besteder.
Bestek : opteekening van de voornaamste
afmetingen van het schip en zijn deelen, de.
Bestik, zw. bestick, russ. bestek.
Bestevenen : hgd. besteven.
Beting : toestel van twee sterke staanders
voor den fokkemast tot het vastleggen
der kettingen, hgd. Beting, de. Beding,
Beting, zw. beting, no. beting, russ. biteng,
bitvnn.
Betingbalk : hgd. Betingbalken.
Betingbolten, betingbouten : hgd. Betingbolzen, de. Bedingbolten, zw. betingbult,
russ. bitengbolt.
Betingspenen : hgd. Betingsspenen.
Beuget : ring of rond ijzer, russ. bügel'.
Beuling : in de branders ; een uit zeildoek
gemaakte buis gevuld met kruit om het vuur
to brengen naar de plaats, waar kruit en
brandbare stollen liggen, hgd. Beuling.
Bevrachter(n) : hgd. befrachter(n), de. Befragte(r), zw. befrakta(re), engl. to freight,
fra. affreter, -eur, ptg. fretar, fretador.
Bezaan : mesane, achterste zeit van een klein
schip, hgd. Besan, no. de. Mesan, russ. bizän',
bezän'.
Bezaansgaffel : hgd. Besansgaffel, russ. bizan'gafel'.
Bezaansgeitouw : russ. bizan'gitov.
Bezaansgijk : russ. bizan'gik.
Bezaanshals : hgd. Besanshals, russ. bizan'gals.
Bezaanskardeel : hgd. Besanskardeel.
Bezaansmast : hgd. Besansmast, russ. bizän'
macta.
Bezaansra : hgd. Besansraa.
Bezaansroe, bezaansree : hgd. Besansrute,
de. Mesanru, russ. bizan'rej, bizan'rjü.
Bezaansrust : hgd. Besansrüst, russ. bizan'ruslen'.
Bezaanschoot : hgd. Besanschote, russ. bi
-zan'skot.
Bezaanspriet : hgd. Besanspriet.
Bezaans schoot an : uitroep bij de oorlam.uitdeeling, hgd. Besanschotan, no. hale mesamskjöd, hale mesana.
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Bezaanstag : hgd. Besanstag, russ. bizan'stag.
Bezaanstoom : hgd. Besanstoom.
Bezaanswant : hgd. Besanswant, russ. bi
-zan'v ty.
Bezaanzeil : hgd. Besansegel.
Bij den wind : zooveel mogelijk naar de zijde
vanwaar de wind komt, hgd. bei dem Winde,
de. bi di vind, zw. bi de vind, no. bi de vind,
russ. bejdevind.
Bijlander : platboomd vaartuig vooral voor
vrachtvaart, fra. betandre, bolandre, it. belandra, spa. ptg. balandra, engl. bilander, hgd.
Bilander, Blander, zw. bilander, de. Bilander,
russ. biländ(e)r.
Bijvoet : touwrak tot de onderra, hgd. Bei
russ. bejfüt.
-fusz,
Bijvoettalie : talie, waarmee de rakken worden vastgezet tegen het stooten van de ra,
russ. bejfüttäli.
Bil : rondrug van het schip.
Binnenhaleboorden, buitenhaleboorden :
verbandsknieen aan 't achtereind van de
schuit.
Binnenlander : binnenlandsch schip, hgd.
Binnenlander, zw. binnenlander.
Bitterenden : korte stukken oud touw, hgd.
Bitterenden.
Blank : eng. blank.
Blas : invloed der sterren op het weer, engl.
[blas.
Blauwschuit : scheurbuik.
Blind(e) : zeit, dat den uitkijk belemmert. hgd.
Blinde, de. Blinde, zw. blinda, russ. blind,
blinda.
Blinde ra : hgd. blinde Rah, russ. blindarej.
Blinde schoot : russ. blindaskot.
Blinde toppenant : russ. blindatopenant.
Blinde trijs : russ. blindatris.
Blinde val : hgd. Blindefall, russ. blindafal.
Blink : lichte plek aan den bewolkten hemel,
hgd. Blink.
Blok : stuk bout ter aanvulling eener ruimte,
russ. blöki.
Blok : katrol, russ. blok.
Blokbatterij : kleine lage houten batterijen
op vier blokwielen, russ. blökbatareja.
Blokmaker : hij, die de blokken maakt, russ.
blokmaker.

Blokwang : zijde van een blok.
Bocht : kromme gebogen gedeelte van een
touw dat rond ligt of wel het geheele touw.
hgd. Bucht, engl. bought, russ. büchta.
Bocht : inham, engl. bought, russ. büchta,
Bodemerij, Boomerij e : het voorschieten van
geld, tegen hooge premie, op een schip of
lading als pand, hgd. Bodmerie, de. Bodmerie,
zw. bodmeri, fra. bomerie, it. bomeria, engl.
bottomry, russ. bodmereja.
Boeg : de borstbuiging van het schip, hgd.
Bug, de. Boug, zw. bog,engl. bow, russ. bucht,
no. boug.
Boeganker : russ. bucht (met weglating van
anker).
Boegband : hgd. Bugband, de. Bogbaand,
zw. bagband.
Boeglijn, Boechline (mnl.) : zie boelijn, de.
baugline, büglina, büglin'.
Boegseeren : een schip door middel van
sloepen, die geroeid worden, voortsleepen,
hgd. bugsieren, de. buksere, zw. boksera,
russ. bugsirovät', buksirövät'.
Boegspriet : de vierde mast, die onder een
zekere belling naar voren steekt, hgd. Bugspriet, no. de. Baugspryd, zw. bogspröt,
fra. beaupre, engl. bowsprit, russ. bitgsprit,
bit prit.
Boegsprietwoeling : hgd. Bugsprietwuhling
Boegtouw : russ. buchtou, buchtov.
Boegzeil : fra. bourcet.
Boei : ton, engl. buoy, hgd. Boje, de. Boie,
zw. boj, spa. boia, ptg. boia, russ. buj (buék).
Boei : kluister, hgd. Buje, russ. buj.
Boeien, opboeien : de zijden van het schip
met planken beleggen, hgd. bujen.
Boeier : klein snelzeilend lastschip, fra. Boyer,
hgd. Bojer, Bujer, de. Boyer, zw. boyert, russ.
biter, böjer.
Boeireep : het touw, dat aan de boei en het
anker vastzit, hgd. Bojereep, russ. büjrep.
Boelijn : touw, dienende om de naar den wind
gekeerde staande zijde van een razeil scheppend te doen staan, dat de wind Beter in het
zeil valt, fra. bouline, it. bolina, spa. bolina,
ptg. bolina, hgd. Buline, zw. bolina, no. Boline, russ. bülin', bitlina,
Boer(en)knoop : gewone knoop in een touw,

hgd. Bauerknopf, de. Burknob, zw. burknob.
Boezeroen(tje) : zeemanskiel, hgd. Buse
runtje, russ. buzurünka.
Bom : hgd. Bumboot.
Bombardier : russ. bombardir.
Bommekijn (mnl.) : vaatje, engl. bumkin.
Bonnet : bijstrook aan het zeil.
Boom : sluitboom, raspriet, engl. boom, fra.
böme, it. Boma, ptg. home, russ. bom, bon.
Boomke(n) : loef boom, engl. bumkin.
Boomspar : engl. bomespar. [bord, bort.
Boord : rand, bijzonder van 't schip, russ.
Boordtouwleider : langs het boord Bespan
nen touw om de schanskleeren op te hangen,
russ. bortöuleer.
Boot : russ. bot, böta in alle beteekenissen.
Bootsman : aanvoerder der bootsgezellen,
fra. bosseman, russ. böcman.
Bootsmansmaat : helper van den bootsman,
hgd. Bootsmannsmaat, russ. bocmanmät.
Bootstouw : russ. boctöu.
Borg, borgstrop : ijzeren inrichting, waaraan een onderra bangt, russ. borg, borgstrop.
Borgschoot : de. Borgskiöd, zw. borgskot.
Borstrok : russ. bostrog, baströk, bostrik,
böstrjuk, böstrok, böstrak, vöstrik, vostrjük.
Bot : touw om meer ruimte aan een strik te
geven.
Boterham : engl. butterham.
Botloef : balk boven den boeg uitstekend,
hgd. Butluf, zw. bottlof, fra. boutelof.
Bottelier : hij, die voor de eet- en drinkwaren zorgt, hgd. Bottelier, de. Bottelerer, zw.
bauttler, russ. bataler (spr. batal'ör).
Bout : metalen staf om twee stukken metalen
aan elkander te bevestigen, russ. bout, baut.
Bout : lap zeildoek, russ. bout.
Bovenbindsel : hgd. Obenbindsel, de. Bor
venbaendsel, zw. bofvenbänsel.
Bovenblind : russ. Bomblind.
Bovenblindera : russ. bomblindarej.
Bovenblindeschoot : russ. bomblindaskot.
Bovenblindetoppenant : russ. bomblinda-topenant.
Bovenblindetrijs : russ. bomblindatris.
Bovenblindeval : russ. bomblindafal.
Bovenbrambakstag : russ. bombrombakstag.
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Bovenbrambras : de. Bovenbrambras, zw.

Bovenuitleggerbakstag : bomutlegar'bak-

bofvenbrambrass, russ. bombrambras.
Bovenbrambuikgording : russ. bombrambycek.
Bovenbramezelshoofd : russ. bombramezel'goft.
Bovenbramgeitouw : russ. bombramgitov.
Bovenbramgording : bombramgorden'.
Bovenbramlijzeil : hgd. Oberbramleesegel,
de. Bovenbramlaeseil, zw. bofvenbramläsegel, russ. bombramlisel'.
Bovenbramlijzeilschoot : russ. bombramlisel'skot.
Bovenbramlijzeilval:russ.bombramlisel' fal.

Bovenzaling : russ. bomsaling.
[tagi.
Braadspil, braadspit : hgd. Bratspit, Bratspill, russ. bräspil', brätspil, brätgpit.
Braadspilbeting : hgd. Bratspillbeting, de.
Bradspilbeding, zw. bradspelbeting.
Brak water : engl. brackish water.
Bram : het zeil boven het marszeil, hgd. Bram.
Brambakstag : russ. brambakstag.
Bramboelijnen:hgd. Brambulinen, de. Bram-boliner, zw. bramboliner, russ. brambulini.
Brambras : hgd. Brambrasse, de. Brambras,
zw. brambrass, russ. Brambras.
Brambuikgording : russ. brambycek.
Bramdraaireep : russ. brandrajrep.
Bramezelshoofd : russ. bramezel'goft.
Bramgeitouwen : hgd. Bramgeitaue, de.
Bramgitouer, zw. bramgigtäg, russ. brain-gitovy.
Bramlijzeil : hgd. Bramleesegel, de. Bramlaeseil, zw. bramläsegel, russ. bramlisel'.
Brampardoen : hgd. Brampardunes, russ.
bramfordun.
Bramra : hgd. Bramraa.
Bramschoot : russ. bramskot.
Bramstag : russ. bramstag.
Bramstagzeil : russ. bramstaksel'.
Bramsteng : hgd. Bramstenge, russ. bramsten'ga.
Bramtakelage : russ. bramtakelaz.
Bramtop : de. Bramtop, zw. bramtop, russ.
bramtop.
Bramtoppenant : russ. bramtopenant.
Bramval : hgd. Bramfall, russ. bramfal.
Bramvlaggestok : russ. bramflagstok.
Bramwant : hgd. Bramwant, zw. bramvant,
russ. bramvanty.
Bramzeil, bramsel : hgd. Bramsegel, de.
bramseil, no. Bramseil, zw. bramsegel, russ.
bramsel'.
Bramzeildoek : russ. bramsel'dük.
Bramzeilskoelt(j)e : hgd. Bramsegelskühlte,
de. Bramseilskuling, zw. bramsegelskultje.
Brandaris : kustlicht.
Brander : een schip met brandbare stoffen
beladen om vijandelijke schepen in brand to
steken, hgd. Brander, de. Brander, zw. brä
nare, russ. brander.

Bovenbrampardoen: russ.bombramfordun.
Bovenbramra : hgd. Oberbramra, de. Bo
venbramraa, zw, bofvenbramrä, russ. bombramrej.
Bovenbramschoot : russ. bombramskot.
Bovenbramstag : russ. bombramstag.
Bovenbramstagzeil: russ. bombramstaksel.
Bovenbramsteng : hgd. Oberbramstenge,
russ. bombramsten'ga.
Bovenbramtakelage : russ. bombramtaker
[penant.
Bovenbramtoppenant : russ. bombramto Bovenbramval : russ. bombramfal.
Bovenbramwant : russ. bombramvanty.
Bovenbramzeil : hgd. Ober/nbramsegel, de.
Bovenbramseil, zw. bofvenbramsegel, russ.
bombramsel.
Bovenkluiver : russ. bomkliver.
Bovenkluiverlei(d)er : russ. bomkliverleer.
Bovenkluiverschoot : russ. bomkliverskot.
Bovenkluiverval : russ. bomkliverval.
Bovenkruisbramstengestagzeil : hgd.
oberkreuzbramstengenstagsegel.
Bovenkruisraa : de. Bovenkrydsraa.
Bovenkruisstengestag : de. Bovenkrydsstaengestag.
Bovenkruisstengestagzeil : de. Bovenkrydsstaengestagseil, zw. bofvenkrysstängstagsegel.
Bovenkruiszeil : de. Bovenkrydsseil, zw.
bofvenkryssegel.
Bovenlijzeil : hgd. Oberleesegel, russ. bomBovenra : russ. bomrej. [lisel'.
Bovenuitlegger : russ. bomutlegar'.
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Brandewijn : fra. brandevin, engl. brandy.
Brandspuit : russ. bran(d)spöjt.
Brandwacht : schip, dat een eind van de
vloot verwijderd wacht houdt om den vijand
in 't oog te houden. Oorspronkelijk een wacht
tegen vijandelijke branders, hgd. Brandwache, russ. brandvächta.
Bras : touw tusschen ra en mast, hgd. Brasse,
de. Bras, zw. brass, russ. bras.
Brasblok : blok, waardoor de bras loopt.
russ. brasblok.
Brasem : engl. brassem.
Brasschenkel : eind touw aan de uiteinden
der ra's en waaraan het blok is gesplitst, door
't welk brassen loopen, russ. brasskentel',
brasskenkel'.
Brassen : de brassen aanhalen, hgd. brasen,
de. brase, zw. brassa.
Breedwimpel : breede wimpel. B.v. kommandeur van den Breeden wimpel (titel van
hoofdofficier in rang volgende op den schout
bij nacht), russ. brejdvympel.
Breefok : vierkant razeil met losse strijkende
ra, hgd. Breefock. de. Bredfok, zw. bredfock,
russ. brifok.
Breefokgording : russ. brifokgorden'.
Breefokkehals : russ. brifokgals.
Breefokkera : russ. brifokrej.
Breefokkeschoot : russ. brifokskot.
Breefokketoppenant : russ. brifoktopenant.
Breefokkeval : russ. brifokfal.
Breegang : boven de berghouten, hgd. Bregang, de. Bregang, zw. bregang.
Breel : drijftonnetje, dat een haringnet draagt.
Broek : kleedingstuk, russ. brjüki (meervoud).
Broek : een dik touw, dienende om het terugspringen van 't kanon als ermede geschoten
wordt, te beletten (vaste broeking) of op een
bepaalden afstand te stuiten (losse broeking),
hgd. Brook, de. Brog, zw. brok, russ. brjuk.
Broek, broeking : zeildoeksche bekleeding
tegen inwatering van buiten, hgd. Brook, de.
Brog, zw. brok, russ. brjukanec, brjukins,
brükins, alle drie uit het meerv. broekings.
Broektalie : hgd. Brooktalje, de. Brogtalje,
zw. broktalja.
Broodkamer : hgd. Brodkammer, de. BrödKammer, russ. brotkämera, brodkamera.

Bui : hgd. Bö, no. Boja, Bya, de. Byge, Bye,
zw. by en vele hgd. samenstellingen als Aprilbö, Donnerbö, Hagelbö, Regenbö, enz.
Buik : 1) van het schip, hgd. Bauch ; 2) holte
weinig beneden het midden van het zeil. hgd.
Bauch, de. Bug, russ. bjuk, (verouderd).
Buikgording : touwen dienend om de zeilen
in het midden bij elkaar en bij de ra te halen,
hgd. Bauchgording, de. Buggaarding, zw.
bukgärding, russ. bykgorden'.
Buikgordingblok : blok, waardoor de buikgordings gaan, hgd. Bauchgordingsblock, de.
Buggardingsblok, zw. bukgärdingsblok, russ.
bykgorden'blok.
Buikstuk : kimstuk van een spant, hgd.
Bauchstück.

Buis : haringvisschersboot, engl. buss, hgd.
Büse, Heringbüse, no. byse, de. Boise, zw.
buis, russ. bujs, baus.
Buiten : in zee. Het schip is buiten.
Bulcke : lading, engl. bulk.
Bun, beun : vischbewaarplaats op het schip,
misschien hgd. Blinn.
Buslappen : dubbele plankenrij voor aan den
boeg van 't schip, hgd. Buschlappen, de. Bus.lapper, zw. byslappor.
Buyzen (mnl.) : mengl. bousen, nengl. house.
Daal, pompdaal : buis waardoor 't water uit
de pomp in zee loopt, hgd. Daal, Pumpendaal,
de. Pompedale, zw. dala, engl. pumpdale, fra.
dale de pompe, it. dala, spa. (a)dala, ptg. dala.
Dag, dagge : touw, waarmee men de schepelingen tuchtigt, fra. dague de prevöt, hgd.
Dag, Dagge, de. Dag, zw. dagg, russ. dach.
Dagelijksch anker, dagelijksch : anker, dat
voor den boeg gevoerd en 't meest gebruikt
wordt, hgd. Der tägliche Anker, de. daglige
Ankeret, zw. dageliga ankeret. russ. dägliks.
Dagelijksch touw, daagsch touw : een van
de ankertouwen, hgd. Das tägliche Ankertau,
de. daglige Tovet, zw. dageliga täget, russ.
daglikstou.
Dam : fra. dame, bret. dam.
Damlooper : kleine boot, die over dammen
kan gehaald worden, fra. dame lopre, hgd.
Damloper, de. Damloper.
Damschuit : damlooper, russ. domsköut,
[donkót.
Dapper : engl. dapper.
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Daveren : het schip davert : het schip slingert zwaar, hgd. davern.
Davits : kranen, waaraan de sloepen aan
boord van schepen worden opgehangen.
Deel : dunne plank, de. daele.
Deining : hgd. Deining.
Deizig : mistig, hgd. deisig.
Dek : engl. deck, hgd. Deck, de. Daek, zw.
däck, russ. dek.
Dekken : engl. to deck.
Dekjongen : hgd. Deckjunge, russ. dekjunga.
Dempgording : touw om het zeil te dempen,
geheel dicht te halen, hgd. Dempgording,
de. Dempgaarding, zw. dämpgärding, russ.
defgörden', devgörden', dempgording,
dempgordinov.
Derde hand : takelinrichting om zware stuk-ken op te lichten, hgd. Dritte Hand, de. tredie
Haand, zw. tretje hand.
Deukel, deutel : pennetje geslagen in de
houten nagels, hgd. Deutel, de. Dödel, zw.
dote!.
Deutelijzer : hgd. Deuteleisen, de. Dödeljern, zw. döteljärn.
Dieplood : hgd. Tie fl ot, de. Dybslod, zw.
djuplod, russ. diplöt, lot.
Dieploodlijn : de lijn waaraan het dieplood
vast is, russ. dipötlin'. [dique.
Dijk : fra. dique, ofra. digue, it. diga. spa.
Dirk, dirkval : looper van den gaffel, en
ook : zeilboomstoppenant ; een der touwen,
waarin het einde van den bezaansboom, dat
niet tegen den mast steunt, bangt, hgd. Dirk,
de. Dirk, zw. dirk, engl. derrick. russ. derik,
di rikf äl,
Dobber : engl. dobber.
[duk.
Doek, zeildoek : engl. duck, russ. zeil'duku.
Dofjes : eindjes van spijkers, diebij debouten
worden ingeslagen, om de koppen ervan in
te klinken, hgd. Dofjes.
Doft : zitbank der roeiers.
Dogger(boot) cf. doggersbank : visschersboot, eigl. visscher, fra. dogre(bot), engl. dogger(boat), hgd. Dogger(boot), zw. doggerbät,
beteekent ook : zeehond, kabeljauw, russ.
dogr.
doggeren : visschen met een doggrr, hgd.
Doggern, de. doggre.
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Dok : kunstmatig waterbassin tot herstelling
der schepen, fra. dock, hgd. Dock, engl. dock,
de. Dokke, zw. docka, russ. dok.
Dokken : een schip in 't dok brengen, hgd.
docken, engl. to dock, de. dokke, zw. docka.
Dol : pin van de roeiriemen, hgd. Dolle, no.
Dol.
Dolbord : waartusschen de riemen zich be wegen, hgd. Dollbord, no. Dolbord.
Dominee : scheepspredikant, hgd. Domine.
Domineeren : engl. to domineer.
Dommekracht : hgd. Daumkraft, Dumkraft,
de. Dommekraft, Donkraft, zw. donkraft,
russ. dumokrachtov (mv.), domkrät, dam krät,donumpakrät.
Donder : donderen, no. donderen.
Donderbus : engl. blunderbus, hgd. Donner.büchse, de. Dundrebösse, zw. dunderbös.
Dood : de zeilen dood aanslaan : zoo dicht
mogelijk tegen de ra's binden, hgd. die Segel
tot anschlagen.
Dooddeel van het schip : het deel dat boven
water steekt.
Doodemansoog : bezaanstouwtje alleen tot
sieraad, hgd. Doodsmannsauge, de. Dokshovedsöje, zw. doddkoppsöga.
Doodshoofd, doodshoofdblok : blok met
of langwerpig gat in 't midden, hgd. enrod
Doodshoofd, de. Dokshoved, zw. doddkopp,
eng. deadblock.
Doopen: soort ontgroening der jonge maats,
hgd. taufen, de. döbe, zw. döpa.
Doorhalen : no. dörhale.
Doordreggen : slepen van het anker.
Doorslag : no. Dörslag.
Dopguds : groote guds, hgd. Dopgüdse,
Draad : ineengedraaide of gevlochten vezels
hennep, russ. drat.
Draaibas : draaiend kanon, hgd. Drehbasse,
de. Drejbas.
Draaien : al draaiende kracht uitoefenen,
Draaier : russ. draek. [russ. dräit'.
Draaipalen : hgd. Drehphäle, de. dreypwle,
zw. drayp - lar.
Draaireep : zware reep van touw, waarmede
de ra's gestreken of geheschen worden, hgd.
Drehreep, russ. dräjrep, de. Dreyereep, zw.
dräjrep.

Draaireepsblok : een der beide blokken op
de marsera's, waardoor een draaireep geschoren is, russ. dräjrepblök.
Draaispil : braadspil, russ. dräspil.
Dragen : de zeilen dragen : de zeilen vatten
wind.
Drager : pakkedrager, russ. drägil', drjägil'.
Dreg : klein anker met drie klauwen (uit drip.
egge), hgd. Dregge, de. Dreeg, zw. dragg,
(gecontamineerd met engl. drag, fra. drague
tot mnd. dragge enz.), russ. dreg, drek.
Dregtouw : russ. drektöu, drektöv.
Drempel : hgd. Drempel, zw. portrympel.
Dreumel : smeerkast, hgd. Dreumel.
Drift : de gang van een schip, hgd. Trift.
Drijfgoed : hgd. Treibgut.
Drijfhout : hgd. Treibholz.
Drijven, het : russ. drejf.
Drijven : op den stroom, hgd. treiben, russ.
drejfovät, drejfit' (versagen).
[dryl'.
Dril : drilboor, fra. drille, russ. drei', dril',
Drillen : een gat Boren met een dril, engl.
to drill, russ. drelit', drelovät'.
Drommelaar : een soort vaartuig, engl.
drumbler.
[hgd. Drong.
Drong : een blok bij de billen van het schip.
Drooge : heelkruid, specerij, fra. drogue,
prov. droga, spa.-ptg. droga, it. droga, engl.
drug, nhgd. Droge. Deze oude verklaring
lijkt mij nog altijd zeer waarschijnlijk.
Droogte : ondiepte, hgd. Drögte.
Druif : een knop aan boomen en haken.
Druif Nagel : kleine kogels op een ronde
schijf gestapeld in den vorm van een druiventros, russ. drejfgägel', drejfgägl, drevgä
gel', drevgägl.
Druil : klein onderzeil, hgd. Drüll, fra. dreuil.
Druilen : no. dröle.
Druiloor : no. Dröler.
[zw. doffel.
Duffel : engl. duffel, nhd. Duffel, de. Dyffel,
Duim : lengtemaat, russ. djujm. Beteekent
ook : omgebogen breede ijzeren haak : de
duimen van de roerhaken.
Duin : fra. dune, sp. duna, ptg. duna, it. duna,
hgd. Düne, de. Dyn, zw. dyn, russ. djuna.
Duit : engl. doit.
Duizendbeen : 10 lange smalle kast met veel
schijven, hgd. Tausendbein ; 20 platting met

uithangende stukken kabelgaren, hgd. Tausendbein, de. Tusindbeen, zw. tusenben.
Duyninghe, deyninghe (Kiliaen) : hgd. Dünung.
Dukdalf : zwaar paalhoofd, hgd. Duc d'Alben, Dückdalben, no. Dikkedal, Dikkedar,
de. Dukdalber, zw. duckdalbar.
Durk : plaats voor 't vuile water onder in het
schip, hgd. Durk, de. Durk, zw. durk.
Duwen : de roerpen naar de loef wenden,
hgd. duven, de. duve, zw. dufva. Zoo ook
omduwen en voortduwen, hgd. um - , de, om-,
zw. om-, hgd. fort-, de. zw. — fort.
Dwarszaling : lat op den voorkant van het
ezelshoofd, hgd. Dwarssahling, de. Twazrr
saling, zw. tvärsalning.
Dweil(en) : hgd. Dweil, dweilen, no. dveil,
engl. dwile.
Een draai over boord : een tjalk waarvan
de roerpin vrij over boord kan gedraaid worden, hgd. Ein Dreh-über-Bord.
Eerste wacht : van acht uur tot middernacht.
Effen : no. effen.
Eksters : piekstukken aan den achtersteven,
hgd. Exters.
Elger : hgd. Eiger, engl. elger.
End, Endje : dagge, hgd. Endje.
Enterbijl : bijl om in 't hout te slaan en daarmede op een ander schip te komen, hgd. Enterbeil, de. Entrebile, zw. enterbila, russ. en terbil',np etrl',inp.

Enterdreg : touw met haak, dat in 't wand
van 't vijandelijk schip wordt geworpen, om
dit naderbij te trekken, hgd. Enterdreg, russ.
enterdrek, enterdreg.
Enteren : een vijandelijk schip aanklampen
en er op overspringen om het te vermeesteren, hgd. entern, de. entre, zw. antra.
Eskader : vlootafdeeling van minder dan 12
schepen, russ. eskädra.
Ezelshoofd : scheepsblok boven aan den
mast, waardoor mast en steng verbonden
worden, hgd. Ezelshoofd Eselshaupt, de.
Eeselshoved, zw. eselhufved, russ. ezel'göft.
Fatsen : stukken zeildoek om het zeil naar
het dek toe langer te maken. Heet ook onderbonnet. Hij is op de fatsen : hij is op den
loop, hgd. Fatsen.
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Fitten : de diepte van geboorde Baten peilen,
hgd. fitten.
Flappen : 't toevallen van het zeil bij windstilte, hgd. fl appen.
Flodderen : engl. to flounder.
Fluit : een transportschip, dat op alle zeeen
vaart, fra. Hüte, ptg. flute, it. flauto, hgd.
Fleute, engl. flute, flight, de. Flöite, zw. flöjt,
Fluitschip : hgd. Fleutschiff.
[russ. flejt.
Fok : onderste razeil aan den voorsten mast,
hgd. Fock, zw. fock, de. Fok, no. Fok, russ.
fok.
Fokkeboelijn : hgd. Fockbulin, de. Fokkeboline, zw. fokbolina, russ. fokabulin'.
Fokkebras : hgd. Fockbrasse, de. Fokkebras, zw. fockbrass, russ. fokabras.
Fokkegeitouw : russ. fokagitov.
Fokkehals : hgd. Fockhals, russ. fokagals.
Fokkehalstalie : russ. fokagalstali.
Fokkehanepoot : russ. fokaganaput'.
Fokkekardeel: hgd.Fockkardeel,russ.foka
gardel'.
Fokkemast : hgd.Fockmast, de. Fokkemast,
zw. fockemast, russ. fokmacta.
Fokker : engl. fogger.
Fokkera : hgd. Fockraa, de. Fokkraa, zw.
fockrä, russ. fokarej.
Fokkerust : hgd. Fockrust, russ. fokruslen'.
Fokkeschoot : hgd. Fockschote, russ. foka
skot.
Fokkestag : hgd. Fockstag, de. Fokstag,
zw. fockstag, russ. fokastag.
Fokkestagzeil : russ. fokastaksel', fokstaksel'.
Fokkestagzeillei(d)er : russ. fokstaksel'leer.
Fokkestagzeilneerhaler : russ. fokstaksel'niral.
Fokkestagzeilval : russ. fokstaksel'fal.
Fokketoppenant : russ. fokatopenant.
Fokkeval : hgd. Fockfall, russ. fokafal.
Fokkewant : hgd.Fockwant, de.Fokkevant,
zw. fäckvant, russ. fokvanty.
Fokzeil : hgd. Focksegel, de. Fokseil, zw.
fäcksegel, russ. fokzejl.
Pout : gebrek, ziekelijke plaats in bout : hgd.
Faut, russ. faut.
Foutvracht : te betalen voor opengelaten
ruimte, hgd. Fautfracht.
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Fregat : oorlogsschip met drie masten, russ.
Fuik : inham, hgd. Feuk, Fök. [fregät.
Gaarboord : de naaste planken aan de kiel
van een schip, die de deelen als 't ware samengaren. Thans geheeten kielgang of zandstrook, eng. garboard, Bret. garbours, hgd.
Gahrbord.
Gaffet : rondhout, met het dikke einde, dat
van een klauw voorzien is, tegen den mast
rustend en dien gedeeltelijk omvattend, en
met het dunne einde of de piek achterwaarts
omhoog wijzend, hgd. Gaffet, de. Gaffet, zw.
gaffet, engl. gaffle, russ. gäfel'.
Gaffelkardeel : russ. gafel'gardel'.

Gaffeltopzeil, gaftopzeil, gaftopsel : hgd.
Gaffeltoppsegel, russ. gaftöpsel'.
Gage : bezoldiging, hgd. Gage.
Galeas, galjas : schip met twee masten,
waarvan de voorste de grootste is, hgd. Galeasse, naast Galleatzen dat rechtstreeks uit
't it. Galeazza komt, engl. galeasse. de, Gar
lease, zw. galeasse.
Galjoen : 1. lichte uitbouwing aan den boeg
van groote zeeschepen. 2. roosterwerk onder het galjoen, waar o. a. de gevangenen
worden opgesloten : b.v. iemand in 't galjoen
sluiten, hgd. Galion, de. Galion, zw. galion,
russ. gal'jün. Matrozen, die in 't galjoen zitten opgesloten heeten in 't russ. gal'jünnye.
Galjoot : een soort koopvaardijschip, hgd.
Galiot, de, Galliot, zw. galliot, russ. galiöt,
gal'öt.
Gang : de weg dien een schip bij 't laveeren
maakt, zonder te wenden, hgd. Gang, de.
Gang, zw. gang.
Gangboord : loopplank, hgd. Gangbord,
engl. gangboard.
Gangspil : staand windas om zware lasten
b.v. ankers op te winden, hgd. Gangspill.
zw. gängspel.
Ganzevleugel : schippersboom om den
schootboom van het zeit uit te zetten, hgd.
Gänseflügel.
[hgd. gapen.
Gapen : b.v. de plank gaapt, sluit niet aan,
Garnaal, garnaat, garneel : hgd. Garnat,
fra. guernette, engl. garnet, russ. garnet'.
Garnaat : talie voor niet zware lasten, engl.
garnet, hgd. Garnat, de. Garnat, zw. garnat.

Garneeren, garnieren : de lading met een
bedekking van losse planken tegen schade
beveiligen, hgd. garnieren.
Garneering, garniering : het garneeren of
de losse beplanking, hgd. Garnier, Garnierung, de. Garnering, zw. garnering.
Gast : gezel, hgd. Gast, de. Gast, zw. gast en
overal in vele samenstellingen.
Gat : 1. enge in- of doorvaart : zeegat, hgd.
Gat, de. Gat, zw. gatt. 2. achterdeel van het
schip, hgd. Gat, de. Gat, zw. Gat.
Geer : 1. stuk zeildoek, dat onder aan het
zeil gezet wordt om dit te verbreeden, hgd.
Gehren. 2. plank dienende ter aanvulling
eener ruimte in het gaarboord, hgd. Geere.
Geerd : touw, dat dient om den gaffel in den
gewenschten stand te brengen, hgd. Geerde.
In het 12ussisch alleen in samenstellingen :
Geerdbakstagen : russ. gerensbakstagi,
(j)erinsbaktagi, ernsbakstagi.
Geerdtalie : talie van de geerd, russ. ger
renstäli, ernstäli, (j)érinstáli. [geid zeil.
Gegeid : met geitouwen ingehaald : een geGegord : een gegord zeil : door middel van
de gordings ingekort.
Gei, gij : een loopend touw, om de zeilen in
te korten. Een zeil in de gei : een zeil door
geitouwen ingekort, hgd. Gei, Geie.
Geien : inkorten door middel van geitouwen.
Geitouw, gijtouw : touw, dienende om de
schoothoorns van 't zeil naar 't midden van
de ra te brengen en zoo het zeil te bergen,
hgd. Geitaue, de. Gitou, zw. gigtäg, russ.
gitov.
Geitouwblok : blok, waardoor een geitouw
loopt, russ. gitovblok.
Geitouwschenkel : de vaste einden der
marsegeitouwen, toen men nog geen geitouwblokken gebruikte, russ. gitovskentel'.
Gek : 1. dwaas, engl. geck. 2. schoorsteenkap op de kombuis, hgd. Geck. 3. pompzwengel, hgd. Geck.
Gelijkdrachtig : de zeilen voor en achter
gelijkdrachtig stellen.
Genever, jenever : engl. geneva.
Gereed zijn : hgd. gereed sein.
Geruimd : de wind is geruimd : is gunstig
geworden.

Geslurpt : geslurpt touw : met een punt
eraan.
Geul : smalle doorgang, hgd. Göle.
Geus(je) : vlag, die van de boegspriet waait.
Zoo genoemd wellicht naar deWatergeuzen,
die aldaar hun vlag heschen ; de. Gjös, zw.
gjös, gös (op geusje berust hgd. Gösch),
[zw. gjösgast.
russ. gjujs,
Geusgast s hgd. Göschgast, de. Gjösgast,
Geusstok : stok of steng waar de geus op
staat, hgd. Göschstock, de. Gjösstok, zw.
gjösstak, russ. gjüjsstok.
Gezeegd : gebogen.
Gezond : (van hout van een schip gezegd)
gaaf, hgd. gesund.
Gier : een zwenking, waardoor de richting
der vaart verandert. Een Oostindische gier :
een groote sierlijke zwaai.
Gieren : heen- en weer schommelen : geen
rechte streek houden in 't zeilen ; met een
zwaai wenden ; hgd. gieren, no. gire, de. gire,
zw. gira.
Gieter : hoosvat om de zeilen nat te maken,
hgd. Giesser, de.Gitter, zw. gitare, russ. giters
(de holl. plur. gieters als sing. opgevat), liters.
Gijk (giek) : spriet tot het uitzetten der lijzeilen ; ook stok onder aan de bezaan om
deze uit te zetten, hgd. Giek ? russ, gik.
Gijkebakstag : russ. gikabakstag.
Gijkebras : russ. gikabras.
Gijketoppenant : russ. gikatopenant.
[russ. gin'.
Gijktalie : russ. giktali.
Gijn:groote talie,hgd.Gien, de.Gie,zw.gin(a),
Gijnblok, jeinblok : hgd. Gienblok, de.
Gieblok, zw. ginebläck, russ. gin'blok.
Gijnlooper : hgd. Gienläufer, de. Gielöber,
zw. ginlöpare, russ. ginlopar'.
Gijnschenkel : russ. gin'skentel'.
Gijp : het plotseling omslaan van het zeil ;
wacht u voor de gijp, hgd. Giep, engl. gybe,
jib.
Gijpen : omslaan van de bezaan bij het voor
den wind zeilen, tengevolge van het sterk
omloopen van den wind of van het te sterk
gieren, hgd. giepen, de. gibe, zw. gipe, engl.
to gybe, jibe.
Gillen : schuin afsnijden, afzagen : een zeil,
een plank gillen, hgd. gillen,
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Gilling : de schuine afgesneden kant van de
kleeden van een zeil; de schuine afgezaagde
kant van een plank ; ook de plank zelf. Verr
volgens de gebogen lijn van een doorloopend scheepsboord, hgd. Gilling, de. Gilling,
zw. gilling, gilning,
Gillingkleed : schuin afgesneden baan in
het zeil.
Gillingpunt : de scherpe hoek aan den neg
van een zeilbaan, waar de gilling ten einde
loopt.
Gladdek : een dek, dat onafgebroken doorloopt. (De stortzeeen maken gladdek : slaan
alles van het dek of), hgd. Glattes Deck, de.
Glatdaek, zw. glattdäck.
Glas : zandlooper, die in een half uur
loopt. Vandaar tijdruimte van een half uur :
het schip zeilde drie mijlen in acht glazen.
Ook onderdeel van de wacht : vier glazen in
de hondewacht : twee uur na middernacht.
De glazen slaan : door slagen op de klok
kenbaar maken, hoeveel halve uren van de
wacht verstreken zijn, hgd. Glas, de. Glas,
zw. glas, engl. glass.
Gorden : een zeil inhalen en buiten werking
stellen. Een schip Borden : (als de inhouten
dreigen los te gaan) het steunen door er kabels onder te brengen.
Gording : het opkorten van 't zeil. Ook : een
loopend touw, waarmee men een gedeelte
van de ra- of gaffelzeilen Legen hun rondhouten ophaalt, om den windvang te verminderen, hgd. Gording, de. Gaarding, zw.
gärding, russ. garden'.
Gordingblok : blok, waardoor een gording
vaart, russ. gorden'blok.
Gotelingen : een soort van licht geschut;
hgd. Gotelingen.
Gotelingschot : hgd. Gotelingschuss.
Graadboog : werktuig, om de hoogte der
zon te meten ; russ. grädbog.
Graat : engl. grate.
Graft, gracht : engl. graft.
Greep : de scherpte van 't schip voor onder
bij de steven ; hgd. Greep, engl. gripe, russ.
grep.
Greling : het dunste ankertouw, hgd. Greling, fra. grelin, bret. gre1ink, bask. guerlinca,
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spa. garlin, Genua grelin, it. carlino, gherlino.
Grietje (van Dijck) : het bovenkruiszeil; hgd.
Gretchen vom Deich.
Groeve : engl. groove.
Grof : engl. gruff.
Grond : het land, dat onder water gelegen
is, l?odem van het water; russ. grunt.
Grondsop : engl. groundsop.
Grontje, grondel : soortvisch, engl. grundy.
Grondtouw : een der beide kabeltouwen,
die aan de lijzijde van 't schip wordt vastgezet, onder het schip doorgaan en naar den
tegenovergestelden wal loopen : zij dienen
om het schip op den gevordenden afstand
van de kielkade te houden ; de. Grundtou,
zw. grundtäg, russ. gruntay.
Groot : oude munt ; engl. groat.
Groot : wordt gezegd van alles wat met den
grooten mast in verband staat.
Grootbovenbrambakstag : russ. grotbombrambakstag.
Grootbovenbrambras : de. Storbovenbrambras, zw. storbofvenbrambrass, russ.
grotbombrambras.
Grootbovenbrambuikgording : russ. grotbombrambycek.
Grootbovenbramra : hgd. Grossoberbramraa, de. storeBovenbramraa, zw. storbofvenbramrä, russ. grotbombramrej.
Grootbovenbramschoot : russ. grotbom-bramskot.
Grootbovenbramstag : russ. grotbom.bramstag.
Grootbovenbramstagzeil : russ. grotbombramstaksel'.
Grootbovenbramsteng : russ. grotbombramsten'ga.
Grootbovenbramtoppenant : russ. grotbombramtopenant. [fal.
Grootbovenbramval : russ. grotbombramGrootbovenbramwant : russ. grotbombramvanty.
Grootbovenbramzeil : hgd. Grossober
-bramsegl,d.Stovnbramseil,zw.to
bofvenbramsegel, russ. grotbombramsel'.
Grootbrambakstag : russ. grotbrambakstag.
Grootbramboelijn : russ. grotbrambulin'.

Grootbrambras : de. Storbrambas, zw.

storbrambras, russ. grotbrambras.
Grootbrambuikgording : russ. grotbram-bycek.
Grootbramgeitouw : russ. grotbramgitov.
Grootbramlijzeil : hgd. Grossbramleesegel,
de. Storbramleeseil, zw. stor bramläsegel,
russ. grotbramlisel'.
Grootbramlijzeilschoot : russ. grotbramlise1'skot.
[fal.
Grootbramlijzeilval : russ. grotbramlisel'
Grootbramra : hgd. Grossbramraa, de.
store Bramraa, zw. storbramra, russ. grotbramrej.
Grootbramschoot : russ. grotbramskot.
Grootbramstag : russ grotbramstag.
Grootbramstagzeil : russ. grotbramstaksel'.
Grootbramstagzeilschoot : russ. grotbramstaksel'skot.
[staksel'fal.
Grootbramstagzeilval : russ. grotbramGrootbramsteng : hgd. Grossbramstenge,
de. Storbramsteng, zw. storbramstang, russ.
grotbramsten'ga.
Grootbramstengestagzeil : hgd. Grossbramstengenstagsegel, de. store Bramstaengestagseil, zw. store bramstängstagsegel.
Grootbramtoppenant : russ. grotbramtopenant.
Grootbramval : hgd. Grossbramfall, de.
store Bramseiisfald, zw. storbramfall, russ.
grotbramfal.
Grootbramwant : russ. grotbramvanty.
Grootbramzeil : hgd. Grossbramsegel, de.
stor Bramseil, zw. bramsegel, russ. grotbramsel'.
Groote bijvoet : russ. grotabejfut.
Groote boelijn : russ. grotabulin'.
Groote bramstengestag : hgd. Grosse
Bramstengenstag, de. store Bramstaengestag,
zw. store bramstängstag.
Groote bras : hgd. Grossbrasse, russ. grotabras.
Groote dag : russ. grotadach.
Groote gaffet : hgd. Grossgaffel, russ. grotagafel'. [grotagitov.
Groote geitouw : hgd. Grossgeitau, russ.
Groote gijk : russ. grotagik.
Groote hals : hgd.Grosshals, russ. grotagals.

Groote kardeel : russ. grotagardel'.
Groote loosstag : russ. grota los'stag, grot-

los'stag.
Groote mars : hgd. Grossmars, russ. grot-

mars.
Groote mast : russ. grotmacta.
Groote ra : hgd. Grossraa, russ. grotarej.
Groote rust : hgd. Grossrüste, russ. grot-

ruslen'.
Groote schoot : hgd. Grossschot, russ.

grotaskot.
Groote stag : hgd. das grosze Stag, russ.

grotastag.
Groote steng : hgd. Grossstenge, russ. grot-

sten'ga.
Groote toppenant : hgd. Grosstopp, russ.

grotatopenant.
Groote val (-touw) : hgd. Grossfall-tau, russ.

grotafal.
Groote vlagstok : russ. grotflaggtok.
Groote zijtalie : russ. grotsejtali.
Groote zijtalieschenkel : russ. grotsejta--

lejgkente1'.
Groote zwichtserving : russ. grotgvicsar-

ven'.
Grootlijzeil : hgd. Groszleesegel, de. stor

Laeseil, zw. stor läsegel.
Grootlijzeilspieren : russ. grotlisel'spirty.
Grootluik : hgd. Grossluke, russ. grotljük.
Grootmarseboelijn : russ. grotmarsabulin'.
Grootmarsebras : hgd. grosse Marsbrasse,

de. stor Maersebras, zw. stor märsbrass. russ.
grotmarsabras.
Grootmarsebrasblok : russ. grotmarsabrasblok.
Grootmarsebuikgording : russ. grotmarsabykgorden'.
Grootmarsegeitouw : russ. grotmarsagitov.
Grootmarsera : hgd. Grossmarsraa, de.store
Maersraa, zw. stormärsrä, russ. grotmarsarej.
Grootmars(e)schoot : russ. grotmarsagkot.
Grootmarsetoppenant : hgd. Grossmarstopp, russ. grotmarsatopenant.
Grootmarseval : hgd. Grossmarsfall, de.
stor Maersfald, zw. stor märsfall, russ. grotmarsafal.
Grootmarslijzeil : hgd. Grossmarsleesegel,
de. stor Maerslaeseil, zw. stormärsläsegel.
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Grootmarszeil (los !) : hgd. Grossmarssegel,
de. stor Mwrsseil, zw. stor märssegel, russ.
grotmarsel' (los !).
Grootonderbramzeil : hgd. Grossunter
-bramsegl.

Grootonderlijzeil : russ. grotunderlisel'.
Grootstagzeil : hgd. Grossstagsegel, de.
store Stagseil, zw. store stagsegel. russ. grotstaksel'.

Grootstagzeilschoot : russ. grotstaksel'
skot.

Grootstagzeilval : russ. grotstaksel'fal.
Grootstengebakstag : russ. grotsten' bakstag.

Grootstengezelshoofd : russ. grotsten'
ezel'goft.

Grootstengeloosstag : russ. grotsten'los'stag.

Grootstengestag : hgd. Grossstengenstag,
de. stor Staengestag, zw. stor stängstag,
russ. grotsten 'stag.
Grootstengestagzeil : hgd. Grossstengen
-stagel,d.orSnstageil,zw.or
stängstagsegel, russ. grotsten'gistaksel'.
Grootstengestagzeilschoot : russ. grotsten'gistaksel'skot.
Grootstengestagzeilval : russ. grotsten'gistaksel'fal.
Grootstengewant : russ. grotsten'vanty.
Grootwant : hgd. Grosswant, russ. grotvanty.
Grootzeil : onderste razeil aan den grooten
mast, hgd. Grosssegel, russ. Brot.
Guds : holle Beitel, hgd. Güdse, de. Gyds,
zw. gyts.
Gulden : engl. guilder.
Gulp : gedeelte van een broek, dat van voren toegeknoopt wordt tot aan den gordel,
russ. gul'f, gul'fik, gul'tik.
Haai : engl. haye, hgd. Hai, de. Hai, zw. haj.
Haak : russ. gak.
Haakblok, hakeblok : blok met een hack
voorzien ; hgd. Hakenblock, de. Hageblok,
zw. hakebläck, russ. gakblök, gakablok, ook
de omschrijving bloks gakom.
Haan : (in de schijf van een blok of katrol)
het vierkant stukje koper, waarover de schijf
loopt.
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Hagje(spek) : vleesch of spek, hgd. Hakjespek, de. Hakjespek, zw. hakjespek.

Hagje(s)dagen : dag waarop het scheepsvolk vleesch krijgt ; hgd. Hagjetage.
Hakkebord : het bovendeel van den spiegel,
dat uitgehakt is in verschillende vorm, om
het schip te onderkennen, hgd. Hackebord,
de. Hakkebret, zw. hackebräde, russ. gakbord, gakabört.
Halfdek : achterhelft van het opperdek
hgd. Halbdeck, de. Halfdaek, zw. halfdäck,
russ. galfdek is verouderd.
Halfwind : de wind dwars of dwarsscheeps
inkomende; russ. galfvind.
Haien : engl. to haul, no. hale, hale an, hale
dör, fra. haler, it. alare, spa. alar, ptg. alar.
Hallo : uitroep om de opmerkzaamheid te
trekken ; hgd. halloh, zw. hallo, engl. halloo,
de. hallo, russ. alö (alleen bij 't praaien).
Hals : 1. (van een touw) de ronde ring of
kous aan 't eene einde, waarmede het touw
bevestigd kan worden. 2, touw, dat de onder.
loefpunt van een zeil neerhoudt ; russ. gals,
hgd. Hals( ?) Het russ. gals beteekent ook de
koers van een schip, wanneer het bij den
wind zeilt.
Halsblok : blok, waar de hals door vaart,
russ. galsblok.
Halsklamp : een klamp buiten boord, waardoor de hals vaart ; hgd. Halsklampe, zw.
halsklamp, de. Halsklamp, russ. galsklamp,
galskljampa.
Halstalie : een talie om in 't zeil te zetten bij
de hals als het stijf waait, hgd. Halstalje de.
Halstallie, zw. halstalja, russ. galstali.
Halzen : voor den wind omwenden, hgd.
halsen.
Handdag : dag (stuk touw) dat men in de
hand houdt om er mee te straffen in de proHandig : no. handig. [voost.
Handpomp : verplaatsbare pomp aan boord,
russ. gandspömpa, ganspompa.
Handspaak : hef boom bij de verwerking
van bout of de bediening van geschut gebruikelijk, hgd. Handspaken, de. Haandspage, zw. handspak, eng!. handspike, handspec, russ. gänspug, änspug, gandspug, fra.
anspee, spa. espaque, ptg. espegue.

Hanepoot : touw, welks beide enden op
eenigen afstand van elkaar zijn vastgemaakt;
hgd. Hahnepoot, de. Hanefod, zw. hanefot,
russ. ganapüt', änaput'.

Hangmakken, hangmatten : hgd. Hangmatten, de. Haengematter. zw . hängemattor.
Hangerblok : plat katrol (blok) voor den
marsedraaireep, russ. gängersblok.
Hardlooper : snelzeiler, no. Hartloper.
Haringbuis : engl. herring-buss.
Harpoenier : hgd. Harpunier, engl. harpooneer.
Harpoen : werptuig met lijn eraan vooral
voor walvisschen en haaien ; hgd. Harpune,
de. Harpun, zw. harpun, engl. harpoon, russ.
garpün.
Harp : sluitschakel in een kabelketting.
Harpuis : gekookte hars met zwavel of terpentijn gemengd, voor 't smeren van stengen
en hout tegen den worm, hgd. Harpeus,
Harpus, zw. harpojs, harpös, russ. gärpius.
Hart : (van een touw) een weinig gedraaide
streng van minder sterk garen, waaromheen
de eigenlijke strengen van een kabel worden
ineengedraad, hgd. Herz(?) de. hjerte(?), zw.
hjerta(?) engl. heart(?).
Haven : russ. gävan'.
[mejster.
Havenmeester : russ. gavan'mejster, gavenHaverij : zie averij, russ. gavareja.
Hei daar ! : engl. heyda, heyday.
Hei, heien : fra. hie, hier.
Hek : slot van het achterschip ; hgd. Heck,
de. Haek, zw. häck.
Hekbalk : balk achter in het schip, die tot
grondslag dient aan hek en wulf en waarop
de enden der buitenboords-planken bevestigd worden, hgd. Heckbalken, de. Ha*bielke, zw. häckbalk. russ. gekbalk.
Hekboot : boot, die aan de hekdavits bangt,
hgd. Heckboot, de. Haekbad.
Hekstutten : hgd. Heckstutzen, zw. häckstuttor.
Hel : kleine donkere bergplaats voor in 't
schip, hgd. Helle.
Helling : (helling van de) scheepstimmerwerf, hgd. Helling, de. Helling, zw. helling,
Helmstok : roerpen.
[russ. eling, elling.
Hennegat : eivormige opening, boven den

achtersteven, om er den kop van 't roer doorbeen te brengen, hgd. Hennegat, de. Hennegat, russ. genechat, genegät (verouderd).
Heude, heu, hui : platbodemd vaartuig, hgd.
Heu(de), engl. hoy, de. Hoy, zw. hoy.
Hiel : (van een schip) het achterste deel van
de kiel, de hoek die deze met den achterste
-yenmakt;(v s)heondrtl
van den voet ; (van een touw) het onderste
deel van de steng, waarin de schijf loopt,
door ons uit het engl. en uit onze taal door
de Duitschers ontleend, hgd. Hiel.
Hielen : een kabeltouw hielen : het kroppen.
Ook met den hiel van 't schip tegen den
grond stooten, hgd. hielen.
Heeling : zie hiel, het onderste deel van jets,
hgd. Hielung.
Hijschen : engl. to hoise, hoist, no. heise.
Hoek : uitstekende punt van 't land, hgd.
Huk, russ. guk. Ook vischangel.
Hoekboot : ofra. hoquebot, hgd. Hukboot.
Hoeker : groot noorsch wisch- en transportvaartuig met twee masten, fra. (h)oucre,
hourque, engl. hooker, hgd. Huker, de. Huk
[kert, russ. gükar.
Hoezee : russ. guze.
Hok : stal aan boord, hgd. Hock.
Hol : ruim van het schip en zelfs het heele
schip, hgd. Holl, eng. hold, hull, russ. gol.
Hollander : slag met het einde van een touw,
waardoor men dit vast maakt aan den haak
van een takel, om op te winden ; hgd. Hollander, de. Hollander, zw. hollander.
Hollandsche (haring, kiel) : russ. gol(1)än(d)ka.
Holster : leeren hoker voor een pistool, engl.
holster.
Hommer, nommer : achthoekige verdikking
van den mast, onder den top der steng,
waarop de bramzaling en het tuig komt te
rusten. [maststengen.
Hommergat : gat boven in den top der
Hommerstuk : blok, die tegen den mast ge
spijkerd is en den hommer helpt vormen.
Hondefok : takel met blokken, die dient o. a.
om watervaten binnen boord te hijschen,
hgd. Hundefock, de. Hundefok, zw. hundefock, russ. ünderfok (alsof 't was ontleend
aan : onderfok).
aan het Nederlandsch ontleend.
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Hondenhuis : houten kap, die bij siecht weer
over het kajuitsluik gezet wordt ; hgd. Hundehaus.

Hondewacht : wacht van middernacht tot
vier uur in den morgen, hgd. Hundewacht,
de. Hundevagt, zw. hundvakt.
Hoofd : 1. kaai, 2. uitstekend deel van een
scheepsluik, 3. bovenste stuk van mast of
steng, 4. werktuig van den touwslager, hgd.
Hoofd.
Hoofden : het kanaal tusschen Dover en
Calais, zoo genoemd omdat daar de kust
twee punten in zee maakt, hgd. Hoofden.
Hoofdband, via. hooband : hoofdtouw (cf.
raband), fra. hauban, Bret. houbank, bask.
abenkka, spa. obenque, ptg. ovem.
Hoofdtouw : het staande want van een
schip, hgd. Haupttau, de. Hovedtou, russ.
göftou.
Hoogaars : schip met Koog uit het water
liggenden boeg.
Hoos : 1. hoosvat, waterschepper, 2. waterkolom bij wervelwind, hgd. Hose, de. Ose,
3. wervelwind.
Hoos : leeren laars die bijna het heele onderlij f bedekt.
Hoosgat : fra. ausec, ossec, osset.
Hoozen : leegscheppen, zuidno. hausa, zw.
dial, hösa.
Houtvuur : vuur (bederf) in het bout, hgd.
Holzfeuer, de. Fyr i trw, zw. fyr i trä, russ.
göutfejr.
Hou vast : engl. avast.
Huid : buitenbekleeding van een schip, hgd.
Haut (?)‚ de. Hud (?) zw. bud (?)
Hui : is een scheepsroep, eng. ahoy.
Huyzenblas mnl. : vischlijm, engl. isingglass.
Huizing : soort van bindtouw, engl. housing,
russ. jiüzin', jüzen' ; gjuzing (verouderd).
Hulk : eig. een soort van groot en log koopr
vaardijschip, russ. gul'k.
Hut : oorspr. het met zeildoek overdekte gedeelte van 't ackterschip, russ. gjut, jut. Ver
der : logies van stuurmannen en officieren
en het nachtverblijf van de passagiers.
Hutselen : engl. to hustle.
Inhaler, inhaalder : touw, waarmee jets
wordt ingehaald, russ. ingälder.
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Inham : hgd. Inham.
Inhout : scheepsribbe, hgd. Inholz (?)‚ zw.
inhult, russ. ingöuty (mrv. verouderd).
Interlooper, enterlooper : schip, dat handel
drijft op plaatsen, waar alleen geoctrooieerde compagnieen daartoe recht hebben ;
ook schip dat heimelijk de haven binnen
-loptznderol;hg.Interlop.
Inwijk : inham, kreek ; hgd. Inwiek(?)
Jacht : vaartuig voor uitspanningstochten
vooral ; hgd. Jacht, engl. yacht, zw. jakt,
de. Jagt, fra. yacht, russ. jächta.
Jacobsladder : ladder om in 't kraaiennest
te klimmen ; hgd. Jacobsleiter.
Jacobstaf : instrument om de zonshoogte te
meten, engl. Jacob's staff, hgd. Jacobsstab(?)
Jager : 1. schip, dat op andere jacht maakt;
snelzeilend vaartuig of stoomboot, die de
eerste haring binnenbrengt, hgd. Jager, engl.
jagger; 2. vooruitschietend kanon ; 3. drier
kantig zeil boven den kluiver.
Janhagel : het gewone Bootsvolk ; hgd. Jan[bagel.
Janmaat : hgd. Jan Maat.
Jan van Gent : soort Pelikaan ; hgd. Jan van
Jas : dikke schippersjas ; hgd. Jas. [Gent.
Jijn (jein) : zie gijn.
Jol : kleine lichte sloep ; engl. yawl, fra. jol,
yole, de. Jolle, zw. julle, russ. el, (spr. jol).
Jongen : scheepsjongen ; hgd. Schiffsjunge,
de. Skibsjunge, russ. jünga.
Jonk : hgd. Junke, de. Junk, zw. junk, eng.
junk, fra. jonque,spa.junca,ptg.junca,it.junca.
Journaal : scheepsjournaal ; hgd. Journal.
Judasooren : zie apostel ; hgd. Judasohren.
Juffer(s) : blok met inkeping en met drie of
vier gaten voorzien, waardoor de talreepen
loopen ; Ook jünfer en jümfer, hgd. Jungfer,
de. Jomfru, zw. jungfru, russ. jümfer, junfers,
j of ers, mrvd.
Jurk : engl. jerkin, russ. iürka, iüra.
Jut, doove Juth (Judith) : een houten blok,
waarin bovenop een inkeping is om een schijf
in te zetten ; hgd. taube Jütte.
Kaag : platboomd binnenlandsch vaartuig ;
fra. cague, hgd. Kaag, russ. kag.
Kaai : steenen oever als aanlegplaats ; hgd.
Kai (?)‚ de. Kai, zw. kaj.
Kaaien : van richting doen veranderen, strij-

ken, hijschen, hgd. kaien, no. kaie, de. kaie,
zw. kaja.
Kaaimeester : hgd.Kaimester, de.Kaimester,
zw. kajmästare.
Kaap : 1. vooruitstekend land in zee, russ.
kap ; 2. vuurtoren, hgd. Kape.
Kabbelen : het tegen elkaar slaan van de
golven, hgd. kabbeln, de. kabble, zw. kabbla.
Kabel : dik touw, gewoonlijk ankertouw,
russ. käbel'.
Kabelaring, (kabellarga) : touw, minder
dik dan het ankertouw, dat dient om 't anker
in te halen, hgd. Kabelar, Kabelaring, de.
Kabelaring, zw. kabellarium, russ. kabaljäring, kabaljär, kapljär.
Kabelaringsblok : russ. kabaljaringblok.
Kabelgaren : het touw, waaruit de kabel
gemaakt wordt, no. Kabelgarn, russ. käbolka.
Kabelgast : scheepsjongen, hgd. Kabelgast.
Kabelgat : berghok voor het touwwerk, hgd.
Kabelgat, de. kabelgat, russ. kabel'gät.
Kabeljauw : hgd. Kabeljau, de. Kabliau, zw.
kabeljo, fra. cabillaud,
Kabelkleed : bekleeding van een kabel op
plaatsen waar deze kan schuren, hgd. Kabelkleid.
Kabellengte : een lengtemaat ; voor Nederland 120 Amsterdamsche vademen (2041VI.)
hgd. Kabellänge, de. Kabellaengde, zw. kabellängd.
Kabeltouw : kabellengte, russ. käbel'tov.
Kabuis : engl. cabouse.
Kadraaien : kaaidraaien, in een bootje bij
de schepen waren rondventen, no. kadreie.
Kajuit : kamer op een schip, fra. cajute,
cahute, russ. kajüta.
Kajuitsjongen : hgd. Kajütsjunge, russ, kajutjunga.
Kaken (haring) : fra. caquer, caquehareng :
(vaatje) gekaakte haring.
Kalefaten (kalefateren kalfaten, kalfateren) :
het schip herstellen, hgd. kalfaten, kalfatern,
de. kalfatre, zw. kaltafra, russ. konopätit',
konopacivat', verbasterd uit kalafätit' onder
invloed van 't russ. substantief konopljä
(hennep).
Kalf, mv. kalven : een stop- of aanvullingstuk, .hgd. Kalb, mv. Kalven.
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Kalfaatbank : hgd. Kalfatbank.
Kalfaatijzer : beitel, hgd. Kalfateisen, de.
kalfaterjern.
Kam : (aan een wiel) engl. cam.
Kameel : Kolle houten of ijzeren bak, die
dient om onder een schip vastgemaakt en
dan leeggepompt te worden, ten einde den
diepgang van het schip te verminderen, fra.
chameau, it. cammello, ptg. camello, spa. camello, engl. camel, hgd. Kamel, de. Kameel,
zw. kamel, russ. kamel'.
Kampagne : (Kiliaen : kompanghe) licht bovendek op het achterdek, hgd. Kampagne,
zw. kampane, de. Kompane.
Kanevas, kanifas : gt of doek, zeildoek, hgd.
Kan(n)evas, de. Kanefas, zw. kanfas, russ.
kanifäs.
Kant, b.n. : volkomen glad. De zeilen kant
zetten : de zeilen in orde brengen, spannen.
Zet je zeil kant (tot een dronkaard) : houd je
roer recht, hgd. kant, kant setzen.
Kant en klaar : de. kant og klar.
Kantje : een tonnetje met gekaakte baring ;
hgd. Kantje.
Kantelen, kanteren : omkeeren, engl. to
cant, de. kantre, zw. kantra, russ. kantovät'.
Kaper : schip of schipper, die op zee vaart
om te kapen, fra. capre, hgd. Kaper, de. Ka
per, zw. kapere, eng. caper, russ. käper.
Kapiteln (kaptein) : gezagvoerder op het
schip, russ. käpten, kaptejn.
Kapiteintje : kajuitsdweil, hgd. Kapitaintje.
Kappen : de. no, kappe, zw. kap(p)a.
Kapseizen : omslaan, kantelen.
Karaak, kraak : grootste soort van koopvaardij- en oorlogsschepen, weleer in gebruik bij Spanjaarden en Portugeeschen.
Kardeel : hijschtouw, zware takel, waarmee
men de onderraas ophijscht, ook wimpel of
vlaggetouw, zw. kardel, russ. kardel', garde!'.
Kardeel(kordeel) eigenlijk quartel, kwarteel:
spekton bij de walvischvangst, traanvat van
twaalf steekkan, hgd. Kardelen (mrv.), engl.
cardel, russ. kardelka, kartelka.
Kardeelblok : gestropt blok met drie schij.ven waar het kardeel doorgaat, hgd. Kardeelblok, de. Kordelsblok, zw. kardelbläck.
russ. gardel'blok.
aan het Nederlandsch ontleend.
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Kardeelreep : karveel, russ. gardel'rep.
Kardoes : met kruit gevuld papieren buisje
tot lading van geweer of kanon, hgd. Kardus, de. Kardus, zw. kardus, russ. kartüz.
Kardoeskist : hgd. Karduskist, de. Karduskist, zw. karduskist.
Kardoeskoker : koker waarin de geladen
kardoes bewaard wordt, hgd. Karduskoker,
de. Karduskoker, zw. karduskoker, russ. Kartuzkokor, kartüznyj kökor.
Kardoesstok : hgd. Kardusstock, de. Kardusform, zw. kardusform. Het tweede lid
uit engl. cartridge-form.
Kargadoor : scheepsmakelaar. scheepsbevrachter, hgd. Kargadeur, russ. kargador.
Karreldoek : het stijfste soort zeildoek, hgd.
Karreltuch, russ. kareldük.
Kartouw : engl. cartow, de. Kartove.
Karveel, karvielschip : klein snelzeilend
schip, hgd. Karviel(schiff), de. Kravel, zw.
krafvel.
Karviel(hout) : balk of stang, die tot stut
of verbinding strekt onder de ribben lang
-schep,d.Kravelzw.krf
Karviel (karveel) : hijschblok aan het marsKarvielnagel (karveelnagel) : 1) groote
sciieepsspijker, die dient tot verbinding van
twee karvielhouten, russ. karvel'nagel', kar
vil'nagel', 2) een nagel waaraan men touwwerk belegt, hgd. Karvielnagel, russ. kar
vernagel', karvil'nagel', (zie Konfijnagel) 3)
stel metalen bouten om touwwerk in achtvorm vast te maken.
Kasteel : halfdek, schans, hgd. Kasteel, de.
Kastel.
Kat : 1) klein anker, dreg, 2) geheide aanlegplaats, 3) koopvaardijschip, een driemaster, ook een licht vaartuig in de havens, engl.
cat, 4) geesel tot tuchtiging van de matrozen, 5) zwaar jijn, waarvan de schijven in
den kraanbalk het bovenblok vormen, russ.
kat. In alle beteekenissen hgd. Kat, de. Kat,
zw. katt.
Kat : de kat met negen staarten, de karwats,
engl. cat of nine tails.
Katanker : zie kat 1), hgd. Katanker, de.
Katanker, zw. katankar.
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Katbalk : zie kraanbalk, russ. katbälka.
Katbaok : het onderste blok van de kat of
kattalie, engl. catblock, hgd. Katblock, de.
Katteblok, zw. katbläck, russ. katblok.
Kathaak : de haak aan het katblok, hgd.
Kathaken, de. Kathage, zw. kathake, engl.
cathook, russ. katgak.
Katlooper : touw geschoven door de schijfgaten van den kraanbalk en het katblok om
het anker van onder den kluis tot onder den
kraanbalk te hijschen, hgd. Katläufer, russ.
katic par'.
Katrol : een cirkelvormige schiff aan haar
omtrek van een groef voorzien tot het opnemen van een koord, hgd. Kattrol(le), KatteKattakel : zie kat 5). [rol.
Kattalie : kattakel of kat 5), russ. kattäli.
Katten : 1) de kat uitwerpen, het anker versterken. 2) met den kattakel het anker uit het
water lichten en onder den kraanbalk
schen, hgd. katten ,de. katte, zw. katta, engl.
to cat.
Kattestaart :1) zekere scheepsklamp. 2) los
-gerafldtouw.3)kimpel,hgdKatsteert, de. Kattestaert, zw. katstart.
Katting : een vereeniging van twee ankers,
waarvan het een aan een kruishout van een
rooter is vastgehecht.
Kattouwtje : trosje om den haak van het
katblok te sturen, zoodat de man op hetanker
de kat hoeken kan.
Katzwijm : in katzwijm liggen, windstilte
hebben.
Kavelen : in den vloed teilen om de ebbe of to
wachten.Tij kavelen : eb en vloed berekenen.
Keep : kerf, sponning, russ. kip. De keep in
een scheepsblok, sleuf waarin het touw loopt,
russ. kip u bloka.
Keergijn, keerjijn : ophouder.
Keering : mastkoker op haringbuizen, hgd.
Keering.
Keerlijn : keergijn, ophouder.
Keernagel : groote houten pin.
Keerplaats : ruimte om te keeren
Keertouw : touw om iets tegen te houden of
te richten, keertouwen der lijzeilspieren, hgd.
Kehrtau.
Keesje : dunne lijn welke van het schip naar

den wal geworpen wordt om daarmede het
kabeltouw aan wal te trekken
Keg : ijzeren of ook wel houten wig.
Kegels : engl. cails, fra. quilles.
Keggen : wiggen indrijven, met wiggen vastKeizersvlag : russ. kejzerfläg. [zetten.
Kelduivel : rum, hgd. Keldüvel.
Kenteren, kanteren : goederen overladen
van 't eene schip in 't andere, omkantelen,
omkeeren, hgd. kentern, de. kantre, kantre,
zw. kantra.
Kerfbijl : hgd. Kerf Beil.
Kerk : voorkajuit, logies onder 't halfdek.
Kerven : kappen, omhakken. Den mast ker.ven, hgd. kerben.
Kesp : draagstuk van de vlakgangen in platte
schuiten, hgd. Kesp.
Ketting(s)pomp : twee naast elkander staande pompbuizen, waarin een ketting met zuigers wordt rondgevoerd om het water onder
in het ruim op te pompen, hgd. Kettenpumpe, de. Kiedepompe, zw. kiettingspump,
russ. ketenspömpa, vroeger : ketink pump.
Keuken : hutje op den achtersteven.
Kiel : bodembalk, zw. balkvormig hout overlangs, in 't midden onder een schip. Vandaar
ook het heele schip, engl. keel, fra. quille, spa.
quilla, bask. guilla, ptg. quil'ha, it. (a)chiglia,
russ. kil'.
Kielen : 1) de kiel leggen, 2) een schip overzijde halen om er van onderen het noodige
werk aan te verrichten, hgd. kielen, russ.
kilevät'.
Kielgang : onderste der huidplanken, hgd.
Kielgang.
Kielgijn : zijgijn waarmee het kielen geschiedt.
Kielhalen : 1) zie kielen, hgd. kielholen, 2)
een zware scheepsstraf, waarbij de overtre
der onder de kiel van 't schip werd doorgehaald of waarbij hij tot aan de groote ra werd
opgeheschen en vandaar door plotseling het
touw te laten vieren meermalen in zee werd
gedompeld, hgd. kielholen, de. kjölhale, zw.
kolhala, eng. to keel-bawl, russ. kilevät'.
Kielkade : kade waar de schepen gekield
worden.
Kiellichter : zwaar vierkant vaartuig met

platten bodem am zware lasten to vervoeren
of om schepen te kielen als er geen kielkade
is, hgd. Kielleichter, russ. kilektor.
Kielwater : streep schuimend water die een
varend schip achterlaat, hgd. Kielwasser, de.
Kjölvand, zw. kölvaten, russ. kil'väter.
Kies : de kies van een kaapstander, de klamp,
hgd. Kies, de. Kis, zw. kis.
Kil : waterdiepte tusschen twee zandbanken,
hgd. Kille.
Killen : de zeilen killen, de zeilen klapperen,
hgd. die Segel killen.
Killing : het aan den wind liggen der zeilen.
Kim : 1) scheme rand van een steven, 2) begin der ronding van een scheepsbuik, 3) de
zware eiken gang die in 't ruim van een schip
op de kromming der inhouten bevestigd
wordt, 4) de horizon.
Kin, Kinnebak : voorste deel van de kiel,
hgd. Kinn, Kinnback, russ. baks.
Kink : knoop, draai in een touw, hgd. Kink,
de. Kink, no. Kink, zw. kink, engl. kink.
Kinnebaksblok : een langwerpig blok met
een schijf en met een opening aan de eene
zijde, waarin men het touw leggen en weer
uitnemen kan, zonder het heele eind door te
scheren, hgd. Kinnbacksblock, de. Kindbaksblok, russ. kanibäksblök, kanifäsblök.
Kinneke(n) : van kindeken, een klein vaatje,
Kip : insnijding.
[engt. kilderkin.
Kippen : 1) 't anker klippen, 't anker op 't
boord zetten, hgd. kippen, de. kippe, zw.
kipa, 2) snijden, kepen.
Kits : kanonneerboot, hgd. Kits, zw. kits.
Klaas : houten blok voor de hakjes spek,
hgd. Klaas, de. Klas, zw. klas.
Klaas, Klaas Jacobstang : houten nijptang
op scheepswerven, hgd. Klaas, Klaas Jacobs.
Klabaaien : latten van onder tegen de balken
geslagen om er iets op te leggen, hgd, Klabaien, de. Klabaier, zw. klabaiar.
Klaks : onderzijde van een haringnet.
Klamaai : rechte stukken bout die lang
-scheplign,hd.Klamei
Klamaaien : de naden van een schip dicht.
slaan, hgd. klameien, de. klameie, zw. kla
meia.
Klamaai-ijzer : kalfaatijzer met breed blad
en Europeesche ontleeningen.

499

en lange steel, hgd.Klamei-eisen, de. Klameie,
zw. klamei.
Klamp : bindlat, hgd. Klamp, de. Klamp, zw.
kiamp, engl. clamp, russ. klampa, klämka.
Klampen : een mast klampen, zie schalen.
Aan boord klampen : hgd. an Bord klampen,
engl. clamp.
Klap, klep : 1) afsluiting in een Buis, pomp
of kleppenkast, hgd. Klap, de. Klap, zw. kiap,
fra. clapet, 2) bij een tent op zijde of bangend
om schuine zonnestralen tegen te houden,
3) klep van een broek. In alle beteekenissen :
russ. kläpan.
Klapboei : tonneboei, hgd. Klapboje.
Klapbouten : bouten om de puttings aan
boord vast te leggen, hgd. Klapbolzen, de.
Klapbolte, zw. klapbultar.
Klaplooper : zijtakel in 't stengewant, hgd.
Klappläufer, de. Klaplöber, zw. klaplöpare.
Klaren : het anker klaren, in gereedheid
breiigen, hgd. klaren, de. klare, zw. klara.
Klauw : driehoeking blad aan het uiteinde
der armen van een anker, hgd. Klau, de.Klöe.
zw. klo.
Klauwen : zie breeuwen.
Klavaatshamer : houten scheepsnamer, hgd.
Kalfaathammer.
Klaverdoek : een soort linnen, kanefas, hgd.
Klavertuch, russ. klaverdük.
Klavierstift : kort, dik stuk plank, waarop
men het schip van de helling last glijden.
Kleed : dek-, schanskleed, russ. kletnjä.
Kleeding : russ. kidding, kleting, kleten'.
Kleine fok : fra. clinfoc, bask. clinfoca.
Klemgrond : goede ankergrond.
Klemhaak : twee haken aan een oog, die 't
voorwerp dat men zal ophijschen, vastklem
men, hgd. Klemhaken.
Klerk : schrijver, russ. klerk.
Klik : uiterste stuk aan het roer van een schip,
hgd. Klick, de. Klik.
Klimstag : touw onder aan den boegspriet
tot hulp voor de matrozen, hgd. Klimmstag.
Klink : omgeslagen spijkerpunt, hgd. Klink(e), de. Klink, zw. klink.
Klinken : de spijkerpunten omslaan, hgd.
klinken, de. klinke, zw. klinka.
Klinkerd, klinkaard : een vaartuig met
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klinkerbekleeding. Zie klinkerbouw, hgd.
Klinkert, de. Klinkert, zw. klinkert, fra. dincart.
Klinker(baksteen)-bouw : een soort buitenbekleeding, waarbij de randen der planken
over elkaar grijpen, hgd. Klinkerbau, engl.
clinker, clinkerbuilt.
Klip : steile blinde rots in zee, russ. klip.
Klipper : een lang smal snelzeilend schip. Als
voorvoegsel bij andere scheepsnamen dient
het om de snelheid van zeilen aan te duiden,
b. v. klipperbark, hgd. Klipper, russ. kiiper.
Klieven : fra. diver.
Kloen : een kluwen schiemansgaren, hgd.
Klohn.
Kloet : schippersboom, hgd. Klöte.
Kloeten : een schip voortboomen.
Kloeter : iemand die het schip voortboomt.
Kloot : ronde knop op de toppen der bramstengen, van schijfgaten voorzien waardoor
de vlaggelijn geschoren wordt, misschien
hgd. Kloot, de. Klode, no. Klod, zw. klod,
russ. klot.
Klopzee : stortzee, ,hgd. Klopsee.
Kluiffok : fok aan den voormast, hgd. Klüffock, de. Klyvfok, zw. klyffok, russ. kljüfok.
Kluis : een koker vooraan 't schip, waardoor men de ankertouwen viert, hgd. Klüse,
de. Klys, Klyds, zw. klys, russ. kljuz, chljust.
Kluisband : hgd. Klüsband, de. Klysbaand,
zw. klysband.
Kluisbak : russ. kljuzbäk.
Kluisgat : opening aan weerszijden van den
voorsteven, Bestemd om het ankertouw er
door to Taten vieren, hgd. Klüsgat, zw.klysgat,
russ. kljujsgat (verouderd).
Kluiszak : een zak met werk gevuld, dien
men in de kluisgaten stopt, om het indringen
van het water te beletten, hgd. Klüssack, de.
Klydsak, zw. klydsäck, . russ. kljuzsak.
Kluiver : voorste driehoekig zeil, hgd. Klür
ver, no. de. Klyver, zw. klyfvare, russ. kliver.
Kluiverboom : naam van het verlengstuk
van den boegspriet op koopvaardijschepen,
hgd. Klüverbaum, de. no. Klyverbom, zw.
klyfvarebom, eng!. jibboom (voor 't eerste
lid zie gijp), russ. kliverbom.
Kluiverhals : russ. klivergals.

Kluiverlei(d)er : gijn om daarlangs den k1ui-ver op te hijschen, hgd. Klüverleiter, russ.

kliverleer.
Kluiverneer- of inhaler : engl. inhauler, in-

haller, de. Indhaler, zw. klyfverts inhalare,
russ. kliverniral.
Kluiverschoot : hgd. Klüverschote, russ.
kliverskot.
Kluiverval : hgd. Klüverfall, russ. kliverfal.
Kluizen : klotsen van het water tegen de
kluisgaten ; hgd. klüsen, de. klydse, zw. klysa.
Knapen : klampjes om de planken eerst
losjes vast te spijkeren, hgd. Knapen, de.
Knapper, zw. knapar.
Knappen : engl. to knap.
Knapzak : engl. knapsack, hgd. Knapsack.
Knecht :1. soort van windas, 2. bout aan den
koker van den mast om touw aan vast te
maken, hgd. Knecht, de. Knegt, zw. knecht,
engl. knighthead, russ. knecht, knek, kneka.
Knevel(s) : houden nagel, die tusschen een
bindsel gestoken en rondgedraaid dient om
het nog sterker toe te halen, hgd. Knebel.
de. Knaevel, zw. knäfvel,russ. kneven', knevel's.
Knevelsteek : hgd. Knebelstich, de. Kn aevlsteeg, zw. knävlstek.
Knie : zwaar gekromd stuk bout, hgd. Knie,
misschien, de. knae, zw. knä, engl. knee.
Knijpen (den wind) : hard aan den wind
houden, hgd. kneifen.
Knikstag : hulp- of bijstag, hgd. Knickstag,
de. Knaegstag.
Knitsels : engl. knittles, zie knuttels.
Knoop : in de loglijn, afstandsmaat, hgd.
Knopf, de. Knop, zw. knop, russ. knop.
Knuppel kneppel : dikke stok van den touwslager, hgd. Knüppel, de. Knöppel, Knipel,
zw. knypel, russ. knipel'.
Knuttels : met de hand samengedraaid kabelgaren. Zie knitsels : hgd. Knüttels, de.
Knyts, zw. knytts.
Koebrug : 1) vierde verdieping van bovenaf
op een fregat, hgd. Kuhbrücke, russ. kübrik,
2) staketsel tusschen groote mast en fokkemast, waarop de booten liggen : hgd. Kuhbrücke, de. Koebrugge, zw. kobrygga.
Koekoek : 1) soort van open luik om licht

in de hutten te geven, 2) dievenlantaren,
hgd. Kukuk.
Koelte, koeltje : wind, hgd. Küh lte, veroud.
no. Kulte, zw. kultje.
Koelzwabber : zwabber, waarmee men bij
groote warmte de planken vochtig houdt,
hgd. Kühlschwabber, de. Kölswaber, zw.
kulswabbar.
Koers : russ. kurs, kurc.
Koevoet : hgd. Kuhfuss, no. de. Kofod, zw.
kofot.
Kof (schip) : een soort rondgebouwd zee schip met breeden achtersteven en tweemasten, hgd. Kuffschiff, de. Kufskib, zw, kuf,
engl. koff, russ. kof.
Kog, kogge : fra. coque, catal. coqua, spa.
cochait, cocha.
Kok : de. Kok, zw. kock, russ. kok en waarr
schijnlijk ook fra. coq.
Koker : ronde of vierkante opening, hgd.
Koker, de. Koger, zw. koger.
Koldergat : gat waarin de spil van den
helmstok steekt, hgd. Koldergat, de. Kolder.gat, zw. koldergat.
Kolderstok : stok waar de roerpen mee
bewogen wordt, hgd. Kolderstock.
Kolsem : tegenkiel binnen 't schip.
Kolzwijn : zie kolsem.
Kombaars : ruwe scheepsdeken. Hij is allang in een kombaars genaaid : hij is allang
dood ; hgd. Kombaars, Kumbeers.
Kombof : zie kombuis.
Kombuis : kookinrichting aan boord, fra.
cambuse, russ. kämbüz, kämbüs, könfuz.
Komfoor(ke) : russ. konförka, kamförka,
kanförka.
Kommerdagen : magerdagen (tegenover
hagjesdagen), hgd. Kummertage, de. Kummerdage, zw. bekymmerdagar.
Kompas : russ. kompäs.
Konfijnagel (zie karvielnagel 2) : hgd. Koffeinagel, de. Kofilnagel, zw. koffernagel, russ.
köfel'nägel'.
Koning : standaard, as.
Konstabel, konstapel : opzichter van 't geschut, russ. konstäpel'.
Konstapelsgat : bewaarplaats, hgd. Konstapelsgat; zw. constapelsgat.
en Europeesche ontleeningen.
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Konvooi :hgd. Convoi, de. Konvoi, zw. kon.voi, russ.konvöj, kanböj, vroeger kamvoj.
Kooi : slaapstee aan boord ; hgd. Koje, de.
Koie, no. koie, zw. koj, russ. köjka.
Kop : 't bovenste deel van allerlei scheeps-deelen.
Kor, Dorre : trechtervormig sleepnet.
Korten : inhalen : den kabel korten. Het
schip korten : 't schip dichter bij wal brengen.
Korven : krommers in kleine vaartuigen,
hgd. Korven.
Korver : haringboot, engl. corver.
Kot : touwenhok, hgd. Kot.
Kou : wind. Er waait een aardige kou.
Kous : lederen kabelbekleedsel, ijzeren ring
in een strop, om het doorslijten te voorkomen ; hgd. Kusse, Kausch, de. Kous, zw. kous,
russ. kous, fra. cosse, prov. cossiou, bret.
Kos, bask. cossa.
Kraag : 1) omwindsel van geteerd doek om
den mast, 2) een zware strop waarmee 't onderste deel der vlaggen wordt vastgemaakt ;
russ. krag, kragen.
Kraaienest : ton of vat boven aan den mast,
waarin de uitkijk geposteerd wordt, (hgd.
Krähennest, engl. crownest ?).
Kraaier (verouderd) : een zeker soort van
Oostzee-schip, russ. kräer. Misschien uit 't
Nederlandsch : engl. craier, fra. craier.
Kraan : 1) werktuig om zware lasten to lichten, hgd. Kran, russ. kran ; 2) tap met een
sleutel aan eaten enz., russ. kran.
Kraanbalk : twee sterke stukken hout, die
dienen tot het ophalen van 't anker, hgd.
Kranbalken, de. Kranbielke, zw. kranbalk,
russ. kranbalk, krämbalk, kränbalka, krämbalks, krämbol, kränbal, kränbala, krämbola.
Krabber touw om de booten op het de
aan de klampen te binden ; hgd. (Boots)krabber.
Kran(t)s : geteerd ringvormig touw, hgd.
Krans, Kranz, de. Krands, zw. krants, engl.
krantz, russ. kranc, kränec.
Krap : een krap geslagen touw : een sterk
gedraaid touw, hgd. Ein krappgeschlagenes
Kreng : engl. kreng. [Tau.
Krengen : op een zijde zeilen, hgd. krengen,
de. kraenge, zw. kränga, russ. krengovät'.
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Kreupelspil : losse gangspil, hgd.
spill, de. Kröbbelspil, zw. kryppelspel.
Kriel : vischmand op den rug gedragen.
Krimpen, opkrimpen : van 't Westen door
't Zuiden naar 't Oosten draaien, van den
wind gezegd; hgd. krimpen, aufkrimpen, de.
krimpe op, zw. krimpa up.
Kromhout : knie. Misschien hgd. Krumholz,
de. Krumholt, zw. krumhult.
Kromsteven : breed schip met gekromden
voorsteven, hgd. Krumsteven.
Kroos : waterlinzen, hgd. Kroos.
Kroppen : een schip zooveel in den kop of
het gat leggen, dat de tegenovergestelde dee
len bloot komen voor het kalfaten.
Kruidhoren : kruithoorn, de. Krudhorn, zw.
kruthorn.
Kruis : bij het anker verbreeding van de
schacht van onderen, waaraan de armen bevestigd zijn, hgd. Kreuz, russ. kryi.
Kruisappel : russ. kruiapel, skryiapel'.
Kruisbanden : de twee beslagbanden over
den buik van het zeil.
Kruisbovenbrambakstag : russ. krjujsbom
brambakstag.
Kruisbovenbrambras : russ. krjujsbombrambras.
Kruisbovenbrambuikgording : russ. krjujs-bombrambycek.
Kruisbovenbramgeitouw : russ. krjujsbombramgitov.
Kruisbovenbrampardoen : russ. krjujsbombramfordun.
Kruisbovenbramra : russ. krjujsbombramrej.
Kruisbovenbramschoot : russ. krjujsbomr
bramskot.
Kruisbovenbramstag : russ. krjujsbombramstag.
Kruisbovenbramsteng : russ. krjujsbombramsten' ga.
Kruisbovenbramtoppenant : russ. krjujsbombramtopenant. [fal.
Kruisbovenbramval: russ. krjujsbombramKruisbovenbramwant : russ. krjujsbombramvanty.
Kruisbovenbramzaling : russ. krjujsbombramsaling.

Kruisbovenbramzeil : russ. krjujsbombramsel'.

Kruisbrambakstag : russ. krjujsbrambak,st ag.
Kruisbramboelijn : russ. krjujsbrambulin'.
Kruisbrambras : de. Krydsbrambras, zw.
kryssbrambrass, russ. krjujsbrambras.

Kruisbrambuikgording : russ. krjujsbram.bycek.

Kruisbramgeitouw : russ. krjujsbramgitov.
Kruisbramgording : russ. krjujsbramgorden'.

Kruisbrampardoen:russ.krjujsbramfordun.
Kruisbramra : hgd. Kreuzbramraa, zw.
kryssbramrä, russ. krjujsbramrej.

Kruisbramschoot : russ. krjujsbramskot.
Kruisbramstag : russ. krjujsbramstag.
Kruisbramstagzeil:russ. krjujsbramstaksel'.
Kruisbramstagzeilschoot:russ.krjujsbramr
staksel'skot.
Kruisbramstagzeilval : russ. krjujsbramstaksel'fal.

Kruisbramsteng : hgd. Kreuzbramstenge,
de. Krydsbramsteeng, zw. kryssbramstäng,
russ. krjujsbramsten'ga.
Kruisbramstengestag : hgd. Kreuzbramstengenstag, zw. kryssbramstängstag.
Kruisbramstengestagzeil : hgd. Kreuzbramstengenstagsegel.
Kruisbramstengwant : hgd. Kreuzbramstengenwant, de. Krydsbramsteengevant.
Kruisbramtoppenant : russ. krjujsbramtopenant.
Kruisbramval : russ. krjujsbramfal.
Kruisbramwant : hgd. Kreuzbramwant, zw.
kryssbramvant, russ. krjujsbramvanty.
Kruisbramzeil : hgd. Kreuzbramsegel, de.
Krydsbramseil, zw. kryssbramsegel, russ.
krjujsbramrel'.
Kruisbramzeilsval : hgd. Kreuzbramsegelfall, de. Krydsbramseilsfald, zw. kryssbramsegletsfall. [hgd. kreuzen.
Kruisen : heen en weer varen, engl. to cruise,
Kruiser : kruisend schip, ook de gezagvoerder erop, hgd. Kreuzer, engl. cruiser, russ.
kr ejser.
Kruishout : vroeger russ. kro(i)sgouta,
thans krjüjsöv, kriüsöv, zie slothout.

Kruising : verbinding van twee touwen in
't midden.

Kruislijzeil : hgd. Kreuzleesegel, de. Kryds.
laeseil, zw. kryssläsegel.
Kruismars:hgd. Kreuzmars, russ. krjujsmars.
Kruismarsebras : russ. krjujsmarsabras.
Kruismarsebuikgording: russ. krjujsmarsabykgorden'.
Kruismarsegeitouw:russ. krjujsmarsagitov.
Kruismarsera : russ. krjujsmarsarej.
Kruismarseriftalie : russ. krjujsmarsariftali.
Kruismarseschoot : russ. krjujsmarsaskot.
Kruismarsetoppenant : russ. krjujsmarsatopenant.
Kruismarseval : russ. krjujsmarsafal.
Kruispeiling : russ. krjujspeleng.
Kruissteng : hgd. Kreuzstenge, de. Kryds..
steeng, zw. kryssstäng, russ. kriujssten'ga.
Kruisstengebakstag : russ. krjujssten'bakstag.
Kruisstengeezelshoofd : hgd. Kreuzstengr
eneselshaupt, russ. krjujssten'ezel'goft.
Kruisstengepardoen : russ. krjujssten'fordun.
Kruisstengestag : hgd. Kreuzstengenstag,
de. Krydsstaengestag, zw. kryssstängstag,
russ. krjujssten stag.
Kruisstengestagzeil : hgd. Kreuzstengen.stagsegel, de. Krydsstaengestagseil, z*.kryssstängstagsegel, russ. krjujssten'gistaksel'.
Kruisstengestagzeilschoot : russ. krjujssten'staksel'skot.
Kruisstengestagzeilval : russ. krjujssten'gistaksel'fal.
Kruisstengwant : hgd. Kreuzstengenwant,
de. Krydssteengevant, zw. kryssstängvant,
russ. krjujssten'vanty.
Kruiszaling : hgd. Kruuzsaling, russ. krjujs,.
saling.
Kruiszeil : hgd. Kreuzsegel, de. Krydsseil,
zw. krysssegel, russ. krjujsel', krjusel'.
Kruiszeilsboelijn : russ. krjujsel'bulin'.
Kruiszeilsbras : russ. krjujsel'bras.
Kruiszeilsgeitouw : russ. krjujsel'gitov.
Kruiszeilsra : russ. krjujsel'rej.
Kruiszeilsschoot : russ. krjujsel'skot.
Kruiszeilsval:hgd. Kreuzsegelfall, de. Krydsseilsfald, zw. krysssegletsfall, russ. krjujsel'fal.
aan het Nederlandsch ontleend.
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Kruitkamer: russ. krj ütkämera, krj üj tkämera.
Kull : 1) deel van 't schip, dat van onder het
halfdek tot onder den bak loopt, hgd. Kuhl,
de. Kul, zw. keul ; 2) draaikolk, maalstroom,
hgd. Kuhl. [neden af.
Kuildek : 't vierde dek op een schip, van be.
Kuiper : hgd. Kuper, russ. küpor, kupar.
Kussens : stoot- en wrijfkussens van zacht
hout of zeildoek, hgd. Küssen.
Kust (kost) : hgd. Küste, de. Kyst (Kost), zw.
kust, russ. kjust.
Kwaart, kwart : vierde gedeelte van de
soldij van een matroos.
Kwart : wacht. Kwart slaan : 's nachts als het
laatste kwartieruurs van de wacht genaderd
is, wordt er een slag op de bel gedaan, en het
kwartier opgepord1 dat de wacht moet aflos.
sen, hgd. Quart.
Kwartier : 1) aanvankelijk een vierde, toen
een derde, ten slotte de helft der manschap,
die beurtelings de wacht heeft, verdeeld in
stuurboordskwartier en bakboordskwartier ;
2) wacht. Kwartier maken : de wacht hebben,
hgd. Quartier, de. Quarteer, zw. quarter.
Kwartiermeester : schieman, hgd. Quartiermeister, de. quarteermester, zw. quartersmästare, eng!. quartermaster, fra. quartiermaitre, it. quartiermaestro, russ. kvartir
mejster, kvartirmistr.
Kwartiervolk : wachthebbende manschap,
hgd. Quartiervolk, de. Quarteervolk, zw.
quartervolk.
Laag : 1) (verouderd) kielwater, 2) rijstukken
op ieder verdek van een oorlogschip : een
schip van twee lagen. De volle laag geven :
alle stukken van een oorlogsschip tegelijk op
een ander afvuren, russ. lag, palit'lägom.
Laars : touw waarmee men iemand straft.
Laarzen : britsen, met een end dag op de
natte broek kastijden, hgd. laarsen.
Laarzenstraf : 't toedienen van touwslagen
op de natte broek.
Labber : (van den wind) zacht, flauw.
Labberen : flauw waaien, hgd. labberen.
Labberkoelt(j)e : flauwe wind, hgd. labbere
Kühlte, de. Labberkuling, zw. labberkultje.
Labberlot : naam eener sloep, die in grootte
op de barkas volgt, hgd. Labberlot.

504

Nederlandsche zeemanswoorden

Lade : 1) gat, waarin het roer hangt ; 2) bus
waarin de helmstok steekt.
Lai in de pomp gieten : lafenis, water van
boven ingieten, hgd. Laf in die Pumpe giessen.
Lagerwal : oever waarop de wind staat.
Laken : uitgespannen zeil. Het gaat vlak
voor 't laken : wij hebben den wind van voren, hgd. den Wind flach vor dem Laken
haben.
Lakmoes, ouder Lekmoes, Likmoes : hgd.
Lackmus, de. Lakmus, engl. litmus.
Landkrab : soldaat.
Lange splitsing : hgd. Langsplissung, de.
Langsplidsning, zw. längsplisning,russ. lönga
splesen'.
Langtakelblok russ. longtäkel'blok.
Lang(s)zaling : twee eiken dwarsbalken,
aan weerskanten op de ooren der benedenmasten en op de hommers der topmasten
geplaatst, hgd. Langsahling, de. Langsaling,
zw.längsalning, russ. longsäling, longasäling.
Laning, Janen :1) planken brug, hgd. Lanen ;
2) deel van de kruitkamer.
Lanketten : barkoenen om wolbakken to
persen, hgd. Lanketten, de. Lanketter, zw.
Lap, lapje : zeil, hgd. Lap. [lankettor.
Lappen : een schip kalfateren, hgd. lappen.
Lapzalven : kalfateren, scheepstuig teren,
hgd. labsalben, de. lapsalve, no. laksalve,
zw. lappsalva.
Lasch : de. Lask, zw. Task.
Last : bevrachtings(maat), fra. last(e) last(e),
ptg. lasto, lastro, spa. lastre, it. lasto, de.
Last, zw. last, russ. last.
Lastbalk : (verouderd) lastdrager.
Lastgeld : havengeld, scheepvaartrecht.
Lastlijn : lijn die de grens van het ladingvermogen van een schip aangeeft.
Laspoort : laadpoort.
Latijnzeil, Latijnsch zeil : emmerzeil. Was
veel bij de Latijnsche volken in gebruik.
Lat, Latten : fra. lattes, ptg. latas, spa. Tatas,
it. latte.
Laveeren : tegen den wind opzeilen, opwerken, hgd. lavieren, engl. to laveer, de.
lavere, zw. lafvera, russ. lavirovät'.
Leeg : onbevracht, fra. lege.
Legger : 1) geteerd watervat, zw. vatten-

liggare 2) stutbalk, russ. podlegars, 3) water
op een leeg schip.
Leguaan : bekleedsel van touw om de raas,
ook dienende ter vervanging van het bindwerk der raas, hgd. Leguan, de. Levang, zw.
leguan, russ. legvand.
Legwaring :1) kalfatering van 't onderschip ;
2) lijf houten op 't dek langs het boord.
Leider, leier : 1) schuinhangend touwwerk
van den masttop naar de stags, 2) leuning,
borstwering, hgd. Leiter, Leier, de. Leyder,
zw. ledare, russ. leer.
Leidsel, leisel : strop aan de ra. hgd. Leissel.
Leizeil : zie lijzeil, hgd. Leitsegel.
Lek : engl. leck.
Lekkage : hgd. Leckage, de. Leckage, zw.
läckage, russ. lekäi', likä .
Lelie : punt der kompasnaald.
Leng : 1) strop, dubbel geslagen touw, dienende om vaten enz. op to hijschen, 2) visch,
fra. lingue.
Lens : ledig van vocht, no. de. lens, zw. läns.
Lenzen : bij stormweer met weinig of zonder zeil voor den wind of de zee wegloopen.
no. de. lense, zw. länsa.
Leuteren : het zeil leutert : het zeil fladdert,
hgd. leutern, engl. to loiter.
Leuvers : korte touwen met de einden aan
de lijken der zeilen gesplitst, hgd. Löwer,
russ. ljüvers, ljüfers, zie luier.
Levanter, levantijn : zware westenwind en
storm op de kusten van Phenicie en Syrie.
Levendig : de zeilen levendig houden : de
zeilen laten wapperen, op de wind hellen,
brassen, hgd. lebendig braszen, russ. leventig, leventich, leventik.
Lichter : 1) hek- of marslantaarn, russ. lichter, ligter, 2) vaartuig bestemd tot lossing van
groote schepen. Een lichter aan boord krijgen : hulp krijgen, hgd. Lichter, de. Ligter,
Legter, zw. ligtare, liktare, engl. lighter, russ.
lichter, ligter.
Lichting : draaiing van het touw.
Lij : zijde van 't schip, waar de wind uitgaat.
In lij, aan lij : onder den wind, russ. aanli, anlej.
Lijboelijn : boelijn aan de lijzijde, hgd. Leebulien, de. Laeboline, zw. läbolina, engl. Leebowline.

Lijboord : boord aan de zijde onder den wind.
Lijbras : bras onder den wind,hgd.Leebrasse,
de. Lwbras, zw. läbrass.
Lijzeil, vroeger lijstzeil : hgd. Leitsegel, Leesegel, de. Lwseil, zw. läsegel.
Lijf : soort borstrok, russ. lif.
Lijf : langste arm van een knie.
Lij f houden : zware planken op de balkeinden
der dekken rustend hgd. Leibhölzer, de. Livholter.
Lijfknoop : boelijnsknoop, hgd. Leibknoten,
de. Livknob, zw. lifknop.
Lijk : touw om een zeil vastgenaaid. Het zeil
is uit de lijken : uit den rand gescheurd, engl.
leech, russ. lik.
Lijken : 1) de zeilen op den wind brassen. 2)
een zeil met touwwerk omzoomen,hgd.leiken.
Lijkgaren : hgd. Leikgarn.
Lijkleuvers : russ. likljufers.
Lijknaald : kleine marlpriem voor 't lijken
gebruikt, hgd. Leiknadel.
Lijksoogen : gaten Tangs de lijken, rifgaten.
Lijkentros : russ. liktrös.
Lijn : russ, Tin', in het lijntje loopen, hgd. in
der Lien laufen.
Lijnhok : hgd. Lienhock, de. Linhok, zw. linhok.
Lijnschieter : hgd. Lienschiesser, de. Linskydere, zw. linskytare.
Lijnslager : hgd. Lienschläger.
Lijst : versieringslat, fra. lisse, listeau. it. lista.
Lijstlijn : hgd. Leistlinie, Liestlien, Lieslien.
Lijwaarts : onder den wind.
Lijwal : kust onder den wind.
Lijzeil : zeil dat bij ruimen wind buiten de
razeilen op de spieren uitgehaald wordt. hgd.
Leesegel, de. Laeseil, zw. läsegel, russ. lisel'.
Lijzeilblok : russ. lisel' blök.
Lijzeilgeitouw : russ. lisel'gitov.
Lijzeilhals : russ. lisel'gals.
Lijzeil(s)ra : hgd. Leesegelraa, de. Laeseilsraa, zw. läsegletsrä, russ. lisel'rej .
Lijzeilschoot : hgd. Leesegelschot, russ.
lisel'skot.
Lijzeilspier : hgd. Leesegelspier, de. Laeseilsspir, zw. lä(segel)spira, russ. lisel'spirt.
Lijzeilstaarten : russ. lisel'sterty.
Lijzeiltakelage : russ. lisel'takelaz.
-
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Lijzeilval : hgd. Leesegelsfall, de. Laeseilsfald, zw. läsegletsfall, russ. lisel' fal.
Lijzeilsvalblok: hgd. Leesegelsfallblock, de.
Laeseiletsfaldblok, zw. Läsegletsfallbläck.
Lippen : lipvormige tanden aan de klampen,
hgd. Lippen, de. Lipper, zw. läppen.
Lipklampen : hgd. Lipklampen, de. Lipklam..
per, zw. läppklampor.
[loopt.
Loch : gat, opening.
Lochgat : gat waar het vuile water door
Loef : zijde van den wind, hgd. einem das
Luv abstecken, en misschien fra. lof, Bret. loff,
zeker russ. ljuf, aan loef : russ. a(a)nljüf.
Loefgierig : zwaar op het roer. Een loefgierig
schip : een schip dat makkelijk naar den wind
luistert en tegen het roer in geneigd is to loeven, hgd. luvgierig, no. luvgjerrig de. luvgirig, zw. lofgirig.
Loef hoot : russ. lifgäut.
Loet : spaansche bezem, waarmee een schip
onder water geschrobd wordt, hgd. Luth.
Loeven : tegen den wind inkrimpen, den
voorsteven van 't schip tegen den wind inbrengen ; fra. louvoyer en misschien fra. loffer, dat echter ook van 't engl. Tuff kan afstammen.
Loever, loevert : te loever, loevert : loefwaarts.
Log : een plat driehoekig met lood bezwaard
plankje, dat aan een lijn bevestigt in zee geworpen wordt om de snelheid van 't schip te
bepalen.
Logboek : scheepsjournaal.
Loggat : slechte zeiler.
Logger : sneizeilend Engelsch vaartuig.
Logies : matrozenhut, hgd. Logis.
Lont : engl. tunt.
Lontstok : engl. lintstock, linstock, link.
Lood : dieplood, peillood, russ. lot.
Loodbak : russ. lötbäk.
Looden : met 't peillood de diepte peilen,
hgd. loten.
Loodlijn : lijn van 't dieplood, russ. lötlin'.
Loods, loodsman : de. Lods, Lodsman, zw.
lots, russ. löcman (ook als vischnaam), löca.
Loodsgeld : loon van den loods.
Loog : stukken hout, die volgens 't beloop
van het schip moeten gebogen worden en
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door bevochtiging en branding krom trekken.
Loop : een loop in 't lijntje : een jong matroo s.
Loopen, het zeil Taten ^-- : door z'n eigen
zwaarte laten zakken, hgd. laufen lassen, de.
lade et Seil löbe, zw. lata et segel löpa.
Looper : takeltouw, geleiblok, hgd. Läufer,
de. Löber, zw. löpare, russ. lopar', löpyr'.(schinkel, kort touw met blokken).
Loopgraaf : 1) kruidloop in een brander,
hgd. Laufgraben, 2) een smalle gang op de
koebrug in het ruim, hgd. Laufgraben, de.
Löbegray.
Loopschans : engl. lopesconce.
Loopstag : leider van den boegspriet, hgd.
Laufstag, de. Lobestag, zw. löpstag, russ.
lopstag'.
Loos : looze poorten, russ. los' pörty ; looze
mast : hgd. loser Mast, looze stag of loosstag :
hgd. loses Stag, russ. los'stag.
Lording : geteerd touw, dat om de kabels
gewonden wordt, driedraadsch geteerd garen, hgd. Lording, de. Lording, zw. lörding,
russ. lörden', lörlin' (2de lid is ned. lijn).
Los : marszeil los ! russ. marsel' los !
Losboord : latten langs het schip, waarlangs
de goederen omlaaggelaten worden, hgd.
Löschbord, zw. losbord.
Losgeld hgd. Löschgeld, te betalen voor het
lossen.
Lossen : vrachtgoed uitladen, hgd. lossen,
löschen, de. losse, zw. lossa.
Losplaats : hgd. Löschplaats, de. Losseplads.
Lui : niet krom genoeg, hgd. leu.
Luiaardsbank : bank bij het stuur.
Luier : leuver, no. Löier, de. Löiert.
Luik : no. Luka, de. Luge, russ. ljuk.
Luisteren : aan 't roer gehoorzamen.
[tauen.
Luitenant : russ. lejtenänt.
Luitouwen : voor het uitluien, hgd. LeuLuiwagen : 1) ronde borstel op hoogen steel,
hgd. Leuwagen, no. lövang, de. Levang ;
2) dwarspen waarover de roerpen loopt, hgd.
Leuwagen, no. Löivang, Löigang, de. Levagen, Levang, zw. levagen, engl. leefange.
Luizenplicht, luizenplecht : (veroud.) verschansing op het voorkasteel, hgd. Lause-pflicht,de.Lusgzwlpikt
Lul : stagzeil, hgd. Lulle.

Lurken : geen grond raken ; van het pomphart : de pomp lurkt.
Luwte : hgd. Luvte, Laute.
Maalstroom : engl. maelstrom.
Magazijn : van scheepswaren, hgd. Magasin, de. Magasin, zw. magazin, russ. magazin,
magazejn.
Magazijnmeester : beambte, die zorgt voor
de mondbehoeften.
Magazijnwachter : russ. magazinvachter.
Mager : mager water, ondiep water.
Magerman, magermannetje : fokkezeilsr
boelijn, hgd. Magermann, de. Magerman,
zw. magerman, russ. magerman.
Makelaar : 1) tusschenhandelaar, hgd. Makler, fra. maquerau, 2) knie, waarin de vlaggestok steekt, hgd. Makler, zw. Mäklare.
Maker : russ. maker = meester (verouderd).
Makker : maat, hgd. Macker, de. makker.
Makreel : de. Makrel, zw. makrill, russ.
makrel'.
Mal : vorm, uit dunne planken vervaardigd,
hgd. Mall, zw. mall, russ. malka.
Mallemok : 1) grauwe stormvogel, hgd.
Mallemucke ; 2) een walvischsnijder, zoo ge
noemd, omdat hij bij dit werk gewoonlijk ook
een paar van die roofvogels moet dooden,
hgd. Mallemucke.
(be)Mallen : naar den mal werken, hgd. (be)mallen, de. (be)malle, zw. (be)malla.
Mamiering(s) : geleibuis voor vocht of gas,
scheepsgoot, hgd. Mamierung, de. Mamme
ring, zw. mammiring, russ. mämerinec, ring.
Mamieringsspijker : platkop, een spijker
met platten kop, 24 streep lang.
Mand : fra. mande, manne,
Mandeken : fra. mannequin.
Mannen : 10. bemannen, 20. van hand tot
hand aangeven, hgd. mannen, no. Mande.
Manshoofd : houtblok, hgd. Mannshoofd.
Mantel : takel tot 't hijschen van zware lasten,
hgd. Mantel, de. Mantel, zw. mantel, russ.

mäntyl', mäntyr'.

Manteltalie : russ. mantyl'tali.
Manteltalielooper : russ. mantyl'talilopar'.
Marlen : de onderlijken der teilen omwinden

met marlijn, hgd. marlen, engl. to marl.
Marling,marlijn : touw om iets vast to leggen

hgd. Marlleine, Marlien, Marling, engl. marline, de. Meerling, zw. marling, russ. marlin',
fra. merlin, bret. merlink, ptg. merlim, spa.
merlino, it. merlino, ngri. merlino.
Marlpriem : gebogen ijzeren of houten
priem, dienende om de strengen te lichten
van het touwwerk dat men splitsen wil, hgd.
Marlpriem. zw. marleprin.
Marlreep : zeker touw op het ouderlijk der
fok, dienende om deze op te lichten.
Marlslag : knoop in 't touw,hgd. Marlschlag,
de. Meerlslag, zw. märlslag.
[spike.
Marlspijker : hgd. Marlspiker, engl. marlMars : houten vlak rondom den mast, hgd.
Mars, no. de. Mers, zw. mars, russ. mars.
Marseboelijn : hgd. 1Vlarsbu1in, de. Mers
boline, zw. märsboline, russ. marsabulin.
Marsebras : hgd. Marsbrassen, de. Mersebras, zw. marsbrass. russ. marsabras.
Marsebuikgording : russ.marsebykgorden'.
Marsedraaireep : russ. marsadrajrep.
Marsegeitouw : de. Mersgitoug, zw. mars
gigtäg, russ. marsagitov.
Marsera : hgd. Marsraä, de. Mersraa, zw.

märsrä, russ. marsarej.
Marseschoot: hgd. Marsschote,russ. marsa

skot.
Marseschootsblok : russ. marsaskotblok.
Marsetoppenant : russ. marsatopenant.
Marseval : hgd. Marsfall, zw. märsfall, russ.

marsafal.
Marsevalblok : russ. marsafalblok.
Marszeil : hgd. Marssegel, no. Mersseil, de.

Mersseil, zw. märssegel, russ. märsel'.
Marszeilskoelt(j)e : zie bramzeilskoelte,

hgd. Marssegelkühlte, zw. märsegelkultje,
russ. marsalkult, thans verouderd.
Marszeil los 1: russ. marsel' los I
Mast : fra. mat, ptg. masto, spa. mastil, mastro, russ. macta, macuska, masenka.
Mastenmaker : hgd. Mastenmacher, de.
Mastmager, zw. mastmakare, engl. mastma-

ker, russ. mactmaker.

Mastkeg, mastklamp : stuk bout, dat in 't

mastgat om den mast wordt geslagen om
in den stand te houden.

dezen

Mastklimmer : marsgast,hgd. Mastklimmer.
Mat : kleed van platting en touw, russ. mat.
aan het Nederlandsch ontleend.
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Mattenoot mnl. ` : mat- of kooigenoot, fra.
matenot, matelot. Üit het meervoud hiervan
ontstond :
Matroos : hgd. Matrose, de. Matros, zw.
matros, russ. matrös, matroz.
Meetbrief : verklaring door beeedigde
scheepsmeters betreffende den toestand van
een schip, hgd. Messbrief, zw. mätbref.
Melken : (veroud.) op- en neerhalen van
touwwerk, hgd. melken.
(aan)Meren,marenmarren: eenschipvoor
en achter vastleggen aan Palen en dukdalven,
fra. amarrer, bask. amarratu, spa., ptg. amarrar, it. amarrare ; met verschillende afleidingen in al die talen.
Merk : 1) teeken op den steven, van afstand
tot afstand, om den diepgang aan te duiden.
2) schuim door de zee op 't strand achterge
laten.
Merkels : hoepels tot 't drogen van een zeil.
Merker : een losse balk boven de luik
opening ; hgd. Merker.
Middelstagzeil : russ. midel'staksel'..
Middelstagzeilschoot : russ. midel'staksel'
skot.
Middelstagzeilval : russ. midel'staksel'fal.
Middenboords : in of naar 't midden van 't
schip.
Midscheeps : in of naar 't midden van 't
schip.
Mik : 1) oorspronkelijk de kruk, waarop men
de schietroers lei om te mikken ; vandaar alle
dwarshout dat tot steunsel dient, hgd. Mick,
de. Mik, zw. mick, russ. mik, 2) scheepslantaarn.
Mitis : (veroud.) touwwerk aan den mast,
hgd. Mitis.
Modderen : het schip moddert : schuift over
den bodem.
Moeren : vastmeren, engl. to moor.
Moertouwen : meertouwen.
Mok : drinkbeker, hgd. Mok, Muck.
Moker : hgd. Moker, de. Moker, Muker,
zw. mocker, mokare.
Monsteren : zieh voor een reis tot den zeedienst verbinden.
Monstering : het opmaken der monsterrol,
de. Mynstring, zw. mönstring.
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Monsterrol : lijst van alle personen, die aan
boord zijn.
Mooi weer : hgd. moy Wetter.
Moppen : mopperen, engl. to mope.
Mortier : kort kanon, russ. mortira.
Mosch : een gedroogde plant tot het stoppen van naden aan de buitenhuid van het
schip.
Moskuil, moskwil, moskel : groote houten
hamer, hgd. Muskeule, de. Musseköle, zw.
mussköl, russ. maker, =Aar', müskil'.
Mosse1wagen : ruimte tusschen twee betings, hgd. Musselwagen.
Mud : engl. mud.
Muilsteek : hgd. Maulstich, de. Moulesteeg,
zw. mulstek, en misschien russ. mul'k.
Muizen : de kabelaring beslaan, hgd. mausen.
Muis, muizing : verdikking in het touw om
het doorschieten te beletten, hgd. Maus, de.
Mus, zw. mus, engl. mouse (?)‚ russ. musing.
Mummelen, mompelen : engl. to mump.
Murgpijp, murwpijp : koker waarlangs het
vuil naar zee wordt afgevoerd.
Mutseke(n), mutsje : vochtmaat, hgd.
Mutsje, engl. mutchkin.
Naad : voeg tusschen twee planken, hgd.
Naht, de. Naad, zw. nat.
Naadpresenning : strook over de naden gespijkerd, hgd. Nahtpresenning, de. Naadpresenning, zw. nätpresenning.
Naaien : aanslaan, vastsjorren, hgd. annähen, de. naie, zw. naya.
Naaiing, naaitouw : verbinding der oogen
aan de touweinden door touwwerk, hgd.
Nähung, de. Naying, Naytoug, zw. naying,
russ. najtöv.
Nachtglas : verrekijker voor het donker,
hgd. Nachtglas.
Nachthuis(je) : een tegenover den roerganger geplaatste houten kast met drie vakken,
twee elk een kompas bevatten, terwijl in 't middelste een lamp is geplaatst om
ze beide te verlichten, no. de. Nathus, zw.
nakterhus, russ. nachtgois, naktöuz, naktous.
Nagel : houten pin, fra. nable, russ. nagel'.
Nagelprop : prop om de spijkergaten aan de
buitenhuid van een schip dicht te maken.

Neb, nebbe : 1) nek of schoot waar de armen eener knie samenkomen, 2) sneb.
Neer : sterke kabbeling in het water tengevolge van twee tegenovergestelde stroomingen, hgd. Neer.
Neergaan : in zee gaan.
Neerhaler : touw, hgd. Niederholer, de.
Nedhaler, zw. nedhalare, russ. niräl, neräl.
Nes(se) : buitendijksch land, hgd. Ness.
Neus : voorste deel van 't schip.
Neusje : neushaak der walvischvaarders,
hgd. Neusje.
Neuskijker : jongen die voor op den boeg
op uitkijk staat, hgd. Nasekucker.
Neut : houten of ijzeren rol, dienende om het
verschuiven van twee op elkander geplaatste
stukken hout te beletten ; ankerneuten : hgd.
Ankernüsse.
Niks : niets, engl. nix, niks.
Nok het bovenste eener ra, van een zeil,
engl. nock, russ. nok.
Nokbindsel, Nokbendsel : hgd. Nockbändsel, de. Nokbaendsel, zw. n ° ckbäntsel, russ.
nokbenzel'.
Nokgording : hgd. Nockgording, de. Nokgaarding, zw. näckgärding, russ. nokgörden'.
Nokgordingblok : russ. nokgorden'blok.
Nokken : de nokbindsels leggen, de razeilen
vastmaken.
Nokleuver : boven- of buitenhoek van een
vierkant zeil, dat aan de ra is vastgebonden.
Zie leuver en luier.
Nokpaard : touw dat in een bockt Tangs de
ra loopt, hgd. Nockpaard, de. Nokpert, zw.
Noktalie : russ. noktäli. [nackpert.
Noktalieschenkel : russ. noktälejskentel'.
Noodgording : hgd. Notgording, de. Nödgaarding, zw. nödgärding.
Noodtalie : (aan het roer), hgd. Nottalje, de.
Nödtalje, zw. nödtalja.
Noord : noord houden : in noordelijke richting varen, fra. nord, enz., russ. Nord.
Noorderzon : hgd. Nordersonne, zie zon.
Noordkaper : engl. nordcaper.
Noord-Noord-Oost : russ. Nord-nord-ost.
Noord-Noord-West : russ. Nord-nordNoord-Oost : russ. Nord-ost.
[vest.
Noordwosterzon : hgd. Nordostersonne.
.

Noord-Oost ten Noorden : russ. Nord-ostten'-nord.
Noord-Oost ten Oosten : russ. Nordrost.
-ten'ost.
Noord ten Oosten : Nord-ten'-ost.
Noord ten Westen : russ. Nord-ten'-vest.
Noord-West : russ. Nord-vest.
Noordwesterzon : hgd. Nordwestersonne.
Noord-West ten Noorden : russ. Nordvest-ten'-nord.
Noord-West ten Westen : russ. Nordvest-ten'-vest.
Deze samenstellingen (zie ook Oost-, Westen Zuid- komen bijna alle op dezelfde wijze,
in alle hier geciteerde Europeesche talen
voor. Van waar dit kompasroos-systeem afkomstig is durf ik niet beslissen. Maar zeker
hebben onze voorvaderen zeer veel tot de
verbreiding ervan bijgedragen.
Oesters : hgd. Lister, Auster, russ. ustersy,
üstricy waarnaar 't sing. üstrica.
(Om)baksen, (om)boksen : een stuk geschut zijdelings richten, hgd. backsen, de.
bakse(?), zw. backsa(?)
Ombrassen : hgd. umbrassen, de. onbrasse,
zw. onbrassa.
Omscheren : loopend touwwerk anders
vastmaken.
Omschieten : de binnenste bockten van een
touw het buitenst keeren.
Omtrent : russ. antretno, antretnyj.
Onder : russ. under, unter. Van onderen :
palündra, polundra.
Ondergilling : de gilling die Tangs het onderlijk van een zeil komt te staan en de richting van dat lijk bepaalt.
Onderlast : last onder in 't schip, russ. unterlast.
Onderlijk : touw, waarmee de onderkant
van een zeil omboord is, hgd. Unterleik, de.
Underlig, zw. undralik.
Onderlijzeil : 't onderste Iijzeil, hgd. Linterleesegel, de. Einder1aesei1, zw. underläsegel,
russ. ünderlisel'.
Onderluitenant : russ. underlejtenant,
terlejtenänt.
Onderofficier : russ. underoficer,unteroficer,
undercer, under.
en Europeesche ontleeningen.
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Onderpaard : russ. underpert, unterpert.
Onderzeil : hgd. Untersegel, de. Underseil,
zw. undersegel, russ, underzejl.
Ongeluk : engl. ungheluct.
Onwe(d)er : hgd. Unwetter, de. Uvejr, zw.
oväder. [ögon.
Oog : strik, hgd. Auge, de. Oje, zw. öga, russ.
Oogbout bout, van een oog voorzien, hgd.
Augbolz, de.Öjebolt, zw. ögnebult, engl. eyebolt, russ. ogbölt.
Oor : een over-oor-gebouwd schip, hgd.
Ein übersohrgebautes Schiff.
Ooren : van het anker : de spitsen van de
ankervleugels, hgd. Ohren, de. Orene, zw.
öron.
Oorlam : 1) een bevaren matroos, 2) rantsoen jenever dat op vaste tijden aan de matrozen wordt uitgedeeld; hgd. Ohrlam m.
Oorlogsschip : hgd. Orlogsschiff.
Oost : russ. Ost.
Oosterzon : hgd. Ostersonne, zie zon.
Oost-Noord-Oost : russ. Ost -nord-ost.
Oost ten Noorden : russ. Ost-ten'-nord.
Oost ten Zuiden : russ. Ost -ten'-zjujd.
Oost-Zuid-Oost : russ. Ost-zjujd-ost.
Opbalien : het water opbalien : het water
met een balie of scheepstobbe uit het schip
scheppen.
Opboeien : het drijvend schip laten rijzen.
hgd. auf bojen, de. opboye, zw. boja up, engl.
to buoy up, sp. aboyar, ptg. aboiar.
Opboeisel : vloer, looze stelling.
Opbrassen : de raas meer vierkant uithalen
om de snelheid van het schip te vertragen,
hgd. aufbrassen, de. brase op, zw. brassa up.
Opbreken : de kabelring dwingen te rijzen.
Opbreker : houten keg om de kabelring op
te breken.
Opdoek : dunner soort van zeildoek, waarmee het zeil verdubbeld wordt.
Opdoeken : de zeilen opdoeken : de zeilen
opvouwen, hgd. auftuchen, de. duke op, zw.
duka up.
Opdoening : opdoening van het land, hgd.
Aufduning des Landes.
Opdwasen : opslechten, opknappen.
Opdweilen dweilende wegnemen.
Op en neer : loodrecht. hgd. aufundnieder,
'
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de. op og ned, zw. up och ned, russ. apaner,
paner, opaner.
Openteren : klimmen in 't want lang de
stormladders.
Open zee : hgd. offene See, engl. open sea.
Opgeien : de schooten van een zeil door de
geitouwen naar binnen halen, hgd. aufgeien,
de. gie op, zw. giga up. halen.
Opgijner : lasten met een gijntouw omhoogOphaler, ophaalder : zeker touw om een
voorwerp aan boord te halen, lijn om de
halzen der noktakels op te halen, hgd. Auf
russ. ab--holer,d.Ophaler,zw.uphalre,
gäldyr', obgaldyr'.
Opkimmen: een anker op zijn plaats brengen.
Opkippen : zie opkimmen, hgd. auf kippen.
Opkneveling : het opbinden, hgd. Auf knebelung, de. Opknebeling, zw. upknäfvling.
Opkrimpen : (van den wind) van West naar
Oost gaan, hgd. auf krimpen, de. krimpe op,
zw. krimpe up.
Oplanger : balk ter verlenging der buikstukken, hgd. Auflanger, de. Oplanger, zw.
upldngor.
Oplaveeren : boven den wind komen, hgd.
auflavieren, de. lavere op, zw. lofvera up.
Opleggen : 1) een punt bereiken of een hoek
omzeilen zonder te laveeren, 2) een schip
opleggen : een schip onttakelen, de. opleggge,
zw. lägga up.
Oploeven : met een ruimen wind zeilende
het schip dichter aan den wind doen komen,
hgd. aufluven.
Opperdek : het hoogste dek.
Opperlast : last boven op het dek.
Oppermeester : eerste chirurgijn.
Opperwal : wal aan de zijde van den wind.
Oproer : engl. uproar.
Opscheren : de touwen na een manoeuver
weer op orde brengen, hgd. aufscheren, de.
skieere op, zw. upskära.
Opschieten : een touw opwinden, hgd. aufschiessen, de. skyde op, zw. skjuta up.
Opslaan : in stukken häkken, hgd. aufschlagen, de. slaae op, zw. s1ä up.
Opslechten : opknappen.
Ops(j)orren : de hangmatten opbinden, hgd.
aufsorren, de. opsurre, zw. surra up.

Opsnappen : het schip opsnappen : het schip
schoonmaken.
Opstaan : zich weder oprichten van 't schip,
hgd. aufstehen, de. staae op.
Opsteken : bij den wind opsteken : oploeyen, in den wind opkomen, hgd. aufstecken,
de. stike op, zw. sticka up.
Opstellen : de hinten van een schip opstellen, opzetten.
Op steng ! : bras op de steng ! russ. obsteng !
Opstooten : een luien matroos tegen zijn zin
Optakelen : hgd. auftakeln. [doen werken.
Optalien : hgd. auftaljen, de. optalje, zw.
Optuiger : takelaar.
[uptalja.
Opvangen : het eene touw met 't andere
vangen, hgd. auffangen, de. opfange.
Opwerken : een rivier opvaren.
Opzenden : naar wal zenden.
Opzwabberen : schoonmaken.
Orinbaar : nieuweling, hgd. Orinbaar.
Orkaan : hgd. Orkan, de. Orkan, zw. orkan.
Oud : de oude of ouwe : de kapitein, hgd. de
011e, der Alte.
Oven : de oven van den boegspriet : vierkante betimmering die den boegspriet tot
vast steunpunt dient.
Overal: reveille elken morgen, hgd. Überall,
de. overalt, zw. öferalt, russ. avräl, ovräl.
Overal houden : de geheele bemanning op
't dek doen komen.
Overhalen : 1) de zeilen overhalen : de zeilen wenden, zoodat de wind nu tegen de andere zijde ervan blaast ; 2) het schip haalt
over : het schip ligt op zijde, belt, hgd. Das
Schiff bohlt über, engl. to overhaul, no. overhale.
Overliellingspunt : 't punt tot waar een schip
kan overhellen zonder te kantelen.
Overlast : alle overtollige zaken aan boord.
Overlating : akte waarbij men aan den verzekeraar het verlies van een vaartuig of van
goederen aankondigt.
Overloop : dek, hgd. Oberlof, Oberlauf,
Overlop, engl. orlop.
Overmast : te Koog van mast.
Overschieten : het slingeren van den ballast
bij 't overhellen van 't schip, hgd. Der Ballast
schiesst über.

Overstag : overstag gaan : wenden, over een
anderen boeg gaan. Overstag smijten, wer
wenden en tegen den wind in--pen:schiljk
houden. Overstag vallen, raken : den wind
van voren krijgen, hgd. überstag wenden,
russ. overstäg.
Overstrijken : het dek overstrijken : met
planken beleggen.
Overtent : zonnetent, zonnedek.
Overtijden : 't schip met de meest dienstige
stroomen voort laten drijven en het in tegentij stoppen en voor anker leggen.
Overzeilen : een schip overzeilen, aanzeilen,
hgd. übersegeln, de. overseile, zw. segla öfer,
engl. to oversail, it. sopravelare.
Overzeiler : zeefakkel, zeespiegel, zeeboek.
De groote overzeiler : groote kaart van den
Oceaan.
Paai de oudste matroos die belast is met 't
beheer van sommige benoodigdheden van 't
scheepswerk. Paai van het kabelgat : die alle
touwwerk beheert.
Paaien : 't schip paaien : het beneden de waterlijn rechtstaande balk, met harpuis besmeren, hgd. paajen.
Paal : rechtstaande balk, russ. pal.
Paalspijker : huidspijker.
Paalsteek : knoop, die men gemakkelijk weer
los kan waken, hgd. Pfahlstick, de. Paelsteeg,
zw. pAlstek.
Paard : 1) rij balken onder het midden van
't onderste of van het op een na onderste dek
geplaatst ; 2) touw, dat in een bockt onder de
raas bangt en waarop de matrozen staan bij
het reven der zeilen enz., hgd. Paard(en),
no. de. Pert, Part, zw. pert, russ. pert.
Paar(d)elijn : lijn, die 't midden houdt tusschen een tros en een kabel, hgd. Pferdelein,
de. Pertline, zw. pertlina, russ. perlin'.
Paardenoog : hgd. Pferdeauge.
Pagaai : roeiriem met breed ondereinde en
met een kruk tot handvat, hgd. Pagaie.
Pagaaier : geitouw, ophaalder.
Paketboot : russ. paketböt.
Pal : pen of klamp om een rad vast te zetten,
hgd. Pall, de. Pal, zw. pal, russ. pal.
Palbeting : hgd. Pallbeting, de. Palbeding,
zw. palbeting.
aan het Nederlandsch ontleend.
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Palk1amp : dwarshout voor het windas, hgd.
Pallklamp, de. Palklamp, zw. pallklamp.
Pal staan : no. staa pal.
Palm : lengtemaat, russ. päl'ma.
Panje : beteerd stuk zeildoek, dat de visschers
op den rug dragen, wanneer zij een schuit op
het hout helpen.
Papenaad : naad tusschen de zeilen.
Pardoen : lang zwaar touw, dat van den
masttop loopt naar het want, waarop het be
vestigd is, hgd. Pardune, no. de. Bardun, zw.
bardun, russ. fardün, fordün.
Part : 1) loshangend touw, 2) van een scheerlijn het deel van een blok tot het naastvolgende ; halende en luie part van een takel,
hgd. Part, de. Part, zw. part.
Pas : het schip is op zijn pas geladen, zoo dat
het gemakkelijk zeilt en stuurt, hgd. auf seinen
Pass geladen, de. ladet paa sin pas, zw. laddad pä sin pass.
Passaat(wind) : hgd. Passat, de. Passader
wind, zw. passad(vind), russ. passät.
Passage : overtocht, passage nemen.
Passagier : russ. pasaiir, passaiir.
Passagieren : voor een dag aan wal gaan.
Patrijspoort : poortje in de batterijpoort om
licht en lucht tusschendeks te brengen.
Peilen : 10 diepte peilen, 20 een vuurtoren
peilen, den hoek bepalen. Een kust peilen
warnembplhovranescip
en in welke windrichting zij is, no. peile, de.
peile, zw. peila, russ. pelengovät'.
Peiling : russ. peleng.
Peilkompas : hgd. Peilkompas, de. Peilkompas, zw. peilcompass, russ. pel'kompäs.
Peilstoel : hgd. Peilstuhl, de. Peilstoel, zw.
peilstol.
Peilstok : ijzeren staaf van 1 M. lengte, aan
een eind van een marlijn neergelaten om te
zien hoeveel water in het ruim staat, hgd.
Peilstock, de. Peilstok, zw. peilstock.
Pek : voor het dichten der naden, russ. pek.
Pekdoek, pikdoek : bepekt linnen of doek
[om den mast.
Pekel : engl. pickle.
Penterbalk : zie david, hgd. Penterbalken,
zw. penterbalk,russ. venterbälka, peterbälka.
Penterhaak : ijzeren haak aan het katblok,
hgd. Penterhaken, russ. pentergak.
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Pentertalie : talie om ankers te verwerken,
hgd. Pentertalje.
Petjes, patjes, potjes : talies om het kluiverval en 't piekeval stijf aan te trekken.
Piek : 1) spriet, waaraan men 't smakzeil vastmaakt. 2) achterste gedeelte van de koebrug.
3) driehoekige ruimte tegen den achtersteven
aan, hgd. Pike, Piek, de. Pik, zw. pik.
Pieken : de gaffels zooveel ophijschen, dat
het achterlijk van de bezaan stijf komt, hgd.
pieken.
Piekeval : touw om de piek op te houden of
te strijken.
Pier : lange smalle landingsbrug, hgd. Pier.
Pijjekker : hgd. Pijacke, engl. pea-jacket
Pijlsnoek : schip breed van voren en smal
van achteren.
Pink : visscherschuit, hgd. Pinke, engl. pink,
de. Pink, zw. pink, russ. pinka(?), fra. pinque,
spa. pinco, pingue, it. pinco, ptg. pinque.
Pisbak : russ. pisbak.
Pispot : bras van de bezaansroede, hgd. Pispot, de. Pispot, zw. pispotta, russ. pispot,
pispod.
Pitsjaar : sein van het admiraalschip om een
bitjara (Maleisch woord voor raadvergade
ring) te houden, hgd. Pisjahr, engl. pitchyard,
signaalvlag.
Pitsjaarsvlag : hgd. Pisjahrsflagge, de. Pisgarflag, zw. pasgarflag.
Plaat : 1) zandbank. hgd. Plate, 2) zeilmakersplaat, russ. plätan.
Plank : russ. plänka, vroeger : plank.
Planker : leverancier van losplanken.
Platgat : schip met platten achtersteven,
hgd. Plattgat.
Plathoofden platkoppen : spijkers, hgd.
Platthoofden, de. Plathoveder, zw. platthufuder.
Platlood : deklood voor het zinkgat van 't
kanon, hgd. Plattlot, de. Platlod, zw. platlod,
russ. plätlot.
Platschuit : russ. plasköut, plasköt.
Platting, plaating : platte streng welke men
uit de hand maakt, hgd. Platting, de. Platting, zw. platting, russ. plätan.
Platvoet : zie platvoetwacht, hgd. Plattfuss,
de. Platfod, zw. plattfot.

Platvoeten : tegen zijn zin been en weer
loopen op wacht.
Platvoetwacht : wacht aan boord van vier
tot acht 's avonds.
Plecht : klein voor- of achterdek.
Plechtanker : russ. plecht, cf. dagelijksch.
Plechttouw : russ. plechtou, plechtov.
Plei : vooruitstekende landpunt tusschen de
twee armen eener rivier.
Pleit : plat vaartuig, vooral in Vlaanderen
thuis hoorend, hgd. Pleit, russ. plejty, (mv.).
Plemp : visschersschuit.
Plug(ghe) : prop of pen, die in den kop der
houten nagels gedreven words, engl. plug,
no. Plugg, zw. plugg.
Plugijzer : ijzer waarmee men gaten in de
nagels slaat. Ook deutelijzer genoemd.
Pluimgraaf : on. plyndergreve, hgd. Plühm.graf.
Pluis : 1) werk, hgd. Plus; 2) fluweel, russ. plis.
Plukhaak : haak om oud werk uit de scheeps.naden te plukken.
Poddingzak : stootkussen, ook wrijfworst
geheeten.
Poespas : oorspronkelijk de hutspot van de
Groenlandvaarders, hgd. Puspas.
Pokhout : hgd. Pochholz, de. Pokkenholt,
zw. pockenholt, russ. bakaüt.
Polder : paal van boven jets dikker dan in
't midden om er een touw aan vast te leggen,
Pomp : russ. pömpa, pomp. [hgd. Poller.
Pompdaal : kleine buis op het dek, die 't water ontvangt. Zie daal.
Pompzood(e) : laagste punt van het schip,
waar het ingedrongen water bij eenloopt, hgd.
Pumpensood, de. Pompesode, zw. pumpsot.
Poort : opening, waarin de mond van het
geschut ligt, russ. port.
Poortschenkel, -schinkel : schinkel der
geschutpoort,russ. portskenkel',portsk e ntel'.
Poortschenkeltalie : russ. portskentel'täli.
Poortstaart : dun poorttouw, russ. portstert.
Poorttalie : russ. porttäli.
Pop : 1) stuk zeildoek om het eind van een
touw tegen het uitrafelen en verrotten te beschermen ; 2) punt van een zeil.
Poplap : verdubbeling van een onderzeil van
ralijk tot rif band.
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Poplijn : lijn tot 't ophalen van een zeil.
Popstrop : strop om den poplap met eene
kous, waarvan het eind in een hanepoot tot
platting is uitgelegd.
Porren : wekken, hgd. purren, de. no. purre,
zw. purra.
Portuurlijn : stuk touw, dat het anker als het
uit het water oprijst, bij den ring vasthoudt,
hgd. Porteurlien, Porteurleine, de. Pertyrline, zw. perturlina, russ. pertülin', pertülen'.
Potdeksel : planken bedekking dienende om
de inwatering te voorkomen.
Potlood : hgd. Pottlot, engl. pot-lead.
Praaien, preien : aanroepen, hgd. preien,
de. praie, zw. preja.
Praam : plat vaartuig, engl. prame, pram,
fra. prame.
Prangen : bij harden wind onder zeil blijven,
hgd. prangen, de. prange, zw. pranga.
Presenning : geteerd zeildoek dat men over
goederen werpt om ze tegen het water te
beveiligen, hgd. Presenning, russ. brezent
onder medewerking van fra. preceinte, waaraan ook ons woord ontleend is ; vgl. echter
ook verdubbeling : russ. fordupel't.
Priel : nauwe doorgang tusschen zandbanken. [pröbka.
Prop : hgd. Propp, de. Prop, zw. propp, russ.
Provoost : hgd. Profos, de. Profos, zw.
profoss.
Puihaan : meesterknecht op de timmerwerf,
hgd. Puhahn.
Punteren : 't anker punteren : met een punthaak vangen.
Puts, pus, puzie, tarpuzie : scheepsemmer,
hgd. Putze, Plisse, Putze, Terpüsse, de. Pyts,
zw. pytts.
Putsen : water met de puts scheppen.
Puttings : touwwerk dat dient om het sten.gewant te zetten, hgd. Püttings, de. Pytting,
zw. puttings, russ. putens, putins, pjutens.
Puttingbout : hgd. Püttingsbolzen, de. Pyttingbolt, zw. puttingbult, russ. pütensbolt.
Puttingtouw hgd. Püttingtau, de. Pyttingstoug.
Puttingwant : hgd. Püttingswanten, de. Pytr
tingsvant, zw. puttingsvant, russ. pütensvänty, putinsvänta, pütensvänta.
en Europeesche ontleeningen.
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Rank schip : hgd. rankes Schiff, de. rankt
Quadrant : russ. kvadränt.
Ra, Ree : lange ronde spier, kruisvormig aan Skib, zw. rankt skepp, russ. rank (verouderd).
mast of steng hangende, dienend om een teil Ransuil : nachtuil, hgd. Ranseul.
Rantsoen : losprijs ; hgd. Ranzon, de. Ranop te houden, russ. rej, vroeger ook : raa.
Raam : raam van kiel en stevens : het lang zon, zw. ranson.
-schepramvoigsentl,da Rantsoenhouten : het achterste paar opgrondslag uitmaakt der samenstelling van staande ribben ; hgd. Randsomhölzer, de.
Ransonholter, zw. ransomstimmer.
een schip.
Raap, Hollandsche : russ. galänskaja repa. Ras : wiel, draaikolk.
reeband : kort touw om voorwer- Raseizing, reeseizing : russ. rejsezen'.
binden, fra. raban, bret. rabank, pensamt Ratalie, reetalie : russ. rejtäli.
Ravanger : touwwerk aan de ra.
bask. ribana, russ. revant, oud : raaband.
Rabatijzer : bij het kalefaten gebruikt, hgd. Ravebek : noodhaak.
Ravendoek : hgd. Rabentuch, de. Ravndug,
Rabatyzer, de. Rabatjern.
zw. ravnduk, engl. raveduck, russ. ravendük.
Radreg : enterdreg van de nok der ra.
[veling. Recht ! : commando voor het roer, russ. rekte.
Rafelen : engl. to ravel.
Rafeling : kabbeling in het water, hgd. Ra- Redderen : de zeilen ; hgd. die Segel redRahout : sent die het scheepsboord op de deren.
Ree : klaar om te wenden ; hgd. ree, de. ree.
hoogte der loopgangen sluit.
Rak :1) eind weg dat men nog te zeilen heeft, Reede : russ. rejd, rejda.
2) met leer bekleed touw, waarmee de ra te- Reef, rif : smalle strook zeil ; hgd. Reef, Reff,
gen den mast of de steng gehouden wordt, de. Reev, Reb, zw. ref, engl. reef, russ. rif, ref.
Reefband : engl. reef band, hgd. Reefband,
fra. raque, hgd. Rack, russ. raks, raksa.
Rakbeugel : ijzeren band die om den mast de. Reevbaand, zw. refbänsel, russ. rifbänt.
sluit, op de hoogte waar de onderra komt te Reefgat, rifgat : zuigergat ; hgd. Reefgat,
russ. rifgat.
hangen, hgd. Bügelrack, russ. rakbugel'.
Raken : hgd. an den Grund raken, de. rake Reefleuver, rifleuver, luier : de. Reevlöyert, zw. reflödder, russ. rifleer.
paa Grunden, zw. räka pä grund ; driftig ra
ken : hgd. triftig raken ; de touwen zijn klaar Reefseizingen, rifseizingen : hgd. Reefgeraakt : hgd. die Tauen sind klar geraakt, seisingen, de. Reevseysinger, zw. refseisin gar, russ. rifsezen'.
zw. tagen är rakat klart.
Rakkloot : houten balletje van den kraag, Reefstaart, rifstaart : russ. rifstert.
die op kleinere schepen tot rak dient, hgd. Reeftalie, riftalie : hgd. Reeftalje, de. Reevtallie, zw. reftalja, russ. riftäli, reftäli.
Rackkloten, zw. rack-klot, russ. räksklöt.
Rakslee, rakkeslee : slee van een rak, welke Reeftalieschenkel, riftalieschenkel : russ.
tusschen de klootjes wordt ingevoegd, hgd. riftalejskentel', reftal'gkenkel'.
Reep : touw ; russ. rep (kardeelreep).
Racksleten, russ. rakssliz (uit het mv.).
Raktouw : hgd. Racktau, russ. rakatov, raks- Reg : russ. rek (belling van een mast). Zie
reggen.
tou, rakstoü, räkstov.
Ralijk : bovenlijk, hgd. Raaleik, de. Raaelig, Regeling, reeling : lijst van de galjoenzw. rälik, fra. ralingue, bret. arlinka, bask. wanden ; hgd. Regeling, Reling, de. Reiling,
Raeling, zw. reling, russ. regel'.
rawalink, spa. relinga, it. relinga.
Rampaard, roopaard, rolpaard : scheeps- Regelingsstutten : de. Reilingsstötter, zw.
affuit ; hgd. Rampert, Rapert, de. Rapert, relingsstöttor.
Reggen : in lichte vaartuigen een mast op zijn
zw. räpert.
rug (reg) leggen, hgd. reggen.
Rand : top van den mast.
Randgaartje : een der bovenste plankenvan Rij, rei : maatstok, hgd. Reh, russ. r ejka. reek.
Reier : eindje lijn met een kousje erin, in de
een boot : hgd. Randgeer.
-
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Roer aan bakboord I : de. Roeret om Bagken om de tenten uit te halen. Ook uithaler bord, zw. roret om bagbord.
Roerpen : hgd. Ruderpinne, de. Roerpind,
geheeten, hgd. Reiher.
Reiltop : steng aan de bramsteng ter ver- zw.roderpinna, russ. rumpel', rul'pen,rurpen
(veroud.).
lenging, hgd. Reiltop.
Roerpenstaart : russ. rümpel'stert.
Reis : scheepstocht, russ. rejs, rejz.
Rekel : jouw lange rekel, no. din lange Roerpentalie : russ. rümpel'täli.
Roerschenkel : russ. rul'skentel'.
Rekel.
Roertalie : hgd. Rudertalje, zw. rodertalja,
Reuzel : talk ; hgd. Rösel.
Reven : de zeilen inhalen, engl. to reeve, russ. rul'täli.
Roezemoezen: ijzeren banden, die den voorhgd. reefen, reffen, zw. refva, russ rifle.
Ribben : balken van het schip ; hgd. Ribben, steven aan de kiel verbinden, hgd. Rusemusen.
Rippen, de. Raebber, zw. ribbor.
Rif : verborgen bank in zee ; engl. reef, russ. Rogbord : platboomd vaartuig.
[rif. Rok : lap presenning over iets getrokken,
Rijder : gouden munt, engl. rider.
baan van een zeil, hgd. Rocken.
Rijger : reier, de. Riger, zw. rigare.
Rijksdaalder, riksdaoler : fra. rixdale, ris- Roller : zware golf, hgd. Roller.
Rolling : deining, matige golfslag.
dale, engl. rix-dollar.
Ring : russ. rym.
Ronde : inspectie, russ. rynda.
Rondgat : schip met ronden achtersteven.
Ringbout : russ. rymbolt, rym.
Rinkinken : (van schepen) bij storm tegen Rondhout : hout dat rond is, russ. rangöut.
elkander botsen ; hgd.. rinkinken, de. rinn Roon : merkijzer.
Rooster : 10. houten rooster, russ. roster,
kinke, zw. rinkinka.
Rob : 10. zeehond, hgd. Robbe, de. Robbe, ruster, 20. engl. roster (militair register).
20. de maag van groote visschen.
(Zee)roover : engl. rover.
Robben : het met den haspel gesponnen ge- Rug : het schip heeft een rug : is voor en achdeelte schiemansgaren glad wrijven en in ter een weinig doorgezakt, zoodat het midteer doopen.
den hooger is, hgd. ein Rücken aufstechen.
Robbenklopper : schip voor de robben. Rug : de convexe zijde van een kromhout,
-vangst,hd.Robeklpr hgd. Rücken, de. Rug, zw. rugg.
Robbers : stukken oud want ter verster- Ruggebord : net bewerkte inschuifplank,
king aan het net,waar't over den grond sleept. dienende tot rugsteun aan een officier, die
Roef : overdekte plaats in een schuft ; russ. achter in een sloep gezeten is.
Ruggegraat : verbindingsstuk van de scheg.
(vroeger : ruf) thans : rübka.
Roemer : bokaal ; engl. rummer, de. römer, Ruggepaard : zeker touwwerk gespannen
zw. remmare, russ. rjümka.
tot steun van den rug en om 't vallen te beRoeper : werktuig om de stem op grooten letten, hgd. Rückenpaard, de. Rygpert, zw.
afstand te doen hooren ; hgd. Rufer, de. Raa rygpert.
[trjum.
bes, zw, ropare, russ. rüpor, rupar.
Ruggeton : zie ruggebord.
Roer : de. Roer, zw. ror, russ. rul' (ook : 't Ruim : hgd. das Raum, zw. summet, russ.
Ruimanker : noodanker, hgd. Raumanker.
langneus), rur (verouderd).
Roering : touw om den ankerring, hgd. Rüh- Ruimbalk : zekere balk, die tot versterking
dient van het onderschip, hgd. Raumbalken.
rung, de. Röring, zw. röring, russ. riming.
Roer in lij i : de. Roeret i Lae, zw. ror i lä. Ruimen : (van den wind) gunstig worden.
Roer te loefwaart I : de. Roeret til Luvart, Ruimgast : matroos geschikt om bij laden en
lossen in 't ruim te werken, hgd. Raumgast.
zw. ror i lofvart.
't Roer midscheeps I : de. Roeret midtskibs, Ruimkraan : spoelkraan.
Ruimschoots : met den wind meer achterzw. roret midskeps.
strengen der zijlijnen tweemaal doorgesto-

aan het Nederlandsch ontleend.

515

lijk dan dwars, hgd. raumschots, no. de.
rumskjots, zw. rumskots.
Ruimte : de hooge open zee, hgd. Räumte.
Rust : zware breede plank om den mast meer
steun te geven, hgd. Rust, Rüst(en), de. Röst,
rijst, zw. rust, russ. rjust (verouderd).
Rustlijn : touw of keten, die het anker ophoudt als het gekipt op den boeg ligt, hgd.
Rüstleine, Rustlien, de. Röstlinie, zw. rustlina, russ. rüslen'.
Sabords : geschutpoorten.
Sanct barbara : kajuit achter in het schip
voor de onderofficieren.
Sartre : oorkonde, scheepsontwerp,hgd.Sarter, Zerter.
Sas : schutsluis, fra. sas.
Scepters : ijzeren stutten om den boord van
het schip, de. Skepter, zw. Sceptor.
Schaakwerk : samenvoering der stukken
van een mast ; hgd. Schakwerk.
Schaal : 1) zeker stuk hout, een weinig bol
aan de eene zijde en hol aan de andere zijde
dat men als versterking aanbrengt aan mast
of ra, zw. skäl, russ. gkälo ; 2) drinkschaal,
russ. skelik.
Schaarstok : boordplanken die het middelperk begrenzen, hgd. Scheerstock(?) zw. skitstock.
Schaarstrook : een soort van houten mal.
Schaats : engl. skate(s).
Schacht : spier, streng.
Schaften : schaften aan bak no. 0 : het vuilste werk aan boord moeten doen.
Schaftmeester : proviandmeester.
Schaken : de schooten, de toppenant schar
ken : vieren.
Schalen : met schalen versterken.
Schalken : de luiken met touw of klampen
vastmaken, hgd. schalken, de. skalke, zw.
skalka.
[skalma.
Schalmen : schalken, hgd. schalmen, zw.
Scha(de)loos : beschadigd : die schepen zijn
schaloos geschoten.
[en roer.
Schalping : houten versterkingslat aan mast
Schampdek, schandek : dek naast de ver
schansing, hgd. Schanddeck, de. Skanddaek,
zw. skandäck.
Schampelioen : 10. model, 2°. marsrand.
-
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Schans : bovenste achterdeel van een schip
boven de kajuit, russ. skancy (plur.-tantum).
Schanskleed : gekleurde strook laken waarmee men de schepen bij feestgelegenheden
bekleedt, hgd. Schanzkleid, de. Skandsklaed,
russ. sanckletka.

Schanslooper : zeemansjas, hgd. Schanzloper, de. Skandslöber, zw. skanslöpare.
Schansnet : net van lijnen aan boord van
oorlogsschepen waartusschen zich geteerd
zeildoek bevindt. Daarin worden de kooien
gestuwd om zich tegen het geweervuur van
een vijandelijk schip te beveiligen.
Schaveelen, schavielen : 1) de wind schaveelt : de wind ruimt, hgd. schavielen, de.
skafile, zw. skafila. 2) de zeilen schaveelen :
de zeilen richten. 3) door voortdurende schavingen vernielen.
Scheef : van den wind gezegd, engl. skew.
Scheegaatjes : gaatjes voor de riemen.
Scheen : messing, ijzeren plaatje in den kop
van 't roer.
Scheepsch : betrekking hebbende op 't schip.
Scheepswerf : hgd. Schiffswerft.
Scheeren : zandbanken en klippen in 't vaarr
water,, hgd. Scheeren, de. Skierer, zw. skärr
gärd, russ. gchery, skery, gay.
Scheerboot : russ. skerböt, scherböt, scerbot.
Scheergang : schaarstok, hgd. Schergang,
de. Skiaergang, russ. sagen'.
Scheerlijn : lijn die zich in twee of meer einden verdeelt, hgd. Scherlien, russ. scherlin'.
Scheertros : russ. schertrös.
Scheg, schegge : getimmerte dat voor den
voorsteven uitspringt, en tot steunpunt dient
voor de waterstags en de woeling van den
boegspriet, hgd. Scheg, de.Skiazg, zw, skiägg,
russ. sek.
Schegbord : opvulling tusschen de slooiknieen en rondom de kluizen.
Schei : dwarshout.
Scheinagel : bout aan de buitenhuid, hgd.
Scheinagel.
Schelling : fra. prov. escalin, sp. escalin, it.
[scellino.
Schelm : engl. skellum.
Schenkel : eind touw, hgd. Schenkel, de.
Skinkel, zw. skänkling, russ. gkenter.
Schenkelhaak, schinkelhaak : hgd. Schin-

kelhaken, zw. skinkelhak, russ. skenkel'gak. schieten van 't touw door een gat tegen te
Scheluw : het bout is scheluw, het bout heeft gaan, hgd. Schildknopf.
Schildpad : soort blok, ook grenadier ger
scoot.
Schepter : metalen paaltje, hgd. Zepter, de. noemd, hgd. Schildpad, de. Skildpadde, zw.
skildpatt.
Scepter, zw. sceptor, russ. septor, septor.
Scheren : 1) wegscheren, engl. to sheer, to Schipper : engl. skipper, russ. skiper, schiper.
sheer off ; 2) een schip, de planken scheren : Schippersgat : bewaarplaats, hgd. Schiffers
het beloop der planken ordenen, hgd. scheren. gat, de. Skippersgat, zw. skepparsgat.
Scherp : een scherp gebouwd schip : een Schoeiing : de schoeiingen van schepen : de
schip met smallen spits toeloopenden bodem beplankingen van schepen.
waardoor het snel varen kan, hgd. ein scharf Schoen : 1) smeerhout om masten to versj our
gebautes Schiff, de. skarpt Skib, zw. et skarpt wen ; 2) ankerschoen, zw. ankarskon, russ.
skun.
skepp.
Scherp : 1) het scherp van een schip : het van Schoener, schooner : zeeschip met scherpen
onderen toeloopende deel van een schip ; 2) boeg en platten spiegel ; hgd. Schuner, Scho[ner.
Schok : 60--tal, engl. shock.
de kogels.
Scherpen : de wind begint te scherpen : uit Schok(ken) : fra. choc, choquer, engl. to
[shock.
Schokker : zeker vaartuig.
een verkeerden hoek te waaien.
Scherpgaten : plaatsen waar aan boord de Scholken : de golven beginnen te scholken :
onstuimig te worden, hgd. scholken.
kogels moeten geborgen worden.
Scheurbuik : hgd. Scharbock, de. Skjörbug, Schoof : 1) schoof riet (bij het scheepsbranden), hgd. Schove Riet ; 2) verzameling van
zw. skörbjugg.
al de deelen van een sloep.
Scheut : scheut geven : vieren, botvieren.
Schieman : onderofficier aan boord die met School (visschen) : engl. school.
het toezicht over de tuigage van het voor- Schoon : de zeestraat is volmaakt schoon :
schip belast is, hgd. Schiemann, russ. schiman, zonder klippen.
Schoor : steunbalk, stut ; hgd. Schore.
skiman (verouderd).
Schiemannen : (het tuig) opredderen, hgd. Schoorstuk : buiten-steunder, noodstuk.
schiemannen.
Schoot : touw aan den benedenhoek van
Schiemansgaren : los grof garen uit oud ieder zeil vastgemaakt en dienende om het
touwpluis ter omwoeling van touwen, hgd. te spannen, fra. ecoute, ofra. escote, spa. ptg.
Schiemannsgarn, russ. skimusgar, skimuska. bask. escota, it. scotta, n.afrik. skota, russ.
Schiemansmaat : helper van den schieman, skot.
hgd. Schiemannsmaat, russ. skimanmat (oud). Schootblok : de. Skiödblok, zw. skotbläck,
Schieten : het want schieten : laten zakken. russ. skotblok.
Schijf : 1) rol in een blok ; 2) samengedraaid Schoothoorn : puntig hoekstuk van een zeil,
touw, hgd. Scheibe, de. Skiv, zw. skifva, russ. waaraan de schooten bevestigd zijn, russ.
skiv, skif.
skatörina.
Schijfgat : gat in een blok waarin de schijf Schootsteek : hgd. Schotenstich, de. Skiöddraait, hgd. Scheibengat, de. no. Skivgat, steeg, zw. Skotstek, fra. noeud d'ecoute, sp.
zw. skifgatt,' russ. skivgat.
buelta de escota, ptg. nö de escota, it. solfa
Schildbank : zware plank tot steun dienende di scotta.
aan de einden van het braadspit, hgd. Schilda Schootklamp: hgd. Schotenklamp,de.Skjödr
bank, de. Skilbank, zw. skildbank.
klamp, zw. skotklamp.
Schildhoofd : zeker bout dat de gedaante van Schootknechten : het bout waaraan de
een hoofd heeft dat dient tot sieraad of om schooten bevestigd zijn.
er touwen aan vast te leggen.
Schootwater : zoet rivierwater, dat in zee
Schildknoop : knoop in een touw om het stroomt.
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Schooverskoelte : zachte wind of bramzeilskoelte.

Selderij : russ. sel'derej(a).
Sent : 1) lijst, 2) gording tijdelijk dienend om

schip is goed geschort : zit van achteren goed
ineen.
Schotsmannetjes : stokjes op het staande
want, waar loopend touwwerk langs moet,
om het schaveelen te voorkomen.
Schout bij nacht : hoofdofficier bij de marine in rang volgend op admiraal, hgd.Schout
bey Nacht, de. Skoybynakt, zw. schout by
nacht, russ. saubenacht, sautbenächt, goutSchouw : open schuit, hgd. Schau. [benächt.
Schraal : een schrale wind die bijna vlak van
voren komt, waarbij men niet veel kan vorderen, no. skral.
Schralen : inkrimpen, ongunstig worden van
den wind, hgd. schralen, de.skralle,zw.skrala.
Schrap : schrap zeilen ; zoo scherp mogelijk
bij den wind brassen, hgd. schrap.
Schraper : hgd. Schraper, de. Skrabe, zw.
skrapa, engl. scraper, russ. sapar.
Schreef : engl. serif.
Schrikken : een gespannen touw voorzichtig bijvieren. Schrik de boelijn wat.
Schrobben, schrabben : engl. to scrub.
Schroef : de. Skrue, zw. skruf, ijsl. skrüfa,
russ. scurüp, surüp.
Schuif blind : soort van zeil, dat op de kluiffok gezet en binnen het vaartuig geborgen
wordt, hgd. Schuf blinde, zw. skuf blinda.
Schuiftang : soort knipprojectiel om 's vijands zeilen,want to vernielen,hgd.Schuftang,
de. Skuvtang.
Schuilen : de wind gaat, loopt schuilen : het
wordt windstil, hgd. der Wind läuft schulen.
Schuft : 1) schip,de.Sköjte,russ.schoüt,skout,
skut, skot ; 2) bijboot, hgd. Schute.
Schulpzaag : hgd. Schülpsäge.
Schuttouwen : touwen die een schip tegen
stooten of wrijven beveiligen.
Seizen : door middel van dunnetouwen vastbinden, hgd. seisen, no. de seise, zw. sejsa.
Seizing : platte streng om 't een of ander te
seizen, hgd. Seising, de. Seising, zw. sejsing.
russ. sezen'.

de spanten van een schip op hunne plaats
te houden, hgd. Sent, de. Scent, zw. sent.
Serving, sarving : bekleeding van zware
touwen, hgd. Serving. no. de. Serving, zw.
sarfning, russ. särven'.
Sikkeblokken : twee enkele blokken in een
strop vereenigd.
Singels : zand- en kiezelsteenen van een zeebank, vooral die bij Folkstone, hgd. Singels,
de. Singels, zw. cingels.
Sits : hgd. Zitz, zw. sits, russ. sitec.
Sjokken : de. sjokke.
Sjorhout : knuppel om ineen te draaien.
Sjorren : hgd. zurren, sorren, de. surre, zw.
surra.
Sjorring : kort touw om iets vast te sjorren,
hgd. Zurring.
Sjortouw, sortouw : reep, taliereep, hgd.
Sorrtau, de. Surringstoug, zw. surrningstäg,
russ. sartöv, sortov.
Sjouw : opgerolde vlag of ander pak, dat
men ophijscht om een ander vaartuig aan
boord te roepen. Vlaggen in sjouw hijschen,
halfstok hijschen, hgd. die Flagge im Siau
(Schau) wehen lassen, de. hisse en Siou, zw.
hissa i schau, russ. flagsou.
Sjouwen : aan boord roepen door het ophijschen eener sjouw, russ. säum.
Sjouwer(man) : hgd. Schauer(mann).
Sjouwerlieden : hgd. Schauerleute.
Slaak : stroom, kil, stille plaats op zee bij
stormachtig weer.
Slabbing : woeling, omwindsel der kabels in
de kuiven, hgd. Schlabbing, de. Slapning.
Slag : touwbelegging, russ. slag.
Slagboom : russ. slagbon, slambov.
Slang : waterslang, hgd. Schlange, de. Vandslange, zw. slang, russ. slang.
Slapers : stukken hout die tegen de binnen
-opervlakndihutgeplasworden, hgd. Schläfer.
Slapgording : slaplijn, russ. slabgorden'.
Slaplijn : achterstenokgording, russ. släblin'.
Siechten : de zee slecht, wordt kalm. De
wind begint te siechten, te bedaren, russ.
sljachtit', sljachtovät'.

Schooverzeil : zeil aan den grooten mast.
Schor(re) : steile kust.
Schorten : ophouden, in elkaar sluiten. Dit

-
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Schmack, de.Smakke, zw. smack, engl.smack,
russ. smäka, fra. semaque.
Smaktouw : touw altijd klaar om aan boord
komenden sloepen toe te gooien.
Smalwater : zware golfslag.
Smarten : touwwerk met strooken oud geteerd zeildoek omwinden, hgd. schmarten,
de. smaerte.
Smarting : strooken oud geteerd zeildoek,
misschien : hgd. Schmarting, de. Smaerting,
zw. smärtning.
Smeergording : hgd. Schmiergording, de.
Smörgaarding, zw. smörgärding.
Smetsen : schransen.
Smijt : touw aan het fokkezeil.
Smoren : diep in de golven duiken waardoor
de vaart belet is. Het schip is achter zijn
ankers gesmoord ; het is in den grond gereden. Het schip smoorde onder zeil, is onder
[zeil vergäan.
Smous : engl. smous.
Snauw : groot tweemastschip, hgd. Schnaue,
de. Snau, zw. snau, engl. snow, fra. senau,
it. senau, ptg. senau, russ. snava, snjäva.
Snauwbrik : brik met snauwmaster.
Snauwmast : rondhout staande 2 ä 3 d.M.
achter de ondermasten, omvat door de gaffel.klauwen, die bij het strijken en hijschen daarlangs glijden, hgd. Schnaumast, de. Snaumast, zw. snaumast, engl. snowmast, fr. mat
de senau, it. albero di senau.
Snavel : hgd. Schnabel,de.Snabel,zw. snabel,
engl. snaffle.
Snavelstag : enkel end want met aan weerszijden een ingesplitst oog, dat dient om het
kluifhout tegen de opwaartsche werking van
den kluiver en de achterwaartsche van de
kner,zw.slöyä bramstag te steunen.
Slooischoor : stut der slooiknieen, hgd. Sneb : voorste punt van een schip.
Snede : scherpte aan den boeg.
Schloischor.
Slothout : hgd. Schlossholz, de. Slutholt, zw. Snedig : dat schip is snedig in 't zeilen : zeilt
scherp.
[snick, ofra. esneque.
slulthult, russ. slagtöv.
Snik : klein rond vaartuig, de. Snik, engl.
Sluiphaven : vooronder van het schip,
Sluis : hgd. Schleuse, engl. sluice, de. Sluse, Snoeping : spleet tusschen de planken.
Snot : engl. snot.
zw. sluss, russ. sljuz, sljuz.
Slurp : ineengedraaide punt van een touw. Snuit : voorsteven.
Snuiver : lichte bries.
Slurpen : een slurp leggen.
Smak : een vaartuig dat zich in de N oordzee Sok : een sok varen, op de reis veel geld opophoudt met kustvaart en vischvangst, hgd. sparen.

Sled(d)e, slee : scheepsslee, hgd. Schlee, de.
no. Sle, Slaede, zw. släde, engl. sled, sleigh,
Sleepen : engl. to slepe.
Slek : ballastschuitje, langwerpig stuk ijzer.
Slemphout : houten knie tusschen steven en
kiel, hgd. Schlempholz.
Sleutel : sleutel van het tuig, de boegspriet.
Slijtage : hgd. Schlitasche, de. Slitage, zw.
slitage.
Slim : gering, engl. slim.
Slimmering : vermindering van geladen
goed, averij.
Slingerlens : een schip is slingerlens gepompt, als de pomp bij het slingeren van het
schip nu eens water geeft, dan weer niet;
hgd. schlingerläns, de. slingerlens, zw. slingerläns.
•
Slingerpardoen : hgd. Schlingerpardun.
Slingerslag : hooge zeeslag, hgd. Schlinger^
slag.
Sloep : hgd. Schlup, Slup, engl. sloop, zw.
slup, de. Sluppe, russ. sljup, fra. chaloupe.
Sloepbalken : russ. sljupbalki.
Sloepdavids : ijzeren staven, bovenaan
kromgebogen, waaraan de sloepen opge
hangen worden.
Sloeren : uitmeten, hgd. schluren.
Slofstuk : rechthoekige eikenhouten stukken
plank, die somtijds onder de wielen der rol
paarden worden gelaten om te voorkomen
dat bij slijting het heele dek vernieuwd moet
worden.
Slonsje : dievenlantaren, hgd. Schlunsje.
Slooien : zijdelings van het schip afwijken,
om een uitlegger met den boeg te verbinden.
Slooiknieen : hgd. S(ch)loiknien, de. Slöy -
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Sommers : zware rechte eiken balken, Legen
over krommers, hgd. Sommers.
Spaansche foksie : enkel garen in tegengestelde richting ineengedraaid.
Spaansche ruiter : soort van gaffel onder
den boegspriet om het kluif- en jaaghout naar
beneden te steunen.
Spaansche takeling : omwoeling van touwwerk op het einde om het uiteendraaien te
beletten, hgd. Spanisches Takel.
Span : verdeeling van 't staande want. Een
span van hoofdtouwen, hgd. Spann.
Spanblokken : de beide blokken aan het
ezelshoofd.
Spant : dikke, dubbele zijstukken, waaruit
het geraamte van een schip bestaat, hgd.
Spant, de. Spant, zw. spant.
Spanthout : russ. gpang6ut.
Spantoplanger : de verlenging der buikstukken, die de ribben van een schip vormen.
Spantvullingen : spanten tusschen de op
richtingsspanten.
Spanzaag : hgd. Spannsäge, de. Spaendsaug,
zw. spannsag.
Spatpennetje : pennetje waarmee men de
houten stutzen in het dek vastmaakt.
Spatting : wijdte, breedte.
Speeljacht : hgd. Spieljacht.
Speelruim : hgd. Spielraum, de. Spillerum,
zw. spelrum.
Spek : het kabelgaren van een ruige mat,
hgd. Speck, de. Spek, zw. speck.
Spekken : korte kabelgarens dicht bij elkan.der door een stuk zeildoek steken, russ. spin
kovät'.
Spektakel : lawaai, de. no. Spektak(k)el, zw.
spektakel.
Spekwatten : gespekt zeildoek, gebruikt om
schavieling te voorkomen.
Spelen : losgegaan zijn, van balken enz. gezegd, hgd. spielen, de. spill e, zw. spela.
Spie, spij-, spuigat : rond gat aan de zijden
der dekken om het water te lasen wegloor
pen, de. Spyegat, zw. spygatt, russ. spigät,
spagät.
[pigel'.
Spiegel : vlak achterdeel van een schip, russ.
Spiegelboog : kroon boven den achterste
russ. spigel'burg. -ven,hgd.Spieglbo ,
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Spiemouw : linnen overtrek van een spiegat.
Spier : lange, dunne paal, hgd. Spier.
Spiezak : zie spiemouw.
Spijker : russ. spigor', spigöl'.
Spijkerhuid : bespijkering der kiel, hgd. Spi-

Spijlbout : russ. spil'bölt. [kerhaut.
Spil, spijl : russ. spil'.
Spilgat : hgd. Spillgat, de. Spilgat, zw. spelgatt, russ. spil'gat.
Spinde, spijnde : spijskast, engl. spinde,
spynde.
Spinnekop : opgestoken lijn door onderscheiden gaten gestoken en loopende in een
doodsblok, dat met een strop op de mars zit.
Splissen, splitten : touw splitsen, fra. episser, engl. splice, hgd. splissen, de. splidse,
no. splitte, zw. splissa, russ. splesnit'.
Splitsing : hgd. Splissung, de. Splidsning,
zw. splisning, russ. splesen'.
Splitstong : gespleten wimpelhoek.
Spon(g) (sponning) : hgd. Sponning, Sponnung, de. Spunning, zw. spunning, russ. spunink, spunt, spont, skont, skon, skan.
Spoor : hgd. Spur, engl. spoor, de. Spoor,
zw. spar, russ. spor.
Spoorgat : gat in den mast, russ. spjurgät.
Sport : houten klamp aan een stormladder.
Spreiden : schuin afsnijden of afzagen.
Spreiding : lengte waarover de hoofdtouwen langs het boord verdeeld zijn.
Sprei(d)sel : dun gezaagd bout, zoomwerk,
hgd. Spreisel.
Spriet : lange m astboom, hgd. Spriet, de.
Spryd, zw. sprit, russ. spritov, sprintöv.
Sprietzeil : de. Sprydseil, zw. spriesegel,
engl. spritsail.
Spring : kabel dienende om een schip dwars
te halen, hgd. Spring, de. Spring, zw. spring,
russ. spring.
Springpaard : 1) lijn waar het paard in
bangt ; 2) touw dat de matrozen dient om er
op te staan bij het slaan, reven en vastmaken
van de zeilen.
Springraket : donderstar.
Springstok : fra. brin d'estoc.
Springstopper : een halfversleten stopper,
die bij harden wind op het ankertouw wordt
gezet om het geweld van den eersten schok

te breken, als het schip voor zijn anker opSprot : fra. esprot, russ. Sproty.
[draait.
Spruit : uitschietend touw, russ. sprjujt.
Staande lijk : hgd. stehende Leik, de. staaende Lig, zw. stäende lik.
Staande part : het vastzittend eind van een
touw, hgd. stehende Part, de. staaende Part,
zw. stäende part.
Staart, stert(touw) : hgd. Stert, de. Staerter
toug, zw. stjert, russ. stert, stert, Skert.
Stag : touw aan den mast, russ. stag.
Stagblok : blok aan een stag, doodshoofdblok, hgd. Stagblock, de. Stagblok, zw. stagblack, russ. stagblok.
Stagen : den wind van voren doen komen.
Een steng stagen : het stag van een steng
aanzetten, hgd. stagen.
Staggarnaat : hgd. Staggarnat, de. Staggarnat, zw. staggarnat, stagkarnat.
Stagjuffer : stagblok, russ. stagjufers.
Stagswijs : hgd. stagweise, de. stagviis, zw.
stagvis, russ. stägvejs.
Stagtalie : russ. stagtali.
Stagzeil : hgd. Stagsegel, de. Stagseil, zw.
stagsegel, russ. stäksel', oude plur. stagsejli.
Stagzeilgeitouw : russ. staksel'gitov.
Stagzeilhals : russ. staksel'gals.
Stagzeilleider : russ. staksel'leer.
Stagzeilneerhaler : russ. staksel'niral.
Stagzeilschoot : russ. staksel'Skot.
Stagzeilval : russ. staksel'fal.
Stampen : de. no. stampe, zw. stampa.
Standaard, standert : hgd. Stander, de.
Stander, zw. standert, russ. standärt.
Stapel : russ. stapel'.
Stapelblok : hgd. Stapelblock, de. stapelblok,
zw. stapelbläck, russ. stapel'blök.
Steek : 1) vereeniging van twee samengevlochten touwen ; 2) kabelend door den ring
van een ankeroog te steken, hgd. Stich, de.
Steeg, zw. stek, russ. Styk, styk.
Steekbout : touw met een lang oog aan het
einde, hgd. Steckbolzen, de. Stekbolt, zw.
steckbult, russ. Stikbout, Stykbölt.
Steekguds : kleine guds, hgd. Stechgüdse.
Steeklijn (stiklijn) : bindsellijn, beslagseizing,
hgd. Sticklien, de. Stiklin, zw. sticklin. russ.
Stel : een stel zeilen, hgd. Stell.
[stéklin'.

Stellage : russ. stelaii (plur. tant.).

Stempelen : uitdrijven, uitjagen. Een bout
stempelen, hgd. stempelen, de. stemple, zw.
stampla.
Steng : maststaak, mastpunt, hgd. Stenge,
de. Staging, zw. stäng, russ. stenga, sten'ga.
Stengebakstag : russ. sten'bakstag.
Stengeezelshoofd : hgd. Stengeneselshaupt,
de. Staengeaeselshoved, zw. stängeselhuvud,
russ. sten'ezel'goft.
Stengeloosstag : russ. sten'los'Stag.
Stengepardoen : russ. sten'fordun.
Stengestag : hgd. Stengenstag, no. de. Staen.gestag, zw. stängstag, russ. sten'Stag.
Stengestagzeil : hgd. Stengenstagsegel, de.
Staengestagseil, zw. stängstagsegel, russ.
sten'gistaksel'.
Stengewant : hgd. Stengenwant, de. Staen-gevant, zw. stängvant, russ. sten;vanty.
Stengewindreep : hgd. Stengenwindreep,
de. Staengevindreep, russ. sten'vyntrep.
Stengewindreepblok : hgd. Stengenwindreepsblock, de. Staengevindreepsblok, zw.
stängvindrepsbläck, russ. sten'vyntrepblok.
Stengewindreepgijn: russ.sten'vyntrepgini.
Stengewindreeptalie : russ. sten'vyntreptali.
[étrave.
Steven : de. Staevn, zw. stäf, russ. Steven, fra.
Stevenen : hgd. stevenen.
Stierboord, stuurboord : hgd. Störbord, de.
Styrbord, zw. styrbord, fra. tribord, it. tribordo, russ. Stirbört, Stirbörd.
Stierman : hgd. Stiermann.
Stijf : een stijf schip : dat veel zeilen kan voeren zonder over te hellen, hgd. steif, de. stiv,
zw. styf, russ. Steg, engl. stiff.
Stikgrond : bodem van zware klei.
Stil : (subst.) windstilte, russ. Stil'.
Stil : (adj.) russ. stilevöj.
Stillen : (ww.) russ. stiles'.
Stilte : hgd. Stillte, veroud. no. Stilte, zw.
stiltje.
Stinkpot : bij het enteren gebruikt, zw. stinkpot, engl. stinkpot.
Stok : russ. Stok, in allerlei beteekenissen.
Stokken : een stok in het anker zetten.
Stoktalie : russ. Stoktäli.
Stokvisch : fra. stokfisse, it. stocofisso.
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Stolpluik : luik dat over de luikhoofden been
gaat en een opstaanden rand heeft.
Stoop : 2'/2 Liter, russ. stopä, stöpha.
Stootlap : lap op een zeil tot versterking, hgd.
Stosslapp, de. Stödlap, zw. stötlapp, russ.
Stop ! : russ. stop !
[stoplät.
Stopanker : hoofdanker, russ. stopänker.
Stoppen : een touw stoppen : het bij 't vieren
vasthouden, hgd. stoppen, no. de. stoppe, zw.
stoppa.
Stopper : kort en stevig touw, dat met het
eene Bind aan eenig steunpunt verbonden,
om een kabel geslagen wordt om het gespannen te houden, hgd. Stopper, de. Stopper, zw. stoppare, russ. stöpor.
Storm : russ. storm, it. stormo.
Stormtrap : russ. stormtrap.
Stortgoed : waren die nies ingepakt worden.
Stortvloed : ondiepe maar hevige stroom.
Stouwen, stuwen : goederen in het ruim pakken, hgd. stauen, de. stue, zw. stafva.
Straat : zeestraat, de. Strged(e), zw. strät.
Streek : 32e deel van de windroos, russ. strik.
Streekboog : een streek bij 't laveeren, hgd.
Streckbug.
Streen : streng, engl. strand.
Streep : engl. stripe.
Streng : russ. strenga.
Strijken : 1) de zeilen, de vlag strijken, hgd.
streichen, de. stryge, zw. stryka ; 2) met een
riem strijken : de beweging van het roeivaartuig tegengaan. Met de riemen strijken : ach-teruion,hgd.
streichen.
Strook(en) : gestalte van een schip, dat schip
strookt wel, hgd. Strook.
Stront : ofra. estront, fra, etron, it. stronzo,
hgd. Strunt.
Strop : russ. strop.
Stuitlip : hielingsklamp eener bramsteng.
Stuiver : engl. styver, de. styver, zw. styfver.
Stulpzaling : hgd. Stülpsahling, de. Styip
saling.
Stutten : ondersteuningshouten : de. Stötter,
zw. stöttar.
Sturen : de. styre, zw. styra.
Stuur : russ. stur, styr', Styr. Over stuur gaan :
hgd. über Steuer gehen.
Stuurboord : russ. stirbört, stirbord.
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Stuurlastig : een stuurlastig schip : schip
welks diepgang van achteren grooter is, waardoor het gemakkelijker stuurt.
Stuurmal : mal van het roer om in tijd van
nood daarnaar een ander roer te maken.
Stuurman (w.) : fri. stjurman, de. Styrmand,
zw. styrman, russ. stürman, stjurman.
Stuurplecht : hgd. Stürplicht.
Stuurrad, (w)friesch stjurrad : russ. stjurrat.
Stuwage : lading en al wat verder in het ruim
van een schip is opgeborgen.
Stuwen : stouwen.
Taarts, teer(t)s, teersje : groote houten
marlpriem met ijzer beslagen, hgd. Teers,
Teertsje, Ters, de. Tigers, zw. ters.
Tabernakel : plaats voor den kommandant.
Tafereel : bovenachterdek, engt. tafferel,
taffrail.
Takbouten : bouten met een weerhaak, hgd.
Tackbolzen, zw. tagbultar.
Takel : engl. tackle, hgd. Takel, de. Takkel,
zw. tackel, russ. take!'.
Takelage : staand en loopend want, hgd.
Takelage, de. Takelage, zw. takelage, russ.
takeläz, kateläi.
Takelagemeester : russ. takelai(e)mejster.
Takelblok : russ. takel'blok.
Takelgaren : russ. takel'garn.
Talie : 1) soort van takel met een vast blok
en een losse schijf, 2) touw dat door een
talie gaat, hgd. Talje, de. Talje, zw. talja,
russ. tali.
Taliehaak : haak aan de losse schijf eener
talie, hgd. Taljehaken, russ. taligak.
Talielooper : hgd. Taljenläufer, russ. talilopar', tälejlöpar', tal'löpar'.
Taliereep (talreep) : klein touw om een
dikker touw op te winden of te spannen, hgd.
Taljereep, Talreep, russ. tälrep, tarlepä.
Tamp : end van touw of staand want, hgd.
Tamp, de. Tamp, zw. tamp.
Tanden : (een schuit) met ijzeren haken om-halen.
Tanen : 1) de zeilen bruinrood verven, hgd.
tanen, 2) verbleeken, hgd. tahnen.
Taptoe : engl. tattoo, no. de. tapto, zw. tapto,
russ. täptu (tapta).
Tarmen : stutten onder de regelingen van

het galjoen die boven de boorden van een
schip uitsteken, hgd. Tarmen.
Taststok : stok om het vaarwater to peilen.
Teekening : russ. teken'.
Teer : russ. tir.
Teeren w. w. : russ. tirovät'.
Teeren z. n. : russ. tirövka, tirovanie.
Tent : russ. tent.
Term : zie tarmen.
Tier : ruimte tusschen de ingescheepte vaten.
Tijk : stofnaam, russ. tik.
Tijnweg : snelle stroom.
Tillen : het schip tilt : is scherp gebouwd ;
hgd. das Schiff tillt.
Timmerman : russ. timermän, timmermän.
Timmersteek : hgd. Timmerstich, de. Töm.mersteeg, zw. timmerstek.
Tingel : lat tusschen kiel en kielgang, hgd.
Tingel, de. Tingel.
Tintel : tondel. hgd. Tintel.
Tjalk : hgd. Tjalk, de. Tjalk, zw. tjalk.
Toetakelen : van de noodige takelage voorzien, hgd. zutakeln, de. tiltakle, zw. tiltakla.
Toet(er)en : engl. to toot.
Toethoorn : hgd. Tuthorn.
Ton : russ. ton, tönna, töna.
Tong : middelste laschstuk van een mast,
hgd. Zunge, de. Tunge, zw. tunga.
Tonneboei : hgd. Tonnenboje, de. Töndeboje, zw. tunnboja, engl. tunbuoy, russ. tombuj.
Toonen : eene vlag, kleuren toonen : door
het hijschen der vlag zich doen kennen.
Top : het bovenste gedeelte van den mast
of de stengen, russ. top.
Topbakstagen : russ. topbakstagi.
Toppardoen : hgd. Topppardun.
Toppen : de raas toppen : in een rechte lijn
opzetten, hgd. toppen, no. de. toppe. zw.
toppa, russ. töpit', otöpit'.
Toppenant : touw van de beide nokken
eener ra naar den top van den mast, hgd.
Toppenant, de. Toplent, zw. topplanta, russ.
topenänt.
Toppenantsblok : russ. topenäntblok.
Toppunt : kruinstip.
Topreep : hgd. Toppreep, de. Topreeb, zw.
topprep, russ. töprep.

Topstander : vlag die van de bovenste steng
waait, hgd. Topstander.
Topzeil : bovenste zeil. hgd. Toppsegel, russ.
töpsel'.
Topzeilskoelte : zeewind waarbij men topzeilen voert.
Tornen : een schip weerhouden bij het van
stapel loopen.
Tornhout : hgd. Tornholz, de. Törnholt,
zw. törnholt.
Torntouw : hgd. Torntau, de. Törnetoug,
zw. törntäg.
Touwstopper : touw waarmee een kabel omr
wonden en stijf gehouden wordt, hgd. Taustopper.
Touwwerk : al de touwen van een schip,
russ. töuverk.
Trap : no. Trap, russ. trap.
Travaat : korte hevige bui.
Traven : stouwen, hgd. traven, trawen, de.
trave, zw. trafva.
Treil : treklijn met zeil en treil, hgd. mit Seil
und Treil.
Treilen, reilen : zooals 't (t)reilt en zeilt.
Winschooten : ik verkoop uuw de schuit met
seil en treil, „soo als sij rijd en seild".
Trekschuit: hgd.Treckschute,russ.treskout,
treschöut, tresköt.
Trekker : zeker kruisverband.
Trenzen : de ruimte opvullen tusschen de
touwen,waaruit een stag is samengesteld,hgd.
trensen, de. traense, zw. tränsa, russ. trencevat', trencovät', trengovat'.
Trenzing : hgd. Trensing, de. Traendsning,
zw. tränsning, russ. tren .
Trijp : soort fluweel, russ. trip.
Trijs : bros van de blinde ra, hgd. Treis, de.
Tridse, zw. trissa, russ. tris.
Trijsen : iets door middel van touw en blok
ophalen, takelen, de. tridse, trisse, engl. to
trise.
Trommel : losse kast die het stuurrad overdekt.
Trompetsteek : hgd. Trompetenstick, de.
Trompetsteeg, zw. trumpet.
Trompstuk : cirkelvormig stuk bout, waarop
men een gedeelte der monding van een kanon doet rusten.
'
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Tros : lijn, uit drie of vier strengen gevlochr
ten, ofra. trosse, fra. drosse, it. drossa, trozza,
spa. troza. ptg. troca, russ. tros.
Trotseering : hellingschuinte.
Tuianker, Zaansch tooianker : boeganker
waaraan het schip bij ebbe vastligt, hgd.
Teianker, Tauanker, de. Töyanker, zw. togankar, russ. toj.
Tui(anker)touw : hgd. Teutau, de. Toytoug, zw. tögtäg.
Tuig : al wat vereischt wordt om een schip
in orde te brengen ; hgd. Zeug. engl. toy.
Tuigen : van tuig voorzien, uitrusten.
Tuimelaars : knieen van den hekbalk ; hgd.
Tümelers.
Tuimelbank : kajuitsbank met kasten er onder en een leuning die kan omgeslagen worden ; hgd. Tümmelbank.
Tuipoel : drijfkist.
Tuits : tuiankertouw.
Turf : fra. tourbe, russ. turf.
Turken : stelhouten.
Tusschendek : no. Tyskendaek.
Tusschendeks : op het tusschendek.
Twil : lage knie met twee armen tusschen
het slemphout in.
Uil : een uil vangen : overstag keeren, den
wind scheppen ; hgd. eine Eule fangen, de.
fange en Ugle, zw. fänga en uggla.
Uitboegseeren : uitsleepen.
Uitenteren : op de paarden langs de ra
klimmen.
Uiterton : laatste zeebaken. De uitertonnen
passeeren.
Uitgilling : het halvemaanswijze uitsnijden
der zeilen, hgd. Ausgillung.
Uithalen : een schip uithalen : het van de
werf of uit het dok in het vaarwater brengen.
Uithaler (uithaalder) : hals van een zeil,
hgd. Ausholer, de. Udhaler, zw. uthalare,
russ. utgälder', (zeeregl. oitgalder).
Uithangen : 1) buiten boord steken en over
het water hangen (van houtwerk) ; 2) het roer
uithangen : uitlichten.
Uithouder : sjortouw.
Uitkauwen : het werk uit de naden van een
schip losmaken ; hgd, auskauen.
Uitkijk : man of jongen die de wacht houdt
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boven in den mast; hgd. Utkiek, de. Udkik,
zw. utkik.
Uitklaren : een schip klaar maken om in zee
te steken.
Uitlegger : 1) wachtschip, kustbewaarder ;
2) lange rib of balk die zich uitstrekt van 't
begin tot het eind van 't galjoen, hgd. Ausleger, Auslieger (?)‚ russ. (oitlegger) utlegar'.
Uitleggerbakstag : russ. utlegar'bakstagi.
Uitloodsen : in zee brengen ; hgd. auslodsen, de. utloodse, zw. utlotsa.
Uitluiden, uitluien : stortgoederen met een
blok uit de schepen hijschen ; hgd. ausleuen.
Uitpikken : (een blok) uithalen.
Uitroeper : engl. outrooper.
Uitrusten : hgd. ausrüsten, de. udruste, zw.
[utrusta.
Uitscheien : no. skje ud.
Uitscheren : een touw door de opening
halen waar het ingestoken was, hgd. ausscheren, de. udskiaere, zw. utskära.
Uitschieten : een kabel, den ballast uitschieten : over boord werpen.
Uitschutten : een vaartuig door een sluis
naar buiten schutten.
Uitspanten : dunne planken die tot model
dienen voor een schip.
Uitspatting : wijdte, breedte (van touwen,
ankers).
Uitwatering : spiegat, hgd. Auswässerung.
Uitwerken : 1) tegen stroom of wind uitlaveeren ; 2) voor het tij uitwerken : voordat
eb of vloed begint zich in beweging stellen.
Uurbord : rond Bord om met pinnen den
gehouden koers aan te geven, hgd. Uhrbord.
Uurhoek : den uurhoek berekenen : den tijd
op zee berekenen.
Vaarbaar : hgd. fahrbar, de. farbar, zw.
farbar.
Vaartuig : no. Farty, de. Fartöi, zw. fartyg.
Vaarwater : kielwater ; hgd. Fahrwasser,
de. Farvand, zw. farvatten, russ. farväter.
Vaas : draad, ezel.
Vak : ruimte tusschen de spanten.
Val : lijn om gaffel of zeil op te hijschen ;
russ. fal.
Valblok : hijschblok, hgd. Fallblock, russ.
falblok.
Vallen : het schip valt verkeerd, hgd. das

Schiff fällt verkehrt, de. Skibet falder forkert,
zw. skeppet faller förkert.
Valling : hellende stand (van een achterster
ven b. v.).
Valreep : touw dat tot leuning dient ; hgd.
Fallreep, de. Faldreb, zw. fallrep, russ. fälrep.
Val( wind) : hgd. Fallwind, engl. fallwind,
zw. fallvind, fra. rafale, ngri rafala, bask.
refala, bret. rafal. Zie afvallen.
Vanglijn : meerlijn, hgd. Fanglien, no. de.
Fangline, zw. fänglina, russ. fälen'.
Van onderen : russ. palundra, polündra.
Varken : 1) bezem ; 2) legger, groot watervat ; hgd. Farken in beide beteekenissen.
Varkendrijver : achterblijvend schip; hgd.
Farkentreiber, de. Farkendriver, zw. Farkendrifvare.
Varkenen : met den scheepsschrobber het
schip schoonmaken.
Varschebalie, verschebalie : 1) kuip waarin vleesch ververscht wordt ; 2) de persoon
daarmee belast, hgd. Frischbalje.
Vastraken : aan den grond vastraken.
Vastwerken : vastvaren.
Vastzitten : gestrand zijn.
Vatten : dat zeil wil geen wind vatten. Het
anker vat niet.
Verboorden : een schip van een nieuw
boord voorzien.
Verbreedingsstuk : twee planken aan het
roer om dit te Verbreeden.
Verdek : horizontaal vlak van het schip.
Verdekt : met een verdek.
Verdubbeling : dubbele omgelegde huid,
russ. fordüpel't (verouderd).
Verhaalreep : touw dat twee punten niet
ver boven water vereenigt en waarlangs een
schuit zich heen en weer kan bewegen.
Verklikker klein fijn windwijzertje bij het
roer ; hgd. Verklicker, zw. förklikkare.
Verknapping : vermindering van ransoen,
hgd. Verknappung, de. Forknapping, zw.
förknappning.
Verlof : engl. furlough, zw. förlof.
Verloop : hevige windvlaag met regen.
Verschansing : zijdeel, hoog achterdeel van
een schip, hgd. Verschanzung.
Vertakelen : een schip vertakelen, optuigen.
-

-

Vertrekbrief : hgd. Vertreckbrief, de. For-

trekbrev, zw. förtreckbref.
Vertuien : het tuianker uitwerpen. Een schip

vertuien, een schip tusschen twee ankers
vastleggen, hgd. vertäuen, de. fortöje, zw.
förtöia.
Vertuiing, vertooiing : hgd. Vertäuung, de.
Fortöyning, russ. fertöing, fertuen, fertoen'.
Vertuinen : van een vertuining voorzien,
hgd. verteunen.
Vertuining : dat gedeelte van het scheepsboord dat over den bak of over de kampagne
heenloopt ; hgd. Verteunung, de. Fortöuping, zw. fortynning.
Vervallen : op een plaats komen waar men
niet wezen wil, stranden, op een zandbank
loopen.
Vervrachten, een schip vervrachten, verhuren.
Verwaaid zijn : uit den koers geslagen, hgd.
verwehet, de. forvajet, zw. förväjat.
Verwateren : met water vullen.
Verzeilen : aanzeilen, hgd. versegeln, zw.
forsegle.
Verzuren : het weer begint te verzuren, begint slechter te worden.
Vierkant : no. firkant, zw. fyrkant. Bouten
met vierkantige hoofden: de. Bolte med fiir-kantige Hoveder, zw. bultar med fyrkantige
hufvuden.
Vierlijn : touw waaraan een hangmat bangt.
Vierlooper : takel met twee dubbel haak
bloks, hgd. Vierläufer, de. Firlöber, zw. fyrVijzel : schroef, hgd. Weisel. [löpare.
Vijsling : bouten met ijzeren banden doornageld, dienende om den masten steun te
geven en recht te houden.
Vingerling : ijzer aan de achterkiel, waar
de roerhaak in bangt ; hgd. Fingerling, de.
Fingerling, zw. fingerling.
Vinkennet : enternet, hgd. Finknetz, no. de.
Finkenet, zw. finkenät.
Viool : vioolblok.
Vioolblok : een langwerpig stuk bout ter
weerszijden van den boegspriet, hgd. Violblock, de. Fiolblok, zw. fiolbläck.
Vischbalk : russ. fisbälka.
Vischblok : russ. fisblok.
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Vischdreg : hgd. Fischdreg, de. Fiskedraeg,
zw. fiskdragg, russ. fisdrek.
Vischschenkel, vischschinkel : russ. fisr
skentel'
Vischtalie, russ. fistäli.
Visscher, vissing : ronde opening in de dekken om er de massen of kaapstanders door
to laten gaan, hgd. Fischung, de. Fisker, zw.
fiskar.
Vlag : scheepsvlag, hgd. Flagge, de. Flag,
zw. flagg, russ. flag, flak.
Vlag(ge)doek : hgd. Flaggentuch, de. Flagduk, zw. flaggduck, russ. flagduk.
Vlaggeman : bevelhebber,hgd.Flaggmann,
de. Flagmand, zw. flaggmän, russ. flagman.
Vlaggespel : hgd. Flaggenspil.
Vlaggestok : hgd. Flaggenstock, russ. flagstok.
Vlaggeval : hgd. Flaggenfall, de. Flaggefald,
zw. flagfall, russ. flagfal.
Vlag in sjouw : hgd. Flagge im Schau, de.
en siou, zw. flaggen i schau, russ. flagsöu.
Vlak : buik, deining van een schip, de
scheepsbodem, de. Flak, zw. flack.
Vleet : het heele vischgerei der haringbuizen, hgd. Fleet, engl. fleet.
Vlerk : deel van het scheepswant tusschen
de windveeren en de hekstutten.
Vleugel : gespleten vlaggetje, hgd. Flügel,
zw. flögel, russ. (fijugel'), fljüger.
Vlieboot : zeeschuit, hgd. Flieboot, de. Flibaade, zw. flibät, engl. fly-boat, fra. flibot,
spa. flibote, ptg. flibote, it. flibotto,russ.flibot.
Vliegen : een touw laten vliegen, in eens
losgooien, hgd. fliegen,
Vlieger : middelstagzeil, hgd. Flieger, de.
Flygert, zw. flygare.
Vlissinger : soort schip, engl. flushinger.
Vloedanker : een met vloed uitgeworpen
anker. hgd. Flüdanker, de. Flodanker, zw.
flodankar, engl. floodanchor,fra. ancredeflot,
it. ancora di flusso.
Vloerhouten : buikleggers, hgd. Flurhölzer.
Vloot : russ. flot.
Vlot : russ. flot : hoop rondhouten.
Vlucht : de vlucht van een vlag, het losse
[teeren.
fladderende deel.
Vluchten : (het kanon) omhoogrichten,poin.
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Voederen, voeren : het zeil stoppen of met
werk bedekken, engl. to fother.
Voeren : de vlag voeren, aan den mast vertoonen.
Voet : 1) voetstuk, 2) lengtemaat, voor beide
russ. fut.
Voetblok : hgd. Fuszblock, russ. futblök.
Voetijzer : krom kalfaatijzer, hgd.Fuszeisen.
Voetklap, voetklep : russ. futkläpan.
Voetstok : hgd. Fuszstock, russ. futstök.
Voorbovenbrambakstag : russ. forbombrambakstag.
Voorbovenbrambras : de. Forbovenbram
bras, zw. förbofvenbrambrass, russ. forbom
brambras.
Voorbovenbrambuikgording : russ. forbombrambycek.
Voorbovenbramra : hgd.Voroberbramraa,
de. Forbovenbramraa,zw.förbofvenbramrä,
russ. forbombramrej.
Voorbovenbramschoot : russ. forbombramskot.
Voorbovenbramstag : hgd. Voroberbramstenge, russ. forbombramstag.
Voorbovenbramsteng : russ. forbombramsten'ga.
Voorbovenbramtoppenant : russ. forbombramtopenant.
Voorbovenbramval : russ. forbombramfal.
Voorbovenbramwant : russ. forbombramvanty.
Voorbovenbramzeil : hgd. Voroberbramsegel, de. Forbovenbramseil, zw. förbofvenbramsegel, russ. forbombramsel'.
Voorbrambakstag : russ. forbrambakstag.
Voorbramboelijn : russ. forbrambulin'.
Voorbrambras : hgd. Vorbrambrassen, de.
Forbrambras, zw. förbrambrass, russ. for[ek.
brambras.
Voorbrambuikgording : russ. forbrambyVoorbramgeitouw : russ. forbramgitov.
Voorbramra : hgh. Vorbramraa, de. Forbramraa, zw. förbramrä, russ. forbramrej.
Voorbramschoot : russ. forbramskot.
Voorbramstag : russ. forbramstag.
Voorbramsteng : hgd. Vorbramstenge, de.
Forbramstwng, zw. förbramstäng, russ. forbramsten'ga.
-

Voormarszeil los 1: russ. formarsel'los !
Vooronder : benedendeel van 't schip bij den
boeg, hgd. Vorunter, de. Forunder, zw. för
under, russ. foründer.
Vooronderlijzeil : russ. forunderlisel',
Voorplecht : hgd. Vorpflicht, de. forplicht,
zw. förplickt.
Voorrust : russ. forruslen'.
Voorschip : hgd. Vorschiff, de. Forskib, zw.
forskepp.
Voorstagzeil : hgd. Vorstagsegel, de. Forstagseil, zw. förstagsegel, russ. forstaksel'.
Voorsteng : hgd. Vorstenge, de. Forstng,
zw. förstäng, russ. forsten'ga.
Voorstengebakstag : russ. forsten'bakstag.
Voorstengeezelshoofd : hgd. Vorstengeeselshaupt, russ. forsten'ezel'goft.
men'.
Voorstengestag : hgd. Vorstengenstag, de.
Voorgaats : het schip bleef voorgaats lig-- Forstaengestag, zw. förstängstag, russ. forgen, nog in zee, bij den ingang der baren of sten'stag.
den mond eener rivier.
Voorstengestagzeil : hgd.VorstengenstagVoorgaffel : russ. forgafel'.
segel, de. Forstaengestagseil, zw. förstäng
Voorlooper : 1) klein stuk vlaggedoek, 2) stagsegel, russ. forsten'gi/astaksel'.
voorste deel der loglijn, no. forloper.
Voorstengewant : hgd. Vorstengegewant,
Voorloosstag : russ. forlos'stag.
de. Forestaengevant, zw. förstängvant, russ.
Voorluik : luik aan 't voorschip, russ. forljük. forsten'vanty.
Voormars : mars aan den voormast, hgd. Voorsteven : hgd.Vorsteven, de. Forstaevn,
Vormars, russ. formars.
zw. forstäf, russ. forsteven'.
Voormarseboelijn : russ. formarsabulin'.
Voorzeil : hgd. Vorsegel, russ. forzejl'.
Voormarsebras : hgd. Vormarsbrassen, de. Voorzijtalie : russ. forsejtali.
[tel'.
Foremaersebras, zw. förmärsbrass, russ. for- Voorzijtalieschenkel : russ. forsejtaliskenmarsabras.
Vracht : engl. fraught, freight, fra. fret, hgd.
Voormarsebuikgording : russ. formarsa- Fracht, de. Fragt, zw. frakt, russ. fracht.
bykgorden'.
Vrijbuiter : hgd. Freibeuter, eng. freebooter.
Voormarsegeitouw : russ. formarsagitov.
Vroolijk : eng. frolic.
Voormarsera : hgd. Vormarsraa, de. Forr Vuil : een vuil schip : welks kiel met schelpen,
maersraa, zw. förmärsrä, russ. formarsarej.
zeewier enz. begroeid is, hgd. faules Schiff,
Voormarseschoot : russ. formarsaskot.
engl. foul ship. Een vuile kust : met verborVoormarssteng : hgd. Vormarsstenge.
gen klippen, hgd. faule Küsten. Een vuile
Voormarsetoppenant : russ. formarsatope- grond : waarin het anker niet houdt. Vuil wanant.
ter maken : door den modder zeilen zonder
Voormarseval : hgd.Vormarsfall, de. Fore.- vast te raken.
maersseilsfald, zw, förmärsfall, russ. formarsa- Vuisten : engl. to foist.
fal.
Vulling : vullingsgaten.
Voormarslijzeil : hgd. Vormarsleesegel, de. Vullingsgat : kleine opening in een schip
Formaerslaeseil, zw. förmärsläsegel.
om het water naar de pompen te leiden.
Voormarszeil : hgd.Vormarssegel, de. For - Vuren : lichten (van het water).
russ. formarsel'. maersil,zw.föäg Waagknie : pompemik, hgd. Wagknie.
Voorbramstengestag : hgd. Vorbramsten.-

genstag, de. Forbramstaengestag, zw. förbramstängstag.
Voorbramtoppenant : russ. forbramtopenant.
Voorbramval : hgd. Vorbramfall, de. Forebramseilsfald, zw. förbramfall, russ. for.bramfal.
Voorbramwant : hgd. Vorbramwant, de.
Forebramstaengevant, zw. förbramvant, russ.
forbramvanty.
Voorbramzeil: hgd.Vorbramsegel, de. Forbramseil, zw. förbramsegel, russ. forbramsel'.
Voorbramlij zeil : hgd. Vorbramleesegel, de.
Forbramlaezeil, zw. förbramläsegel.
Voordewind : hgd. Vordemwinde, no. for russ. fördevind, fördoven', fördar devin,
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Waal : met paten omgeven kant waar de

Wangen : een mast wangen : van wangen

schepen in een zeehaven veilig kunnen liggen,
hdg. Waal.
Waan : in waan houden : eenig timmerwerk
in den vereischten stand houden.
Waarachtig : steenachtig. Waarachtige
grond.
Waargoed : voorwerpen ter herstelling,
vooral touwen en rondhouten.
Waarloos : al wat ingescheept wordt om een
voorwerp van gelijken aard te vervangen.
Waarloos touw, waarloos rondhout, hgd.
Warlo.
Waarnemen : een touw waarnemen : aanvatten.
Waarzeil : waarloos zeit, zeil in voorraad.
Wacht : de. wagt, zw. vakt, russ. vächta.
Wachter : russ. vächter.
Wachtglas : zandlooper, hgd. Wachtglas.
Wachtlei : hgd. Wachtley.
Wachtschot : avond- of nachtschot.
Wagenschot : engl. wainscot, de. Vognskud, zw. vagnskott.
Wager : weger.
Waker : 1) windwijzer op een masttop, hgd.
Waker, de. Vaker, zw. vakare, 2) Tont die
brandende gehouden wordt in de lontbalie,
hgd. Wacher, de. Vaager, zw. vakare.
Wakerhek : hout van den topstaander op de
schenen.
Wakerhoofdje : druif van een vleugel.
Wakerstok : spil van een windwijzer.
Walen : draaien, hgd. waten, de. vale, zw.
vala.
Walegang : communicatiegang tusschen de
hutten, hgd. Walegang, de. Valegang.
Waling : draaiing, kentering.
Walmgat : het holte gedeelte voor aan de
schacht van het roer, onder elken vingerling
gemaakt.
Walrus, walros : hgd. Wallross, eng. walrus.
Walscheen : ra van een smak, hgd. Wall-schene, de. Valskene, zw. valsken.
Warnen : modderig maken, hgd. warnen.
Wan : lek, lekkage.
Wang : zijstuk, klamp tegen den mast om dien
te stutten, de. Vange, russ. vänga.

voorzien, hgd. wangen.
Wankantig hout : hgd. wankantig Holz,
de. vankantigt Trae, zw. vankantigt timmer.
Wanruimte : leege plaats op een schip.
Wanstrook : ongelijkheid van het boord.
Want : 1) al het touwwerk aan boord. Staand
en loopend want : het vaste en losse touwwerk, hgd. Want, no. de. Vant, zw. vant, russ.
vanta, vanty ; 2) visscherstuig, russ. vänta,
vända.
Wantjuffer : blok met ronde gaten, dat lijkt
op een doodshoofd.
Want(en) : vuisthandschoenen zonder \ringers, hgd. Want(en), fra. gant, spa. ptg.
guante, prov. guan-z'it guanto.
Wanten : het want in orde brengen.
Wantklooten : ronde houtjes om het loopend want klaar te houden, hgd. Wantkloten, klotjes, russ. vantklötni.
Wantknoop : hgd. Wantknopf, de. Vantknop, zw. vantknop, russ. vantknop.
Wantputting : russ. vantpütens.
Wantputtingbout : vantputensbolt.
Wantstrop : hgd. Wantstropp, de. Vantstrop, zw. vantstropp.
Wanttrap : russ. vanttrap.
Wanttros : hgd. Wanttros, russ. vanttros.
Waring : wandering, halfdek, gangboord.
Wartet : een soort kleine haak of ketting,
hgd. Warrel.
Waterbak : urinoir, russ. vaterbäk.
Waterbakstag : russ. vaterbäkstag.
Waterbord : hgd. Wasserbord, de. Vaterbord, zw. vaterbord.
Wateren : uit het oog verliezen ten gevolge
van de rondheid der aarde.
Wateren : de wateren : kogels die in en uit
[sergang.
het water springen.
Watergang : goot Tangs het dek, hgd. WasWaterlinie : hgd. Wasserlinie, de. Vand
linie, zw. vatnlinia, russ. vaterlinija.
Waterpas : russ.vaterpäs, de. Vaterpas, zw.
vatnpas, russ. vaterpäs.
Waterschot : een schip op waterschot ver-tuien, hgd. auf Wasserschott verteien, de.
fortöje vaterskot, zw. förtöja vatnskot, engl.
to moor watershot.
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[stag.
Waterslang : russ. vaterslang.
Waterstag : hgd. Wasserstag, russ. vaterWatertalie : russ. vatertäli.
Watertoom : pispot, hgd. Wassertoom,
Wasserzaum.
Waterwoeling : russ. vatervüling.
Waterzeil : russ. väterzejl'.
Webscheren : de senten op de inhouten

spijkeren, hgd. webscheren.
Wedding : een maand soldij.
Weger : plank of plaat tegen het binnen

-opervlakdinhutgps,d.Wegering, de. Vaeger, zw. vägare, fra. vaigre,
russ. plur. vegersy. Verouderd sing. vegers.
Wegeren : hgd. wegeren, de. vaegre, zw.
vägra, fra. vaigrer.
Weifelen : laveeren.
Weischuit : platte schuit, hgd. Weischute.
Welboot : klein vaartuigje, hgd. Wellboot.
Wem : ankerhand, verbreed uiteinde van
een ankerarm.
Wenken : (touwwerk) losgooien. Wenkaan
voor ! : gooi de boelijns van het voormarszeil
enz. los !
Wentelen : engl. to wentele.
Werf, warf : hgd. Werft, de. Veerv, zw.
varf, russ. verf.
Werken : het schip werkt : kraakt.
Werpanker : russ. verp, verpanker.
Werpen : een schip werpen : door behulp
van ankers of trossen uitwerken. Werp ! :
werp het dieplood uit.
West : russ. Vest.
West-Noord-West : russ. Vest-nord-vest.
West ten Noorden : russ. Vest-ten'-nord.
West ten Zuiden : russ. Vest-ten'-zjujd.
West-Zuid-West : russ. Vest-zjujd-vest.
Westergang : gang die zich uitstrekt langs
den spiegel van stuur- naar bakboord en aan
de eene zijde door den spiegel en aan de
andere door een leuning bepaald wordt.
Westerzon : hgd. Westersonne, zie zon.
Weve(le)n : de wevelingen scheren, hgd.
wewen, weben, de. vaevle, zw. vefla.
Weveling, weeflijn : touwtjes tusschen de
hoofdtouwen gespannen en dienende om naar
de mars en de bramzaling te kunnen klimmen,
hgd. Weweling, Webeleinen, no. vevling,
34

de. Vaevling, zw. vefling, russ. pl. vyblenki,
sing. vyblenka, vyblink.
Wiegen : 1) een schip wiegen : bij het afloopen aan het glijden helpen, hgd, wiegen, 2)
een langen riem achter uit een sloep heen en
weer bewegen om haar voort te werken,
wrikken.
Willen : mrv. dikke enden touw die dienen
als stootkussen, hgd. Wielen.
Wimpel : de.vimpel,zw.vimpel, russ.vympel.
Wimpelval : wimpeltouw, russ. vympelval.
Winden : fra. guinder, bret. ginda, gwinta,
bask. guinda, it. ghindare, spa.-ptg. guindar.
Windas : fra. guindas, vindas.
Windboom : vierkante boom die in de spil
van een windas wordt gestoken om deze rond
te draaien, hgd. Windbaum, russ. vymbövka.
Windreep : touw dienende om de stengen
te hijschen of de bovenste masten op te strijken, hgd. Windreep, de. Vindreep, zw. vindrep, russ. vyntrep.
Winkelhaak : hgd. Winkelhaken, de. Vinkelhage, zw. vinkelhake.
Wipper : hijschtalie.
Woelen : een touw verschillende malen om
iets heen draaien. Een touw om een ra woelen, hgd, wuhlen, de. yule, engl. to woold.
Woeling : omkleeding van een kabel of mast,
hgd. Wuling, de. Vouling. zw . vuling, russ.
vuling.
Woelingknie : hoekige knie die de scheg
aan den voorsteven verbindt.
Wolf : draaikuil.
Wolkdrijvend : het is wolkdrijvend weer :
er drijven wolken in de lucht.
Wolkvanger : groote pij, boven toegeknoopt, hgd. Wolkfanger.
Wolkveger : wind die de lucht van wolken
schoon veegt, hgd. Wolkenfeger.
Worp : een der zware balken die de uiterste
spanten van het achterschip van binnen kruisen, hgd. Worp, de. Varp.
Worst : 1) end oud touw om tot kabelgarens
uitgedraaid te worden, 2) end oud touw buiten boord gehangen tegen 't schuren, hgd.
Wurst, de.Vurst, zw. vurst, russ. vors, vörsa.
Worst : ijzeren of houten stang, sprei- of
spreeworst, russ. vorst, vorst.
en Europeesche ontieeningen.
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Wouterman(netje) : een der strookjes bout
waarvan er doorgaans vier op het zaathout
onder een stijl gezet worden om het uitglijden van deze te beletten.
Wraak : drift, hoek van afdrijving.
Wraaklijn : lijn die de afdrijving van het zeilend schip aanwijst.
Wraken : afdrijven, hgd. wraken.
Wrak : hgd. Wrack, engl. wreck, de. Vrag,
zw. vrak, fra. varech.
Wrakker : stranddief.
Wrakton : ton die aanwijst dat een schip
gezonken is.
Wrang : kniehout, buikstuk.
Wrijfhouten : korte houten voor 't zelfde
doe! als de wrijfworsten, hgd. Wreif hölzer,
de. Frieholter, zw. frihultar.
Wrijfworst : zak met kabelgarens gevuld en
aan de buitenzijde van 't schip opgehangen
om de gevolgen van een schok to voorkomen.
Wrikken : een roeiboot met een riem aan
het achtereinde voortbewegen.
Wrong : leguaan.
Wuit, wui : haspel waarop men aan boord
het schiemansgaren vervaardigt, hgd. Wuit,
Woit, Woid, de. Void, zw. voit.
Wulf : boog, gewelfde zoldering.
Zaandammerdagen : waarop de restj es spek
van de hagjesdagen worden opgegeten, hgd.
Saardamertage.
Zaat : bed van een schip dat in de modder
is geraakt.
Zaathout : benaming van een rij dikke balken die tot 't geraamte van het schip hooren,
hgd. Saatholz, russ. satgöut.
Zak : sluiphaven.
Zakken : zinken, uit 't lood hangen, achter
-uitbljven:w oszak,n.
de. sakke (agterud), zw. sacka, eng!. to sag.
Zaksteek : hgd. Sackstich, de. Saksteeg, zw.
säkstek.
Zaling : dwarshout aan den top van den mast
dienende om een mars te steunen, no. saling,
de. saling, zw. salning, russ. säling, säleng.
Zandstrook : breede gang in de sponning
van de kiel van den voor- en den achtersteven, hgd. Sandstrohk.
Zeeg, zeegt : rondte, kromming.
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Zeet(je) : zitplaats voor een man in de sloep.
Zeefakkel : zeeatlas, russ. zeefäkel, zejfakel.
Zeekaart : russ. zeekärta.
Zeeman : russ. zeeman, zejman.
Zeil : russ. zej!', zeel'.
Zeilmaker : russ. zej l' maker.
Zelling, zeeling : zie zaat, hgd. Selling, See-

ling.
Zeng : plotselinge en kortstondige verheffing
van den wind. Het waaide met zengen.
Zetgang : losse plank boven langs het boord
op lage vaartuigen, hgd. Setzgang.
Zetweger : de zware beplankingen die de
binnenhuid van 't schip bekleeden van de
watergang tot aan den onderkant der geschutpoorten, hgd. Setzweger.
Zeuntje : de jongste van 't schip, die het eten
haalt en het scheepsgerij in den bak moet
schoonmaken.
Zielverkooper : matrozenwerver, hgd. Seelenverkäufer.
Zijschenkel, zijschinkel : russ. sejskentel'.
Zijtalie : hgd. Seitentalje, de. Sidetalie, zw.
sidotalja, russ. sejtäli.
Zijtalieschenkel : russ. sej täliskentel', sej skentel'.
Zilvervloot : de Spaansche --,, hgd. Silberflotte, de. Sölvflaade, zw. silfverflotta.
Zinkgat : gat waardoor het vuile water
wordt afgevoerd.
Zitters : balken bezijden de buikstukken op
den bodem van het schip gelegd, hgd. Sitzer,
de. Ziters, zw. zittror.
Zoeker : voorste gedeelte van een zoekerbout.
Zoekerbout : bout die twee of meer palmen
langer gekort wordt dan zij varen moet.
Zog : spoor dat het schip in het opborrelend
water achterlaat, hgd. Sog.
Zoggat : 1) vullingsgat ; 2) hok waar kogels
in geborgen worden, hgd. Soggat.
Zogklamp : hak van 't roer.
Zogstukken : houten gaffels die voor en achter tegen den steven aankomen, hgd. Sogstücke.
Zon : scheur of plek in de kiel of eenig ander
scheepsdeel, dat verfloos gebleven is.
Zon : nog in de 18de eeuw verdeelden onze

zeelui een etmaal in acht deelen van drie uur,
die elk hun naam ontleenen aan den stand
der zon in die uren. 6 uur 's morgens : Oosterzon ; 9 u. 's morgens : Zuidoosterzon ; 12 u.
's middags : Zuiderzon ; 3 u. 's middags : Zuidwesterzon ; 6 u. 's avonds : Westerzon ; 9 u.
's avonds : Noordwesterzon ; middernacht :
Noorderzon ; 3 u. 's nachts : Noordoosterzon.
Daarop berust natuurlijk ook de zegwijze
Hij is met de Noorderzon vertrokken.
Zondek : dektent, hgd. Sonnendeck, de. Sundaekke, zw. sundäck, russ. zöndek.
Zore haring : gerookte haring, fra. hareng
saur.
Zorglijn(en) : lijnen die de blokken van de
noodtakels tegen de ra houden, hgd. Sorglie
nen, zw. sorklinor, russ. sörlin'.
Zuid : zuider, hgd. Süd, Süden, fra. sud, russ.
Zjud, Zjujd.
Zuiderzon : hgd. Süderzonne, zie zon.
Zuid-Oost : russ. Zju(j)d-ost.
Zuidoosterzon : hgd. Südostersonne.
Zuid-Oost ten Oosten : russ. Zju(j)d-ostten' ost.
Zuid-Oost ten Zuiden : russ. Zju(j)d-ost.ten'-zju(j)d.
Zuid ten Oosten : russ. Zju(j)d-ten'-ost.
Zuid ten Westen : russ. Zju(j)d-ten'.-vest.
Zuid-West : russ. Zju(j)d-vest.
Zuidwester : breedgerande zeemanshoed,
russ. zjujdvestka, zjudvestka.
Zuidwesterzon : hgd. Südwestersonne.
Zuid-West ten Westen : russ. Zju(j)d-vestten'-vest.
Zuid-West ten Zuiden : russ. Zju(j)d-vestten'-zju(j)d.
Zuid-Zuid-Oost : russ. Zju(j)d-zju(j)d-ost.
Zuid-Zuid-West : russ. Zju(j)d-zju(j)d-vest.
Zuigers : mastringen, mastbanden, hgd.
Säugers.
Zuiver : zonder gevaar. De kust is zuiver.
Zwaaien : voor anker liggende van stelling
veranderen door de werking van wind of
stroom ; hgd. schwaien, de. svaye om, zw.
svaja.
Zwaar : een zwaar anker : russ. svart (anker wordt weggelaten).
Zwaard : eivormig schild van zware plan

ken op zijde van platboomde vaartuigen om
het
v afdrijven of omslaan te voorkomen, russ.
sverc.
Zwaartouw : het zware touwwerk, hgd.
schwer Tau, de. svaer Toug, zw. svart täg,
russ. svartöv. Voor de uitspraak vergelijke
men den familienaam Swartouw.
Zwabber : scheepsdweil aan een stok, fra.
faubert, engl. swab(ber), de. no. Svaber, zw.
swab, svabel, russ. sväbra.
Zwabberen : met den zwabber schoonmaken, hgd. schwabbern, de. no svabre, zw.
svabbra, eng. to swab, fra. fauberder, russ.
sväbrit'.
Zwabber halen ! : uitroep van de matrozen
wanneer de plek moet schoon gemaakt worden, waar iemand, niet aan de zee gewoon,
gevallen is.
Zwakke hals : stopper van het ankertouw ;
hgd. Schwakenhals, russ. iväkagals.
Zwalp : een der grenen ribben die in de
klamaaien rusten, en dienen om de dekdeelen
te steunen.
Zwanenhals : 1) drager van de roerpen ;
2) een der ijzeren stangen buiten boord waar
aan een sloep hangt ; hgd. Schwanenhals,
de. svanehals, zw. svanhals.
Zwei:beweeglijke winkelhaak, hgd.Schwey.
Zwenken : het schip heeft zich op zijn anker
gezwenkt : gedraaid.
Zwichten : inhalen (van teilen of touwen).
Zwichting : zwichtlijn, hgd. Schwichting,
de. Svigtning, zw. svicktning.
Zwichtingserving, zwichtsarving : zwaar
en breed gevlochten touw waarmee de fok
gezwicht wordt, hgd. Schwichtsarwing, de.
Svigtsarving, zw. sviktsarving, russ. svicsäryen , svicarven , sicsarven .
Zwieping : top. De zwieping van den mast,
hgd. Schwieping, zw. svieping, russ. svizen',
sviten'. Voor den overgang p : t vergelijke
men gulp : russ. gul'fik : gul'tik.
Zwieping : plank die men op verschillende hoogten en op bepaalde punten der
armen van een spant spijkert : om die armen
in de gewenschte richting te houden, hgd.
Schwieping.
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EN HIERIVIEE MEEN IK BEWEZEN TE HEBBEN, DAT VAN 2355
NEDERLANDSCHE ZEEMANSTERMEN, DIE ALTHANS EEN
PAAR EEUWEN OP ONZE VLOOT 1VIIN OF MEER ALGEMEEN
IN GEBRLIIK ZIJN GEWEEST, ER NIET 1VIINDER DAN 1947 IN
EEN, TWEE, DRIE, VIER, VIjF, ZES, ZEVEN, ACHT, NEGEN OF
TIEN ANDERE EUROPEESCHE TALEN ZIjN OVERGENOMEN.
Ieder deskundige ziet aanstonds, dat niet al deze woorden „met huid en haar"
uit het Nederlandsch zijn ontleend, alhoewel dit met zeer vele, vooral in het
Russisch en de Romaansche talen, we het geval is. De meeste, in het bijzorider
de Hoogduitsche en Skandinavische, hebben wel hun Nederlandsche baren
maar niet hun inborst verloren ; en al gaan zij gekleed in nieuwe nationale
kleuren, hun afkomst is meestal nog duidelijk genoeg : het zijn vertalingen van
onze uitdrukkingen of samenstellingen, en navolgingen van onze beeldspraak
en overdrachten. Aanvankelijk had ik het plan, deze scherp van elkander te
onderscheiden, maar in de praktijk bleek dat zeer bezwaarlijk : de Germaansche
kleuren loopen te veel in elkander. Trouwens de invloed, dien onze vaderen
op de Europeesche internationale zeemanstaal — want ook het bestaan hiervan achten wij met onze lijst bewezen hebben uitgeoefend, blijkt even goed
uit vertalingen en navolgingen, als algeheele ontleeningen. — Wie onzer
jonge Neerlandici wil eens zorgen, dat mijn lijst en mijn cijfers binnenkort
verouderen ? Mijne constateeringen berussen voor het 17d eeuwsche Nederlandsch — van algemeene overwegingen afgezien bijna uitsluitend op het
materiaal van Witsen en Winschooten; en voor de 18de eeuw op Röding, aan
wieg ook verreweg het meeste Skandinavisch materiaal is ontleend. Maar
Witsen schreef een handboek, dat slechts terloops ook een woordenlijst bevat,
en Winschooten was het veel meer om de beeldspraak en de overdrachten,
dan om een kompleete woordenschat te doen. Het is dan ook heel zeker, dat
deze laatste alleronvolledigst is, gelijk reeds Aubin en Röding hebben opgemerkt. Diezelfde Röding bespreekt in de bibliographische inleiding van zijn
Wörterbuch : ca 1200 kleinere en grootere werken over de zeevaart, verschenen tusschen 1484 en 1796, in alle beschaafde landen van Europa. Van deze
1200 zagen er zeker een groote 250 in Nederland het licht, en minstens 160
in de Nederlandsche taal. Men gaat altijd maar door : de Middelnederlandsche
literatuur uit te pluizen. De onbeteekenendste handschriften moeten allemaal
in extenso worden uitgegeven en bewerkt ; en wat veel dichter bij ons ligt,
en voor de studie onzer hedendaagsche taal, van tien- twintigmaal zooveel
belang is, blijft begraven onder het stof, in de donkerste hoeken onzer vaderlandsche boekerijen.lVIen versta mij wel: ik pleit niet tegen het Middelnederlandsch, maar voor een meer harmonische beoefening : van het oudere en
nieuwere Nederlandsch tezamen. — Na deze conclusie voor de technici van het
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vak, volgt echter uit onze schets der zeemanstaal öbk nog : een besluit voor het
heele Nederlandsche volk. Ja dus : er was een tijd, dat wij de herauten waren
van het internationale verkeer, tusschen de Europeesche volken van Oost tot
West en van Noord tot Zuid; er was een tijd dat wij tot hun aller geestelijke
samensmelting, die vanzeli wederkeerige rechtsontziening en liefde kweekt,
misschien meer dan alle andere het onze hebben mogen bijdragen. Het is waar
de meeste onzer vaderen waren zich die kultuurroeping maar amper bewust,
en het eigenbelang was voor de vrachtvaart het hoofdmotief. Maar wij zouden
thans de verhouding tusschen die beide motieven ten minste kunnen vereffenen. Wij Nederlanders, door onze ligging voorbestemd: tot opvangers en
bemiddelaars der kultuurstroomingen, die ons voortdurend van Frankrijk,
Duitschland en Engeland toevloeien ; wij „trouwhartig volk", thans opnieuw
geoelend en gelouterd : in liefdestemming van verbroederend hulpbetoon, voor
de noodlijdende vluchtelingen van bijna alle strijdende partijen ; wij nuchtere
zonen van nuchtere vaderen, niet zoo maar per Coeval of van tijd tot tijd
slechts, op het eigen vrije voortbestaan van ons kleine lieve vaderland bedacht; wat kunnen we Beter, wat kunnen we grooter, wat kunnen we praktischer doen — als straks het kanongebulder zwijgen gaat, en alle de moegestreden volken rondom ons, zwijgend de rampen van den oorlog te overwegen zitten dan met Neerlands nude bimbämbeierende land- en zeebestrijkende torenklokken, den advent van de internationale statengemeenschap in
te luiden? Met Been dwang van een internationaal politievlootje, tegen de vrije
ontwikkeling der menschen- en statengemeenschap in! En evenmin met een
overhaaste Europeesche tol-unie van Richard Calwer, die zoowel ons economisch als sociaal Leven zou verdelgen ! Maar naar het vrije, langzame voorbeeld der collectieve staten, in de laatste eeuw ontstaan uit een gevoel van
saamhoorigheid! maar met een klare kijk op het nationale eigenbelang tevens.
Struycken bewees het zoo klaar : niemand, ook niet een Arbitragehof, kau
hier eenheid brengen, zoolang die eenheid zich niet in den geest en het hart
der volleeren zelf heeft vastgezet. Daar is nog een groot rechteloos vacuum
tusschen de staten. En joist als in het interne rechtsleven, het rechteloos vacuum tusschen patroon en arbeider, den machtstrijd vrij spel laat, tot er de
wederkeerige toenaderende liefde tusschentreedt, om de klagende tweespalt
te stillen ; zoo zollen de Europeesche volken eerst nog door inniger verkeer,
zich hun gemeenschappelijke ideeen en belangen, meer bewust moeten worden in invoelend en waardeerend liefdesbesef; eer zij op blijvenden vrede
mogen hopen, en met geruste harten de nationale ontwapening kunnen gelasten. Welnu, al de nationale klokken onzer economische en geestelijke krachten, de kleine initiatief-tinkelend, de grootere kracht-gongend, en de zwaarste
breede majesteit-bruisend, moeten dat harmonie-concert inzetten.O, wat zaldat
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in de wereld een geklep en geklater, een ruischende, zoemende zegezang zijn,
als wij in alle menschelijke belangen en beslommeringen, stelselmatig tot internationale instellingen en organisaties gaan nooden : de kunsten en wetenschappen, handel en nijverheid, vakken en liefhebberijen, tendenzen en geestelijke
stroomingen ! De geestelijke beddingen zijn er : om ons de wegen der toekomst
te wijzen. Vooral de kosmopolitische. Katholieke kerk : staat daar reeds achttien
eeuwen aan de wereld het voorbeeld te geven; door Hervormden, Liberalen
en Socialisten, elk naar de mate hunner cohaesie- krachten van verre gevolgd.
Maar ook vele geestelijke stroomingen zijn reeds internationaal, ons derde
deel zal hiervoor bewijzen in overvloed brengen. En voor de vakken hebben
wij reeds de postunie, de Bernsche conventie met de Brusselsche permanente
commissie voor spoorwegen, en tal van internationale federatieve vakarbeiders-verbonden. De practische handel profiteert van de aldoor toenemende
eenheid van maten en gewichten, niet minder dan de theoretische wetenschap.
De litteraire en artistieke eigendom: wordt door de conventie van Bern gewaarborgd. De wetenschappen hebben alle hunne nationale vereenigingen
met vele buitenlandsche Jeden, en bovendien reeds hunne internationale congressen. Laten dus al de andere sociale groepeeringen dienzelfden weg opgaan. Dan zullen langzaam maar zeker ; de internationale rechtsverhoudingen,
door de onderlinge liefde, hoe langer hoe vaster worden saamgebonden. Juist
gelijk in eeuwenlang verleden, door het samenkomen van elks verwante deelen
en deelgroepen: de gezinnen tot gemeenten, de gemeenten tot gewesten, en
de gewesten eindelijk tot staten zijn aaneengegroeid, zoo moeten ook naar de
diepe gedachte van Charles Raaymakers, destijds voor „Vrede door Recht"
ontwikkeld, de thans wild concurreerende staten, weer door toenemende eenvoeling der vele verwante nationale kringen, trachten Samen te wassen tot de
komende statengemeenschap; zonder verdrukkende nivelleering evenwel, of
dood- en gladgepolitoerde uniformiteit! maar in gulden schoonheid van het
vele-kernen-bewuste, levend- organische UNUM IN VARIETATE. Wij
Leven thans zoo fei en zoo snel. En het is Been wonder, dat, kwam in vroegere
russiger dagen de reactie Legen een richting gemeenlijk pas op, als deze over
haar hoogtepunt been was, thans veelal actie en reactie nog tegelijk in volle
krachtsontplooing op elkander kunnen lostrekken. Zoo ging het metNietzsche's
Uebermensch en het Socialisme, zoo gaat het in onze moderne literatuur met
het individualisme en naturalisme eenerzijds, en de verheffende aanvoeling der
sociale nooden daartegenin; zoo is het met de overal in jeugdigen overmoed
oplevende nationaliteitsbewegingen en de reeds ietwat oudere nivelleerende
tendenzen over heel Europa. Ik zeide het reeds vroeger : de vaderlandsliefde
van velen, heeft een bedenkelijk bijmengsel van chauvinisme en haat en Juist
daardoor is in het verleden zoo menig lief vaderland : door gehate en verachte
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vijanden ten gronde Bericht. De ware welbegrepen vaderlandsliefde met de
algemeen-menschelijke naastenliefde in trouw verbond, is voor vaderland en
menschheid niet slechts de edelste en hoogste, maar voor beide ook de nuttigste in het gebruik. De groote naties, door eigen Bauen verb lind, begrijpen dat
niet zoo gemakkelijk ; laten wij Nederlanders, wie dit wijze inzicht door de omstandigheden zelf is thuisgebracht, datnutocheens aan de grootere statenleeren.
Sommige geleerden als van Vollenhoven : gelooven vast aan de verwezenlijking dezer pia vota : de historische lijn zä1 worden doorgetrokken, en komen:
doet de universeele statengemeenschap er töch. Andere, meer voorzichtig als
Heymann en Struycken : beamen alleen de mogelijkheid uit vage werte. Sommige, vooral protestantsche godgeleerden : gelooven vast aan de komst van het
duizendjarig vrederijk. Vele, vooral katholieke theologen : verklaren Bever dat
de Apocalyps een duister boek is. Noch de lijn der historie, noch de Apocalyps
geven dus zekerheid. Beide maven tot vrees, beide lokken tot hoop. Maar öf
de arme menschheid nu nog honderd zulke oorlogen zal moeten döorlijden, of
slechts tien ; of er nog reeksen van Fransche revoluties Breigen of geen enkele
meer, of de ziel nu reeds zal overwinnen of pas na millennieen, dat is de vraag,
die als de wereld in voege blijit -- daarin stemmen Loch wel geloof en ongeloof tezamen — van den wijzen of dwazen wil der menschen het antwoord
verwacht. Of het moest zijn, dat Europa van plan was : z'n dierbaarste en
diepste vredesbelangen, voortdurend in banden te laten van een diplomatenkringetje, dat zoo maar eventjes een tiental oorlogen verklaarde, Coen bijna
Been enkel yolk den oorlog wilde. Maar Bat zal niet wezen. Het resultaat
van 1914 zal wel zijn, dat in het vervolg slechts tot den oorlog besloten words
door de volken die hem voeren en lijden gaan. En als die volken Ban van lieverlede: boven het booze prikkel-absinth van afgunst, hoovaardij en haat,
weer smack hebben leeren krijgen in het frissche heldere bronwater van wederkeerige invoeling, en den warm fonkelenden wijn van ware liefde ! dän is
de weg gewezen, en zeker: het heil der toekomst. En daar-toe door onze
historisch - geographische wording voorbeschikt, daar-in een leidend aandeel
te nemen, dat mag voorzeker thans de hoop, en kan dus DE ROEPING
VAN NEDERLAND zijn : even nuchter als ideaal, dus ons waardig.
❑
ACH! HAD DE MENSCH .— ZOO WAAR ZIJN STAND
VOL HERT- EN ZINNENVRELIGD .^
OF ZONDER DEUGDE : 1VIIN VERSTAND,
OF BIJ 'T VERSTAND: MEER DELiGD;
ACH, WAREN ALLE MENSCHEN WIjS,
EN WILDEN DARR BIJ WEL!
DE AARD WAAR HAAR EEN PARADIjS
Q
NU IS ZE MEEST EEN HEL.
p
❑

Nuchterheid en ideaal.
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DRUKFOUTEN, VERBETERINGEN EN AANVLiLLINGEN.
Blz. 5 regel 8 van boven staat Zählte, moet zijn zählte.
Blz. 81 regel 19 van boven staat sekse, moet zijn sekte.
Blz. 169 regel 4 van onderen staat vierde, moet zijn vijFde.
Blz. 259 vlgd. In de woordenlijst der Nederlandsche Jagerstaal moeten nog de volgende
termen ingevoegd worden, ontleend aan eenige lijstjes van Jhr. Six, opgenomen in „De
Nederlandsche Jager" 1903-04.
Aalstreep : smalle donkere streep over den Bodden (Noord-Holland) : roesten, van parug van het hert. [op facht to gaan. trijzen gezegd.
Aankoppelen : de honden Samenbinden, om Boele : (Zeeuwscb-Vla.) : eend.
Aanleggen : 20 een hond aan den ketting Botten : het uitloopen der hoornen.
leggen. [werpen, zie hitsen. Boven den wind : zitten (van hazen), brenAchterwerpen : de honden achter het haas gen (van honden).
Afdokken : afwinden, de hondenlijn of de Boutsmier : de achterste helft van het smier.
Brak : 20 drijfjongen bij een drijfjacht.
Jachtlappen.
Brandvos : vos met brandachtige punt aan
Afgaan : de dauw gaat af.
A(ioopen (het) : een konijn loopt het af op den staart.
Brein : de hersenen van het hert.
zijn pijp : loopt Haar zijn pijp toe.
Alleggen (het) : hij legt het af zonder schrik Breken : 10 ontweiden. 20 de honden breke
of raam : het haas loopt de honden dood. den loop van het hert, 30 het breken (afneAfsprong : 10 sprong zijwaarts, 20 laatste Bril : houten pin. [men) der maan.
sprong vöör het haas zich in het leger zet. Brokel : broket.
Afweien : een gedood haas of konijn de pe- Bronsten : bronstig zijn.
kel uitstrijken.
Butoor, putoor : roerdomp.
Azen : 10 voederen, b.v. de honden, 20 eten, Dekveeren : die de vleugels en den staart
van patrijzen en vederwild.
van vogels bedekken.
Baggelen : het biggen werpen van wilde Doorkotten : van konijnen enz„ door uitBaker : gulplaats der patrijzen.
[zwijnen. graven ontvluchten.
Bal : het onderste vereelte zooldeel van grof Dopgaten, dotgaten : konijnepijpen boven
Balg : huid van den haas. Zie rok. [wild. in het duin.
Balsch : nestschuw, van een vogel Wiens nest Dooverik : klein soort snip, zie bokje, pink,
verstoord is.
[den : twijgen, teenen. Dwarsen : overdwars langs den jager komen.
Bantjeren, banjeren : verkort uit bandroe- Garens : dunne jachtnetten.
Beloop : de omvang van een jachtveld.
Gebetig : van honden gezegd : belust op
Beslopt zijn : beslikt zijn, cf. slobkousen.
verscheuren.
Besluit : de kring binnen het garen.
Gebogen, geboogd : van den rug van lange
Bieten : omdwalen, verwilderd rondloopen honden gezegd.
van vee.
Gruizig : van dieren die veel eetlust toonen.
Blaerkoe : koe met een bles voor het hoofd. Haarsnip : een bokje.
Zie Bleshert
Hazelok : hazeklager.
Blaffen : niet slechts van honden, maar ook Hal f ke : halve snip, klein soort.
van vossen gezegd. [zij toornig zijn. Hessen : pezen der achterloopers.
Blazen : het gehuil van eilen en katten, als Knoopen : de teeltballen der hazen.
Bleshert : hert met een bles voor het hoofd. Knoopen w.w. : rammelen.
Zie Blaerkoe.
Leven dragen : van de moerhaas gezegd, als
Blukken : het geluid van den rammelaar in zij drachtig is.
den bronstijd.
Pink : klein soort snip.
Drukfouten, , verbeteringen en aanvullingen.
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Verzien : een haas verzien : opmerken.
twee af, deden het haas een paar maal keeren, Vlakken : gezegd van een haas, die zich ineens midden op de vlakte neerlegt.
cf. ramen.
Vluchtig worden : het op een loopen zetten,
Schaft : geslachtsdeel van den rammelaar.
Schoenen : dat haas schoent op een twaalf : gezegd van grof wild.
Wimpel : de staart van het Naas, zie pluim.
neemt passen van twaalf voet.
Wit (het) : het vet van wild.
Spier (het) : de lenden van den haas.
Verdere literatuur voor de oudere jagerstaal is nog : Het Jachtsbedrijff. hschr. uit 1635,
gedeeltelijk uitgegeven door Jhr. Six in „De Nederlandsche Jager", 1898, 1899 en 1900.
Z. : Jagerszakboekje, A'dam 1799. Jhr. A. Martini van Geffen : Jagers-zakboek, 's-Bosch
1837. E. v. 0. : Vademecum op jacht en visscherij, Leiden 1850. Snip en Soenda : Lijst van
jachttermen in „De Nederlandsche Sport", 1885, '86. Het op blz. 259 genoemde boekje
is geschreven door F. A. baron van Voorst tot Voorst, en beleefde nog twee uitgaven.
Blz. 277 in den voettitel staat Noord-Brabantsche, moet zijn Geldersche.
Blz. 280 in den voettitel staat Zuid-Limburgsche, moet zijn Noord-Brabantsche.
Blz. 281 in den voettitel staat Jagerstaal, moet zijn en Zuid-Limburgsche Jagerstaal.
Blz. 283 regel 8 van boven 1 Ste kolom staat Pat, moet vervallen.
Blz. 283 regel 13 van boven 1 Ste kolom staat aasklaauw, moet zijn aasklauw.
Blz. 284 regel 13 van boven 2de kolom staat fetter, moet zijn jeter.
Blz. 287 regel 13 van boven staat hier voortdurend, moet zijn hier niet voortdurend.
Blz. 287 regel 3 van onderen staat nog maar, moet zijn maar.
Blz. 311 regel 8, 9, 10, 11, 13 staat 1/30, '/7, '/7, '/X , 1 /7, moet zijn X/30, X/7, X/7 , X/Y, X /7.
Blz. 311 regel 21 van onderen staat leeren handboek 1872, moet zijn leer- en handboek.
Blz. 339. Bij de taal der indigo- of blauwbereiders (nr 16) heb ik vergeten er op te wijzen,
dat deze vaktaal thans meer en meer heterochtoon is geworden, en zoowel in West- als
Oost-Indie voortleeft. Zie Ament : De cultuur en de behandeling der West- Indische koffij
en indigo, vergeleken met de Oost- Indische, Kampen 1836, en A. Andre: Cultuur en Bereiding van Indigo op Java, A'dam 1891. Maar ook verderop in dit hoofdstuk had ik nog
op allerlei heterochtone vaktalen kunnen wijzen : zoo op de taal der Oost- -Indische koffie-,
thee- en cacaocultuur, der rijst- en klappercultuur, der caoutchouc--, suikerriet-, kina-,
ramee-, palar, padi-, muskaat- en peper- in Oost-, en der bacoven- en kassave-culturen
in West-Indie ; alsmede op verschillende afwijkende bedrijven en grondwinningen van
Zuid-Afrika. Ik meende echter, dat ik hiervoor toch al te weinig bronnen tot mijn beschikking had, en wacht dus eerst op een of meer speciaal-onderzoekingen, van ter zake en ter
plaatse kundigen.
Blz. 383 regel 14 van onderen staat Handboek, moet zijn Korte handleiding.
Biz. 383 regel 14 van onderen staat (Vla.), moet zijn Zutphen 1890.
Blz. 389 regel 9 van onderen staat over, moet zijn der.
Blz. 389 regel 8 van onderen staat bieenhalle, moet zijn bieenhalle' Gent 1900.
De nauwlettende lezer zal reeds in het eerste deel bemerkt hebben, dat ik met mijn interpunctie meer de pauzen en de psychologische eenheid der constructies, dan de logische
zinsontleding wil aangeven. Bij de correctie door vriendenhand is hierbij echter wet eens
een inconsequentie ingeslopen. Dit zal den lezer echter weinig hinderen, daar ik, juist om
den overgang geleidelijk te maken, ook persoonlijk dit systeem pas met volle consequentie
toe ga passen, als de theorie hierover in Deel V en VI zal verschenen zijn.
.Ram : de honden kregen er een raam of
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