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VOORWOORD
Urk mag tot de folkloristische pronkstukken van Nederland gerekend
worden. Het moge door zijn afgelegenheid minder geprofiteerd hebben van
de nieuwsgierigheid der vreemdelingen, maar het kan zich niet beklagen over
gebrek aan be1angstelling van de zijde der wetenschap. Dit blijkt ook uit
de publicaties over Urk en zijn bewoners.
Allan, Harting en Staring zijn de onderzoekers, die in het midden der
vorige eeuw de aandacht gevestigd hebben op den bodem van het eiland
en op zijn bewoners. Daarna verflauwde blijkbaar die belangstelling om in
on zen tijd te herleven. In 1931 schreef Dr. De Vooys in het Ti,jdschrift van
het Aardri,jkskundig Genootschap zijn "Bijdrage tot de sociale geographie van
het eiland Urk"; in 1940 publiceerde Dr. Plomp zijn boek over Urk als
no. 6 in de reeks van Zuiderzeestudies, uitgegeven vanwege de Stichting
voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders.
Deze opleving moet worden toegeschreven aan den invloed der Zuiderzeewerken, die een deel van het Zuiderzeelandschap zoodanig gewijzigd
hebben, dat de bevolking daarvan den sterksten invloed ondergaat. Dit
ervaart ook Urk. De afsluiting bracht een slag toe aan zijn visscherij; de
drooglegging maakte van het eiland Urk een stuk vasteland, voorhaven van
een agrarisch kolonisatiegebied, afhankelijk van de economische ontwikkeling
van dit nieuwe achterland.
Het oude Urk verdwijnt; een nieuw zal komen.
Dat legt aan de wetenschap een tweeledige taak op: het vastleggen van
een scherp en zoo volledig mogelijk beeld van het oude land en daarnaast
het registreeren van den ontwikkelingsgang naar den nieuwen tijd.
Dit boek beoogt het eerste. Het bevat een verzameling studies over de
Urkers, welke een vrij volledig beeld geeft van hun biologische en psychische
eigenschappen; van het maatschappelijk leven der Urkers en ten slotte van
hun taal.
De taalstudies zijn te danken aan de bemoeienissen van de Dialectencommissie der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen; de nieuwere
anthropologische, psychologische en sociale behalve aan deze Commissie
vooral aan de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
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Zuiderzeepolders, het verschijnen van het boek tenslotte aan den moed en
het vertrouwen van onzen uitgever, de firma Samsom.
Het boek mist de eenheid in opzet en geest, welke kenmerkend behooren
te zijn voor het werk van den individueelen onderzoeker. Dit bezwaar zou
wellicht voor een deel zijn opgeheven, door meer samenwerking van de
verschillende wetenschappelijke specialisten en hun organisaties, doch die
is nog moeilijk te bereiken. Het boek is nu een verzamelwerk gebleven,
waarvan de documentaire waarde daardoor uiteraard geenszins verkleind is.
Amsterdam, Mei 1942.

IV

H. N. TER VEEN.

INHOUD
Blz.
Inleiding i

XI

Inleiding 2

XV

Hoofdstuk I. Anthropologie der Urkers
1. Litteratuur
2. Het materiaal en de uitwerking
3. Maten en indices
4. Pigmentatie
5. Morphologische eigenschappen
6. Physiologische eigenschappen
7. Enkele waarnemingen t. o. v. erfelijkheid en erfelijke afwijkingen
8. Resultaten van het bloedgröepen-onderzoek op Urk
9. Samenvatting en beschouwing over het rassenkundig vraagstuk
op Urk
Geraadpleegde litteratuur

1
1
8
11
81
90
106
109
113

Hoofdstuk II. De psychologie der Urkers
1. Materiaal
2. Temperament
3. De samenhang van activiteit en intellect
a. Egophile en altruistische neigingen
4. De karaktereigenschappen
b. Abstracte neigingen
c. Correlaties met zelfstandigheid .
5. De samenhang van lichame! ijke en psychische eigenschappen .
6. Samenvatting

127
128
136
141

Hoofdstuk III. Land en volk
1. Geologie en praehistorie
2. Beknopte geschiedenis van het eiland
3. Landschap en dorpsaspect
4. Het volksleven op Urk
1. De kleeding der Urkers
2. Volksreligie en geestenwereld
3. Kinderspelen
a. Loopspelen
b. Loop- en bergspelen
e. Loopspelen met ronde

162
162
166
184
194
194
198
201
201
201
202

120
124

144
147
148
152
161

V

Loop- en sprookjesspelen
Werpspelen
Bruggespelen
Slangespelen
Dansspelen
A. Touwtjespringen
B. Rondedansen
c. Reidansen
u Aftelrijmpjes
j. Varia
4. De gang van het jaar
5. Het gezinsleven
a. Geboorte, doop en kindsheid
b. Liefde en huwelijk
c. Huiselijk verkeer
d. Ziekte, dood en begrafenis
6. Landbouw en veeteelt

Blz.
205
205
208
208
209
209
209
210
212
212
213
216
216
220
221
222
224

7. De Volkskunst

225

d.
e.
f.
g.
h.

a. Raadsels, spreekwoorden en zegswijzen
b. Spotrijmen, enz
c. Volkspoezie
d. Knipkunst
8. De volkswetenschap
ö. Volksweerkunde
b. Plantlore
5. Beeld van het volkskarakter
1. Naar gegevens uit de litteratuur
2. Naar persoonlijke indrukken
Hoofdstuk IV. Beknopte sociographie
1. Sociographie
1. Inleiding
2. Urk als eiland
3. Middelen van bestaan
4. Het weiland
5. De loop van de bevolking
6. De welvaart
2. Het bevolkingsvraagstuk, inteelt en migratieverhoudingen . .
3. Sterfte
1. Sterfte in het algemeen
2. Sterfte naar den leeftijd
3. Sterfte naar de oorzaken van den dood

VI

225
225
226
231
231
231
232
233
233
237
243
243
243
244
245
247
248
252
260
262
262
263
265

BIz.
Hoofdstuk V. Het dialect van Urk
273
Lijst van afkortingen
273
I. Klankleer
. . .
273
I. Transcriptie .
273
a. Verklaring
273
b. Klinkers .
273
c. Tweeklanken
275
d. Medeklinkers
275
2. Beschrijving van de klanken in verband met het algemeen
276
Nederlandsch
a. Klinkers
276
A [i] [i]
276

B [8].

277

[z] .
[9]
E [8] .
F [e] .
G [il] [u]
H [p] .
I
[{i].
J [9].
K [5] .

278
278
278
279
279
280
280
281
281
281
281
282
282
283
283
283
284

C

D

L

[.1] .

[u] [u]
[9] .
o [{1].

M

N

P [3] .
Q. [3'] .
R [(l].
s [a].

T

~.

[a].
v [8'].
b. Tweeklanken
A. [8&1
B. [';&1
• • •
U

C.

[3U] • • •

c. Svarabhaktivocaal
d. Lijst van klinkers, uitgaande van het Nederiandsch
e. Medeklinkers
A. [w]
B. [n]. . . .

2~

284284284284285
285
285
285
286
286
286

VII

c. [r]
D. [/]

e. M

[sk]
G. [ft]

E.

/. Assimilatie
A. Volkomen assimilatie
g. Gutturaliseering
h. Toevoeging van medeklinkers
A. Prothesis
B. Epenthesis
c. Paragoge
u Syncope
j. Wijziging van klanken
L Metathesis
3. Accent

Biz.
287
287
287
287

287
287
287
288
289
289
289
289
289
289
290
290

2. Phonetiek van het Urksch
1. Inleiding
2. Beschrijving der klanken
a. Klinkers
b. Medeklinkers
3. Enkele eigenschappen der klanken in woord en zinsverband
a. Duur
b. Stemhebbendheid
c. Nasaleering
4. Samenvatting
5. Naschrift

291
291
292
292
299
300
301
3°3
305
307
3°7

3. Vormleer
1. Zelfstandig naamwoord
a. Woordvorming
b. Geslacht
c. Verbuiging
A. Enkelvoud
B. Meervoud
d. Verkleinwoorden
2. Bijvoeglijk naamwoord
a. Woordvorming
b. Verbuiging
c. Trappen van vergelijking
3. Lidwoord
û. Het bepaalde en onbepaalde lidwoord

3°8
308
308
308
3°8
308
309
310
311
311
311
311
312
312

VIII

Blz.
312
312
312
312
312
313
313
313
314
314
314
315
315
315
315
315
315
315
316
316
316
3j6

4. Voornaamwoord
a. Persoonlijk voornaamwoord
A. Het pronomen van den ien persoon
B. Het pronomen van den 2en persoon
c. Het pronomen van den 3en persoon
b. Het bezittelijk voornaamwoord
c. Het aanwijzend voornaamwoord
d. Het vragend voornaamwoord
e. Het onbepaalde voornaamwoord
5. Telwoord
a. Bepaald hoofdtelwoord
b. Onbepaald hoofdtelwoord
c. Rangtelwoord
6. Werkwoord
a. Woordvorming
A. De nominale vormen
b. Vervoeging
A. De uitgangen
B. Samengesteide tijden
c. Stamvorming
A. Klasse I

a
b
c

316

3l6

B. Klasse II

317
317
317
317
317

a
b
c. Klasse III
*

b
c

318
318

D. Klasse IV

318
3^

a
b
c
E. Klasse V
F. Klasse VI
G. Oorspronkelijk redupliceerende w.w. (klasse VII)

318

. .

319
319
320
320
320
320

a
b
c

321

d. Praeterito-praesentia

321

IX

4.
5.
6.

7.

8.

Blz.
e. Onregelmatige w.w
321
/. Zwakke w.w
322
g. W.w. die overgingen
322
A. W.w. die van sterk zwak werden
322
7. Bijwoord
323
8. Voorzetsel
323
9. Munten en maten
323
Enkele opmerkingen over de phonologie van hét Urksch . . . 324
Plaats van het Urksch temidden van de omringende dialecten 325
Eigennamen
326
1. Familienamen
326
2. Eigennamen uit de historié van Urk, van de elfde tot de
negentiende eeuw
330
3. De plaats- en veldnamen van Urk en naaste omgeving. . . 333
Scheepsbouw en visscherij
334
1. Beschrijving
334
2. Lijst van scheeps- en visscherijtermen
345
Woordenlijst
356

Lijst van in het taalkundig gedeelte aangehaalde werken

497

Litteratuurlijst

501

X

Inleiding 1.
In September 1925 vestigde Prof. Dr. G. van Rijnberk de aandacht
van de tweede ondergeteekende op een artikel van R. J. Moerman: De
Geschiedenis van de Zuiderzee, dat zoojuist in het Haagsch Maandblad was
verschenen. De schrijver wees aan het eind van dit opstel op den belangrijken
oogst die, ook op dialectgebied, van de Zuiderzee-eilanden nog was binnen
te halen.
In aansluiting hieraan besloot de Dialectencommissie der Koninklijke (Nederlandsche) Akademie van Wetenschappen in den zomer van 1931 een onderzoek
in te stellen naar de taal van het eiland Urk, alvorens de voorgenomen drooglegging der Zuiderzee het eiland met den vasten wal zou verbinden en het
typeerende zoowel in de taal als in de zeden en gebruiken der bevolking
even snel als zeker met een wissen ondergang zou bedreigen. Ret dialect der
Urker bevolking had sinds lang de aandacht getrokken der Nederlandsche
linguisten. Johan Winkler, de eerste die er, in zijn Algemeen Nederduitsch en
Friesch Dialecticon (,s-Gravenhage, 1874) speciale aandacht aan had gewijd,
noemde dit dialect zelfs een der merkwaardigste en meest bijzondere van
Nederland, en niet ten onrechte, al knoopte hij er onjuiste conclusies aan vast.
Op aanraden van Prof. Cosijn had de Urker onderwijzer Klaas Koffeman
(1833-1885), die voor Winkler reeds de gelijkenis van den verloren zoon
in den tongval van zijn geboorte- en woonplaats had overgezet, in de Taalen Letterbode VI (1875) een overzicht gegeven van het Urker taaleigen in
den vorm van een verklarende woordenlijst en een schema van de vervoeging
in het Urksch. Voor de Association Nlerlandaise de Phonltique Explrimentale hield
de tweede ondergeteekende in 1928 een voordracht over de spraak van Urk.
(Archives Neerlandaises de Phonetique experimentale, IV, 1929, 116-121.)
Onder lei ding van ondergeteekenden (van de tweede voor zoover het
experimenteele deel van het onderzoek betrof), hebben in de maanden
J uli en Augustus 1931 enkele candidaten in de letteren, de heeren J. Benders
te Amsterdam (thans litt. drs.), J. B. Drewes te Amsterdam (thans litt. drs.)
en G. A. van Es te Groningen (thans litt. dr.) gedurende enkele weken op
Urk vertoefd en aldaar langs verschillende wegen de taal en het volksleven
der bevolking bestudeerd. Terwijl dit onderzoek in hoofdzaak door mondelinge ondervraging geschiedde, werden daarnaast door middel van de phonograaf een aantal liedjes, woorden en zinnen enz. en bovendien de klanken
van het dialect vastgelegd. Van enkele klinkers en medeklinkers werden
palatogrammen vervaardigd; bovendien werden articulatiebewegingen en
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de luchtstroom uit mond en neus tredend längs experimenteelen weg geregistreerd. Teneinde den duur der klanken, de stemhebbendheid, de nasaliteit
en het verloop der toonhoogte te berekenen werd een groot aantal curven
vervaardigd. De heer Van Es paste deze methode toe ter bestudeering van
de melodie onder invloed van bepaalde affecten. Voor dit experimenteele
onderzoek stond Prof. Dr. G. van Rijnberk (Amsterdam) bereidwillig de
benoodigde instrumenten uit zijn laboratorium af, terwijl W. Kroon, bediende
aan het Physiologisch laboratorium, bij deze onderzoekingen zijn hulp
verleende.
Aan dit onderzoek werd een enquête naar de migratie der bevolking
verbonden, ingesteld door den heer A. C. de Vooys, geogr. drs. te Utrecht
(thans geogr. dr.), en een bloedgroepenonderzoek, dat op verzoek van
dr. M. A. van Herwerden (Utrecht) door den heer J. Bijl, med. drs. te Utrecht,
in samenwerking met den plaatselijken arts, den heer A. Vonk, med. drs.,
werd verricht.
De bevolking van het eiland heeft zieh met groote welwillendheid ter
beschikking gesteld van de verschillende onderzoeken en daardoor in niet
geringe mate bijgedragen tot het welslagen der excursie. Zonder aan de
hulpvaardigheid van anderen te kort te doen, moet in het bij zonder de hulp
van den heer I. K. Koffeman, oud-directeur van den gemeentelijken vischafslag (zoon van den bovengenoemden Klaas Koffeman), genoemd worden,
wien geen moeite te veel is geweest en wiens gastvrij huis voor de deelnemers
aan de excursie onafgebroken open heeft gestaan. Dat het onderzoek geslaagd
mag heeten, is niet het minst aan zijn medewerking te danken. Ook aan zijn
dochter Mariap van Urk-Koffeman, de dorpsdichteres, zijn zoon Jan Koffeman en den heer J. Verstelle, oud-onderwijzer te Urk, hebben de excursisten
groote verplichtingen. De heeren I. K. en J. Koffeman hebben een deel
der kopij (in 't bijzonder het hoofdstuk over de Volkskunde) doorgelezen
en van hun op- en aanmerkingen voorzien, wat de betrouwbaarheid van
onzen tekst in niet geringe mate ten goede is gekomen. Wij stellen er prijs
op, ook op deze plaats een woord van hartelijken dank tot hen te richten
voor deze medewerking.
Had de Dialectencommissie zieh aanvankelijk voorgesteld, reeds in
het jaar na de excursie tot publicatie van de verzamelde gegevens over te
kunnen gaan, weldra zou blijken dat door verschillende omstandigheden
hiervan voorloopig nog geen sprake zou kunnen zijn. De eigenlijke diabetologische deelnemers aan de excursie konden geen tijd vinden, hun aandeel
in het werk in afzienbaren tijd persklaar te maken. De heer Drewes, die het
tijdroovende en minutieuze werk, aan de samenstelling van de woordenlijst
verbonden, op zieh had genomen, en die bovendien de gegevens voor klanken vormleer had bijeengebracht, trok zieh na verloop van tijd geheel terug.
Mejuffrouw J. C. Daan, litt. dra. en assistente aan het Bureau der Dialecten-
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commissie, nam zijn taak over en maakte deze gegevens persklaar. Het door
den heer Van Es verzamelde materiaal bleek tot te weinig positieve resultaten te leiden, dan dat een publicatie wenschelijk was; ook deze trok zich
dus terug. Tengevolge daarvan mist de lezer in deze monografie een hoofdstuk over den syntaxis van het Urker dialect.
Daarentegen publiceerde de heer De Vooys nog in hetzelfde jaar de
door hem verzamelde gegevens in een opstel, getiteld Bijdrage tot de sociale
geographie van het eiland Urk (Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijksk.
Genootschap, 2de serie, XLVIII, 1931, 1017-1034), terwijl hij in zijn proefschrift De trek van de plattelandsbevolking in Nederland; bijdrage tot de kennis van
de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking (Groningen,
1932) nogmaals de migratie van het eiland behandelde. Men vindt het
eerstgenoemde opstel in deze monografie ongewijzigd overgenomen. Een
proefschrift, geheel aan de sociografie van Urk gewijd, is bewerkt door
den heer Chr. Plomp, sociol. dr. te Amsterdam (1940).
Dr. M. A. van Herwerden zond ons eind 1933 de resultaten van het door
de heeren Bijl en Vonk verrichte bloedgroepen-onderzoek. Kort daarop,
26 Januari 1934, overleed deze begaafde vrouw. Wij hebben gemeend ook
uit redenen van pieteit haar bijdrage ongewijzigd te moeten opnemen, al
spreekt het vanzelf, dat zij deze, bij de snelle vorderingen die de wetenschap
van het bloedgroepen-onderzoek maakt, thans niet meer in dezen vorm
zou hebben geschreven.
De heer Benders, die vooral aan de visscherij en den scheepsbouw der
Urkers zijn aandacht had gewijd, heeft het desbetreffende hoofdstuk voor
deze monografie geschreven. Ook de woordenlijst van visscherij- en scheepsbouwtermen is van zijn hand.
Toen in 1939 de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
Zuiderzeepolders aanbood, de publicatie van ons onderzoek onder haar auspicien
uit te geven, heeft de Dialectencommissie dit royale aanbod dankbaar aanvaard. Aangezien deze Stichting inmiddels Urk reeds in haar wetenschappelijke onderzoekingen had betrokken, konden de resultaten van het psychologisch onderzoek, door Prof. Dr. E. D. Wiersma (Groningen) en het anthropologisch onderzoek, door den heer H. Tj. Piebenga (Middenmeer) ingesteld,
met de uitkomsten der vroegere onderzoekingen een belangrijke monographie
vormen. De heer Piebenga heeft hierin tevens het hoofdstuk over de geologie
van het eiland geschreven en aan het door den eersten ondergeteekende
bewerkte hoofdstuk over de volkskunde zijn aanteekeningen over het volkskarakter en den huizenbouw toegevoegd. De beschrijving van de kleederdracht is van de hand van mej. Daan.
De tweede ondergeteekende heeft de· eind-redactie van het geheele
werk gehad. Aan het persklaar maken van het taalkundige gedeelte heeft
vooral mej. Daan een werkzaam aandeel genomen.
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Habent sua fata libelli! Ook dit boek heeft zijn geschiedenis, een
geschiedenis, die zieh over negen jaren uitstrekt. Wij zijn er van overtuigd
dat dit werk, zooals het thans in druk verschijnt, niettegenstaande Horatius'
waarschuwing „Nono prematur in anno" niet in den wind is geslagen, nog
verre van volmaakt is en op allerlei punten uitbreiding of correctie behoeft.
O. a. kon voor een aantal hoofdstukken, die reeds geruimen tijd geleden
niet alleen geschreven, maar ook gezet waren, geen gebruik worden gemaakt
van recente publicaties.
De bewerkers hadden in de eerste plaats de bedoeling, bouwstoffen
bijeen te brengen, waaruit anderen längs wetenschappelijken weg conclusies
kunnen trekken of theorieën kunnen opbouwen. Wie dit voor oogen houdt,
zal zieh bij het lezen wellicht niet àl te zeer teleurgesteld gevoelen.
Amsterdam, I November 1939.

P. J. MEERTENS.
L . KAISER.
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Inleiding 2Daar de uitkomsten van het anthropologisch onderzoek, dat Dr. J. Sasse
in i g i o op Urk verrichtte, door verschillende omstandigheden niet of althans
slechts voor een zeer gering gedeelte zijn gepubliceerd, terwijl ook het materiaal
niet te achterhalen bleek 1 ), werd het in 1927 noodzakelijk geacht, nogmaals
een onderzoek naar de anthropologische samenstelling van de bevolking
van het eiland Urk in te stellen. Dr. D. J. H. Nyessen belastte zieh hiermede
en in de jaren 1927 en 1928 verzamelde hij dan ook de noodige gegevens
omtrent maten en andere morphologische eigenschappen van omstreeks
800 Urkers. Ook hier echter bleven de uitwerking en publicatie van dit waardevolle materiaal achterwege. Toen tenslotte bekend werd, dat er ook geen
plannen tot publicatie bestonden, en bovendien Urk, in verband met de
drooglegging van den Noordoostpolder, zijn laatste dagen als eiland tegemoet
ging, oordeelde de „Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders" — die ook de randgebieden dier polders in haar
onderzoek betrekt — het wenschelijk vöor de opheffing der isolatie en den
aanvang der vermenging van eiland- en polderbewoners, opnieuw een zoodanig onderzoek in te stellen.
Dit werd mij door de Stichting opgedragen en verricht in den tijd tusschen 18 October 1938 en 5 Maart 1939.
Hoewel bijwijlen een zekere weerstand overwonnen moest worden,
Steide zieh toch een voldoende groot gedeelte der Urkers bereidwillig voor
de metingen enz. beschikbaar. Behalve in de Scholen, waar het onderzoek
seriegewijze plaats vond, werden de gegevens per gezin verzameld; dit heeft
echter op Urk, als inteelt-eiland, niet die bezwaren, die men anders daartegen wel meent te moeten aanvoeren. Het onderzoek omvat in totaal 721
personen, waaronder 289 kinderen van de lagere Scholen van 9 tot 14 jaar,
182 jongeren van 14 tot 21 jaar en 250 volwassenen.
Gedurende de eerste maanden genoot ik de zeer gewaardeerde hulp van
Mej. Dra. C. P. van Niftrik te Amsterdam, die het genealogisch archiefwerk ten behoeve van het inteelt-onderzoek verrichtte, en van den heer
Drs. G. N. Visser, die bij het psychologisch en anthropologisch onderzoek
werkzaam was, terwijl Mej. T. Blom te Groningen, als schrijfkracht fungeerde.
Later kon ik op vriendschappelijke wijze samenwerken met den heer
Drs. C. Plomp, die bezig was met het sociographisch onderzoek van Urk.
Voor hun aller hulp en medearbeid ben ik ten zeerste dankbaar.
1 ) Een gedeelte der foto's echter, die Sasse toen heeft genomen, konden door een vriendelijke
beschikking van mevr. Sasse hier worden afgedrukt.
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Ook de autoriteiten van het eiland bleken steeds gaarne bereid, alle
medewerking te verleenen. Den heer G. Keijzer, burgemeester van Urk, die
het archief der gemeente voor ons openstelde, den gemeentearts A. Vonk,
die het onderzoek in alle mogelijke opzichten steunde, den predikanten, met
name Ds. E. van Wieringen, die mij inzage verleende in het archief der Ned.
Herv. Kerk te Urk, het bestuur en het personeel der lagere Scholen, van
de gemeentelijke naaischool en van de visscherij-school, den huisvader Gnodde
van het Patrimoniumgebouw, die alien steeds medewerkten om het onderzoek
mogelijk te maken, den heer C. de Vries, die mij zijn uitvoerig manuscript
over de geschiedenis van Urk ter inzage bood, alsmede al dien Urkers zelf,
die, vaak op ongelegen tijden, zieh beschikbaar stelden voor het onderzoek,
hun alien wil ik ook op deze plaats gaarne mijn hartelijken dank daarvoor
betuigen.
Zonder de hulp van mijn vrouw zou ik er niet in geslaagd zijn de
statistische uitwerking van het materiaal zoo spoedig te voltooien.
„Driemaal is schippersrecht55. Dit spreekwoord geldt blijkbaar ook
voor anthropologen, althans ten opzichte van het eiland Urk. Het heeft
Urk aan anthropologische belangstelling zeker niet ontbroken. Gelukkig,
dat dit eindelijk objectieve resultaten heeft opgeleverd.
November 1939.
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I . A N T H R O P O L O G I E DER URKERS
H. T j . PIEBENGA

1 . Litteratuur.
Het is opmerkelijk, dat Urk, toch een tamelijk afgelegen eiland, reeds
vroeg de aandacht der anthropologen tot zieh trok. In zijn in 1828 versehenen
verhandeling over de schedels van verschillende volken bespreekt Blumenbach
00k een drietal schedels van de Zuiderzee-eilanden Marken, Urk, en Schokland,
die volgens hem een reeks eigenaardige kenmerken zouden vertoonen. De
karakteristiek dezer schedels zou nl. liggen in het sterk terugwijkend voorhoofd, waartegen een goed ontwikkelde arcus superciliaris zieh afteekent,
en in een min of meer vooruitstekende bovenkaak. Hij heeft dit type de meer
misbruikte en 00k hier ongelukkig gekozen kwalificatie „Batavus genuinus"
meegegeven, omdat hij overtuigd was, dat hij — door de gei'soleerde ligging
der eilanden — hier te doen had met de zuivere en onvermengde nakomelingen
van het „Bataafsche" oerras; 00k de constantheid van het type wees volgens
hem in deze richting.
In 1852 bezocht de Utrechtsche hoogleeraar Harting het eiland. Ook
hij legde den nadruk op het feit, dat de bevolking van Urk „een zuiver,
nagenoeg geheel onvermengd ras" is, en wijst verder op de overeenkomst,
die hen allen, als leden eener familie kenmerkt: „zonder dat juist de een
bepaald op den ander gelijkt, is er toch in den algemeenen lichaamsbouw,
in de gelaatstrekken, in de kleur van het haar, van de oogen enz. iets, dat
telkens aan hunne gemeenschappelijke afstamming herinnert".
Het type wordt door hem als volgt geschilderd: „stevig gebouwde, wel
gemaakte menschen met breede schouders en heupen, blond haar en blauwe
oogen . . . de vrouwen munten uit door blankheid van vel en door groote
donker blaauwe oogen met lange wimpers en fraai gebogen wenkbrauwen . . .
hun overige lichaamsvorm heeft iets plomps en mannelijks". Trouwens,
een dergelijke algemeene beschrijving van den lichaamsvorm der Urkers
hadden ook reeds Le Francq van Berkhey (1769—1811) en Mees (1847)
gegeven. Terwijl de eerste hun een groote overeenkomst met de Schokkers
toeschreef (alleen de Schokker vrouwen waren volgens hem iets tengerder,
meer sproetig en rood of rossig van haarkleur), legt Mees den nadruk iets
meer op de verschillen: tegenover de groote en forsche Urkers waren de
Schokkers meer kort en gedrongen; ook waren de laatsten meer blond tot
hoogblond van haarkleur.
Daar Harting meende op Urk „de onvervalschte type aan te treffen van
de vroegere bewoners van ons vaderland", achtte hij het ook van belang
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een drietal Urker schedels te vergelijken met eenige andere van Nederlandsche of Europeesche herkomst. Daar de maten, die hij heeft genomen,
thans grootendeels in onbruik zijn geraakt, heeft het geen zin ze hier weer te
geven. Bij een der schedels is het voorhoofd zeer laag en sterk terug wijkend,
bij een anderen is het, hoewel evenmin hoog, meer gewelfd. De derdc schedel
is die van een onvolwassen, vrouwelijk individu. Bij de beide eerstgenoemde
schedels zijn de wenkbrauwbogen sterk ontwikkeld; aIle drie hebben een
absoluut groote lengte, de breedte overtreft daarentegen het gemiddelde der
andere schedels slechts weinig. De kleinste voorhoofdsbreedte is smaller dan
gewoonlijk; in de norma verticalis zijn de schedels daardoor iets scherper
wigvormig van gedaante. De jukboogbreedte gaat de gemiddelde grootte
iets te boven, hetwelk aan het geheele gezicht iets vols en ronds 1) verleent.
Ook de kaakhoekbreedte is aanmerkelijk. Ais bijzonderheid vermeldt Harting
nog, dat bij den eersten schedel de voorvlakten der bovenkaaksbeenderen niet
gelijk gewoonlijk hoI, maar vlak, ja zelfs veeleer bol zijn. (Door Virchow
(1877) werd dit abusievelijk met "hohl" vertaald.)
Ook Allan (1857) besteedde eenige aandacht aan de anthropologische
gesteldheid der Urkers. Hetgeen hij schreefis echter, zonder veel verandering,
van Prof. Harting overgenomen, zooals bij vergelijking duidelijk blijkt;
zelfs de ietwat bevreemdende constateering omtrent het blonde haar der
Urkers vindt men hier terug. Het is derhalve onnoodig zijn gegevens hier
te resumeeren.
Van der Hoeven (1860) beschreef in zijn schedel-catalogus een Urker
en twee Schokker schedels. Ze zijn aIle drie van het "typus suecorum": het
occipitale vertoont een sterke welving. Van der Hoeven was verder een der
eersten, die op de chamaecephalie van de Zuiderzeeschedels wees; door middel
van een uitroepteeken vestigde hij de aandacht op de geringe hoogteafmeting en beschrijft het verschijnsel vervolgens met den term "cranium
depressum" .
Had men tot nu toe dus van verschillende zijden telkens weer de onderscheidene characteristica van den Urker - of meer algemeen, de Zuiderzeeschedels in het licht gesteld, na de publicatie, die de Bonner anatoom
Schaaffhausen omtrent zijn onderzoek van den Neandertal-schedel in 1863
liet verschijnen, ontstond daaruit eerst een wetenschappelijke kwestie. Hij
had daarin n1. verwezen naar den Batavus genuinus als een schedel, die als
het ware tot een vergelijking met de Neandertal-calotte uitnoodigde, en
daarmee in vele opzichten overeenkomst vertoonde. Huxley (1864) daarentegen wees de analogie tusschen de beide schedels volkomen van de hand;
meer dan den Batavus genuinus yond hij de schedels der recente Australiers
voor een vergelijking met den Neandertaler in aanmerking komen. En wat
1) Volgens Harting geldt dit alJeen voor de mannen. Het gelaat der vrouwen heeft een meer
ovalen vorm.
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den Batavus genuinus zelf betrof, het occipitale van dezen schedel was wel
zeer merkwaardig gevormd, maar vertoonde overigens volgens hem geen
enkele overeenkomst met het Neandertal-occipitale.
En daarmee was het geschilpunt ontstaan. Ook Sasse (1865) mengde
zieh in den strijd, doordat hij verklaarde — zieh daarbij ook op Vrolik
beroepend — , dat de Batavus genuinus in geen enkel opzicht noch voor de
Nederlandsche bevolking in het algemeen, noch voor die van het Zuiderzeegebied
in het bijzonder als représentant kon gelden, een meening, die langzamerhand
in het buitenland post ging vatten. Aan den anderen kant was hij het evenmin
met Huxley eens.
In 1866 toonde Welcker aan, dat, binnen een reeks van schedelbreedte *)
en -hoogtemetingen van schedels uit Europa en daarbuiten, die hij had doorgevoerd, een vijftiental schedels, afkomstig van Urk en Marken, de geringste
hoogteafmetingen bezaten.
In zijn „Natuurlijke historié van Nederland" geeft Lubach (1868)
een scherpe typeering van wat hij noemt het Friesche en het Nederduitsche
type. De indeeling van de Zuiderzee-eilandbewoners bij een dezer groepen
veroorzaakte hem blijkbaar moeilijkheden, althans van een beslissing in dezen
ziet hij af, laat echter ook een typeering van deze bevolking achterwege.
Spengel onderwierp in 1875 den Batavus genuinus, tezamen met nog
6 andere schedels uit het Zuiderzeegebied 2 ) in het Göttinger muséum aanwezig, aan een hernieuwd onderzoek. Zij vertoonden alle in meer of mindere
mate de Blumenbachsche characteristica; voorzoover de hoogte echter betrof,
maakte één der Urker schedels een uitzondering. Daar één der Marker schedels
boven de linea nuchae supr. een dwars-indruk liet zien, vroeg Spengel zieh
af, of hij hier met een kunstmatige deformatie te doen had, en of die dan ook
voor de eigenaardigheden der andere schedels aansprakelijk moest worden
gesteld. Hij wees echter tenslotte deze mogelijkheid van de hand, omdat
elk spoor van overeenkomstige indrukken aan frontale en parietalia ontbrak;
de indruk beperkte zieh uitsluitend tot de allernaaste omgeving van de
mediaan-sagittale. Derhalve bleef hij de „neandertaloide" kenmerken der
Zuiderzee-schedels als typisch beschouwen.
Reeds gedurende langen tijd had ook Virchow herhaaldelijk belangstelling in deze kwestie getoond en daarvan ook door eenige kleinere publicaties blijk gegeven. In 1877 verscheen zijn groote verhandeling over de physische
anthropologie der Duitschers, „mit besonderer Berücksichtigung der Friesen",
waarin hij zieh hoofdzakelijk met het probleem der verhouding der Zuiderzeeschedels tot den Neandertaler bezig hield; hij herriep daarin niet alleen zijn
vroegere beoordeeling van den Neandertal-schedel als een pathologisch geval,
maar verdedigde bovendien krachtig de analogie met den Batavus genuinus
2)

Welcker mat de schedelbreedte tusschen de tuber a parietalia.
Daarvan 2 van Urk afkomstig.
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aan de hand van een vrij groot aantal schedels, uit Oost-, Midden- en Westfriesland, het Zuiderzeegebied en nog eenige andere plaatsen uit Nederland
en N. W.-Duitschland. Daarbij interesseerde hem bovenal het verschijnsel
der chamaecephalie, dathij veel gewichtiger achtte dan de andere „Batavus" kenmerken, den sterk ontwikkelden wenkbrauwenboog en het wijkend voorhoofd. Omdat hij verder de grootste verspreiding dezer eigenschappen in de
bovengenoemde streken aantrof — in onderscheid vooral met de „Reihengräber"-schedels, waaronder dit type veel zeldzamer voorkwam en meer in
overeenstemming met het Zweedsche type — , het gebied dus vroeger grootendeels door de Friezen ingenomen, terwijl bovendien juist in Friesland en het
Zuiderzeegebied dit läge wijkende voorhoofd, deze lange vlakke mediaansagittale welvingslijn, de eigenaardig gewelfde achterhoofdsvorm en de Sterke
arcus superciliaris het meest geprononceerd voorkwamen, kwam hij er toe,
een Friesch ras met de genoemde kenmerken op te stellen. Ook de Urker
schedels, die hij de meest typische voor het Zuiderzeegebied achtte,
beschouwde hij dus als tot dit ras te behooren. Zelfs den Neandertaler bracht
hij daarmee in verband, want „obwohl das Neanderthal weder jetzt zu Friesland gehört, noch jemals dazu gehört hat, so ist es doch nicht so entfernt
davon, dasz die Möglichkeit eines wirklich ethnischen Zusammenhang von
der Hand gewiesen werden könnte",
Wat verder nog speciaal de Urker schedels betreft, volgens Virchow
waren bij deze zoowel de individueele als de sexueele verschillen veel duidelijker dan b.v. bij de Markers; vooral ten opzichte van den welvingsindex der
schedelbeenderen trad dit aan het licht.
Uitvoerig behandelde Virchow de mogelijkheid of de eigenaardige
kenmerken van de Zuiderzee-schedels verklaard zouden kunnen worden door
kunstmatige deformatie. De vergelijking met een „crâne déformé à la française", afgebeeld bij Foville (1844), bracht hem daartoe. Volgens Virchow
was er ongetwijfeld groote overeenkomst met den Marker vrouwenschedel
vast te stellen; tot een conclusie kon dit echter niet voeren, daar het van den
Franschen schedel evenmin vast stond, dat de typische vorm door
deformatie was veroorzaakt. Alle momenten, die een kunstmatige vormverandering te voorschijn zouden kunnen roepen, werden door Virchow nauwkeurig nagegaan evenals de verschijnselen, die daarbij zouden ontstaan.
Hoewel er, ook bij de Urker schedels, wel kenmerken waren te vinden *),
die mogelijkerwijze in deze richting zouden kunnen wijzen, toch was hij
van meening, dat de hypothese der kunstmatige deformatie „noch weiterer
Gründe zum Beweise ihrer Richtigkeit bedarf".
Het groote aanzien, dat Virchow als anthropoloog genoot, maakte, dat
1 ) Als zoodanig noemde Virchow: „die starke Vorwölbung der Schläfenabschnitte des Stirnbeines bei einer gleichzeitigen starken Erniedrigung des Vorderkopfes, sowie die schwache Vertiefung der Oberfläche der Seitenwandbeine hinter der Kranznaht".
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zijn standpunt in vrij grooten kring ingang vond. Toch werd hij ook verder
wel bestreden, zoo o. a. door Von Hoelder (1880), die de Neandertal-calotte
aan een imbecil toeschreef en in een sterk polemisch getinte verhandeling
de chamaecephalie van bet Zuiderzee-type ontkende. Overigens achtte hij
dezen vorm heelemaal niet typeerend voor „Friesland", zooals Virchow dit
opvatte; hij beschouwde ze als „déformation plastique" tengevolge van
rachitis.
De positie, die A. Folmer in zijn eerste publicatie (1881), die twee series
terpschedels behandelde, innam, was eenigszins dubieus; terwijl hij bij de
bespreking van de eerste groep volkomen negatief tegenover den Batavus
genuinus als typisch specimen van den Nederlandschen schedel stond, moest
hij bij de behandeling der tweede serie erkennen, dat verscheidene dezer
schedels aan de beschrijving van Blumenbach herinnerden, zoodat deze
groep overeenkomsten met de recente schedels van Urk en Marken vertoonde.
Ook in zijn latere onderzoekingen (1883, '85, '87) verzette Folmer
zieh dikwijls tegen de beschouwingen van Virchow en Spengel, zoo ook
inzake de chamaecephalie. Noch hijzelf, noch Sasse hadden het Batavus-type
ooit gevonden en ook de neandertaloide vormen
beschouwde hij als vrij
zeldzaam en van slechts weinig belang, daar hij ze ontstaan achtte onder
invloed van het ruwe klimaat.
Men kwam echter langzaam tot een andere meening, nadat Schwalbe
(1901) waarschijnlijk had gemaakt, dat de Neandertaler wel tot het genus
homo behoorde, maar dan toch tot een andere species dan de recente homo
sapiens. Daardoor werd natuurlijk de hypothese van den samenhang tusschen
Neandertaler en Batavus genuinus volkomen op losse schroeven gezet; in zijn
klassieke verhandeling toonde Schwalbe dan ook aan, dat de overeenkomst
tusschen deze beide schedels weinig meer dan een oppervlakkige kon worden
genoemd. De eigenaardige kenmerken der Zuiderzeeschedels zelf bleven
daardoor onaangetast, maar ook onverklaard. Immers, al bereiken de voorhoofdshoek en de bregmahoek van den Batavus de waarden van de Neandertal-calotte niet, zij zijn toch ook niet „normaal" menschelijk. De liggingsindex
van het bregma komt zelfs zeer dicht bij die van den Neandertaler. Dit neemt
echter niet weg, dat het Schwalbe's Verdienste blijft, aangetoond te hebben,
dat, in tegenstelling met den Neandertaler, de meeste eigenschappen van den
Batavus-schedel — zooals de calotte-hoogte, de lambdahoek, de welvingsindex, de verhouding van den parietalen tot den sagittalen naad van het os
parietale enz. — binnen de recent-menschelijke variatie-breedte vallen.
In 1908 wijdde Bolk in zijn publicatie „Über die Verbreitung
der Rothaarigen in den Niederlanden" terloops een passage aan de kwestie
der Zuiderzee-schedels. Hij twijfelt niet, of deze vorm is het gevolg van kunst1 ) Deze onderscheiding tusschen Batavus-type en neandertaloide vormen wordt door Folmer
niet nader gedefinieerd.
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matige deformatie, „wovon jeder, der diese . . . Insel besucht, sich überzeugen
kann".
Tenslotte probeerde Barge in zijn dissertatie over Friesche en Marker
schedels (1912) licht in de kwestie te brengen. Na het onderzoek van een
dertien-tal Marker schedels aan de hand van de maten, reeds door Schwalbe
(1901, 1902) gebruikt bij zijn onderzoek over den Neandertal- en den Frieschen
schedel, kon hij de conclusies van Schwalbe volkomen bevestigen: verwantschap tusschen den Neandertaler en het Zuiderzee-type achtte hij niet aanwezig
en de overeenkomsten tusschen die beide gering. Het Batavus-type beschouwde
hij bovendien, evenals Bolk, als ontstaan te zijn tengevolge van kunstmatige vormverandering. Nieuwe argumenten, om deze misvorming te
staven, Voerde Barge echter niet aan. Zijn dissertatie heeft er evenwel sterk
toe bijgedragen, dat de hypothese der kunstmatige deformatie in vrij grooten
kring ingang vond; althans, nadien was er nauwelijks nog sprake van
belangstelling in het probleem van den „Batavus genuinus".
Van het onderzoek, dat Sasse in 1910 op Urk doorvoerde, bezitten wij
slechts een kort verslag (1911). Daaruit blijkt, dat van 250 volwassenen en
ruim 200 kinderen gegevens werden verzameld. Naast enkele korthoofden
waren er 00k langhoofden; het meest echter kwam voor de gemiddelde
lengte-breedte-index, die 79,4 voor de mannen en 80,6 voor de vrouwen
bedroeg. Opvallend was het groote aantal donkerblonden, bruinen en zwarten,
zelfs een enkele diepzwarte ontbrak niet; lichtblonden waren daarentegen
op Urk hoogst zeldzaam; bruine oogen waren echter 00k opvallend zeldzaam,
terwijl een blauwe, lichtgrijze en grijze gemengd met bruin en bruingroene
oogkleur zeer vaak voorkwam. Heel lange en smalle gezichten vond men
"naast heel breede; de neusindex had zeer läge waarden naast betrekkelijk
hooge.
Volgens Sasse had de meest typische persoon relatief het breedste hoofd,
den hoogsten neusindex en de kleine lichaamslengte van 1606 mm. De neusvorm
was scherp en rechtkantig; hieruit trok hij de conclusie, dat hij hier met het
type van het alpine onderras had te maken. Daarnaast kwam 00k het Germaansche type wel voor; dit was echter moeilijk te vinden door de jarenlange
kruising.
In het algemeen vielen op de vele groote vrouwen, de merkwaardige
combinatie van donker haar en blauwe oogen, de vrij breede gezichten
en de scherpe neuzen.
Sasse vond het wenschelijk het onderzoek na 50 jaar te herhalen om
na te gaan of men hier met een constant geworden plaatselijke onder-varieteit
had te maken, waarbij de wetten van Mendel van gelding zijn.
Sasse had vrij veel foto's op Urk genomen; op enkele daarvan kwamen
volgens hem typen voor, die aan Zuid-Europa deden denken.
Uit het levensbericht, dat ten Kate (1916) schreef na het overlijden
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van Sasse, blijkt, dat ook ten Kate van meening was, dat het Mediterrane
ras op Urk vertegenwoordigd zou zijn.
In zijn dissertatie „The passing of the Frisians" leverde Nyessen (1927)
scherpe kritiek op het werk van Barge. Daar hij de kunstmatige vervorming
der Zuiderzee-schedels door Barge niet bewezen achtte, beschouwde hij het
vraagstuk van den Batavus genuinus als onopgelost.
In een andere publicatie van de hand van Nyessen (1929) is een tabel
te vinden, waarin de hoofdlengte en -breedte en de neushoogte, naar leeftijdsgroepen, van 550 mannelijke en 260 vrouwelijke Urkers zijn vermeld,
gebaseerd op het onderzoek, dat Nyessen in 1927/^8 op het eiland verrichtte.
In de desbetreffende hoofdstukken kom ik daarop nader terug.
Samenvattend moet men uit de bovenvermelde litteratuur wel concludeeren, dat het probleem, dat met de anthropologische eigenaardigheden
der Zuiderzeebevolking in het algemeen
en die van Urk in het bijzonder
is gegeven, nog steeds niet tot een oplossing is gebracht. Niet alleen, dat
men meestal met uiterst kleine getallen van onderzochte objecten opereerde
(Virchow b.v. werkte met 17 Zuiderzeeschedels, waarvan nog een aantal uit
de litteratuur; Barge had slechts de beschikking over 13 Marker schedels!),
maar ook heeft men er zieh, öf met het aannemen van een genetisch verband
tusschen Neandertaler en Zuiderzeetype öf met het stellen van de hypothese
der artificieele deformatie, zeer zeker te gemakkelijk afgemaakt. De weinige
resultaten, die de beide vorige onderzoekingen op Urk hebben opgeleverd
nog buiten beschouwing gelaten, zou alleen al om deze redenen een
hernieuwd onderzoek noodzakelijk zijn. Het anthropologisch probleem van het
Zuiderzeetype is in zijn geheelen omvang natuurlijk eerst op te lossen, wanneer
zoowel de bevolking van Marken, als die van Urk en bovendien nog het
zieh op Schokland bevindende skeletmateriaal 2 ) in het onderzoek worden
betrokken; hier zal ik mij echter tot Urk moeten beperken. Het zal derhalve
mijn taak zijn om na te gaan:
i°. wat de anthropologische kenmerken zijn van de thans levende
bevolking van het eiland Urk;
2°. of de eigenschappen van het z.g. Zuiderzee-type bij de Urkers
terug zijn te vinden, en zoo ja,
3°. of er een verklaring zou kunnen worden gevonden voor deze karakteristieke kenmerken.
Ik heb het Zuiderzeetype in zijn geheel daarom zoo dikwijls moeten noemen, omdat verreweg
de meeste onderzoekers niet direct en van te voren scherp tusschen de drie Zuiderzee-eilanden
hebben onderscheiden. Virchow is eigenlijk de eenige, die de schedels van Marken, Urk en Schokland met elkaar heeft vergeleken; hij meende, dat er wel verschillen waren te vinden, maar dat die
toch niet in Staat waren, de zonder twijfel bestaande samenhoorigheid te niet te doen.
2 ) Op Urk was het onmogelijk, de beschikking over schedel- en ander skeletmateriaal te verkrijgen.
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2 . Het materiaal en de uitwerking.
Bij het onderzoek werd er op toegezien, dat alleen individuen van oude
Urker afstamming werden opgenomen; toch bevinden zieh enkelen bij het
materiaal, waarvan slechts drie van de vier grootouders autochthoon zijn.
Hetgeen reeds Kohlbrugge (1904) voor Volendam en Marken vermeldde,
gold 00k voor Urk: „die Leute machten allerlei Schwierigkeiten", waardoor
dikwijls de overreding der menschen meer tijd in beslag nam dan het onderzoek zelf, zooals 00k Salier (1930) constateerde.
Er werd bij het onderzoek gebruik gemaakt van de anthropologische
meetlijsten der „Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
Zuiderzeepolders":

NUMMER :

DATUM :

NAAM :
Geslacht:
Leeftijd:
Beroep:
Godsdienst:
Gehuwd:
Woonplaats:
Sedert:
Vanwaar gekomen:
Herkomst Vader:
„
Moeder:
„
Grootvader V.:
„
Grootmoeder V.:
„
Grootvader M.:
„
Grootmoeder M.:
Oogkleur:
Haarkleur:
Haarvorm:
Epicanthus:
Tandanomalieen:
Tandcaries:
Bloedgroep:
Voorkomen van:
(partieel) Albinisme:
Hazelip (gespl. verhemelte):
Misvorming:
KZ.:
Zwakz.:
Epilepsie:
Doofstomheid:
Blindheid:
Tweelingen:
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Lichaamslengte:
Oorhoogte:
Hoofdlengte:
Hoofdbreedte:
Jukbeenbreedte:
Kaakhoekbreedte:
Morph. Gezichtshoogte:
Neuslengte:
Afstand Nasion—Mond:
Kinhoogte:
Neusbreedte:
Mondbreedte:
Arendsneus:
Kromme neus:
Wipneus:
Grieksche neuswortel:
Diep-ingesneden wortel:
Hoofd-index:
Morphol. gezichts-index:
Neus-index:
Index jugoparietalis:
Index jugomandibularis:
en bij wie in de familie:

waaraan enkele aanvullingen werden toegevoegd, zooals de physiognomische
gezichtshoogte, de kleinste voorhoofdsbreedte en eenige indices.
Van de beschrijvend morphologische eigenschappen werden, behalve
de op de meetlijst vermelde, nog nagegaan de hoogte van den neuswortel
en de vorm van den neusrug; de mediaan-sagittale hoofdcurve werd vastgelegd door middel van de loodkabel-methode (Baelz-Abel), terwijl dermatoglyphen van vingers en handen werden vervaardigd door middel van
de Stampo-houtplaat-methode, beschreven bij Geipel (1935). Van een
gedeelte der onderzochte personen werden foto's en face, en profil en
halfprofil gemaakt.
Verder werden nog enkele physiologische gegevens verzameld omtrent
den smaakdrempel voor phenylthioureum en omtrent de menarche, terwijl
bij een gedeelte van het materiaal nog het voorkomen van enkele erfelijke
ziekten en afwijkingen werd nagegaan. Tenslotte is over de jaren 1900—1935
nog een statistiek der doodsoorzaken (gerangschikt naar de internationale
kleine lijst) opgesteld; de inwoners van niet-Urker afstamming werden daarbij
veronachtzaamd.
Het onderzoek der bloedgroepen kon achterwege blijven, daar dit in
1930 reeds was verricht op instigatie van Dr. Marianne van Herwerden;
de weerstand bij de bevolking was te dien opzichte trouwens zoo groot,
dat we er niet aan konden denken, het toen verzamelde materiaal nog uit
te breiden.
In totaal werden onderzocht 721 personen, nl. 250 volwassenen (140
m + 110 v), 182 jongens en meisjes (82 m en 100 v) van 14—20 jaar en
289 schoolkinderen (162 m en 127 v) van 9—13 jaar. Wat de verdeeling
in leeftijdsgroepen betreft, deze vormde inzooverre een moeilijkheid, dat er
nog geen algemeen aanvaarde indeeling bestaat. Hoewel de hier aangewende
leeftijdsgroepeering geenszins ideaal is, heb ik toch aan deze indeeling vastgehouden, daar de meeste vergelijkingsdata uit de litteratuur betrekking
hebben op 21—60-jarigen. Een bezwaar vormt het feit, dat na het 2ie jaar
nog aanzienlijke veranderingen zoowel in lichaamslengte als in de hoofdmaten kunnen optreden, terwijl voor de groep van 14—20-jarigen een verdere
verdeeling wel gewettigd was, maar met het 00g op de kleinheid van het
materiaal toch niet wenschelijk. In de litteratuur ontmoet men nu en dan
de groep der 25—60-jarigen, een indeeling die voor de mannen ongetwijfeld
meer op haar plaats is, maar voor de vrouwen geenerlei voordeelen biedt.
Waarschijnlijk zou het trouwens de voorkeur verdienen, een voor mannen
en vrouwen verschillende leeftijdsgroepeering vast te stellen.
De kinderen van 9—13 jaar werden op school onderzocht, de jongeren
van 14—20 jaar gedeeltelijk op de gemeentelijke visscherij-school en naaischool en in het Patrimoniumgebouw en gedeeltelijk, evenals de volwassenen,
in de gezinnen.
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De maten werden bijna aIle genomen naar de methode van Martin.
Bij het meten der lichaamslengte werden aIleen de schoenen uitgetrokken.
De oorhoogte werd gemeten door middel van den parallelometer van Schultz,
die de meetfout van deze lastige maat verkleint en bovendien den invloed
der asymmetrie uitschakelt. De physiognomische bovengezichtshoogte (nasionstomion) en de morphologische gezichtshoogte werden niet, zooals Martin
aangeeft, met de "Stangenzirkel", maar evenals Scheidt (1927) heeft gedaan
met de "Gleitzirkel" direct gemeten 1).
Voor de beoordeeling van oog- en haarkleur was ik aangewezen op
het gebruik van de in Amsterdam gebruikelijke academische oog- en haarkleurtafels, zoodat mijn gegevens niet direct te vergelijken zijn met die,
welke verkregen zijn met de internationale tafels van Martin (-Schultz) en
Fischer-Saller; toch zijn de resultaten zoo nog meer betrouwbaar, dan
wanneer enkel en aIleen op den indruk wordt afgegaan.
Bij de statistische uitwerking van het materiaal werden de algemeen
gebruikelijke methoden gevolgd, zooals ze o. a. door Johannsen (1926) en
Weber (1935) zijn beschreven; bij de kleinere groepen zag ik er van af, a.
m en v te berekenen, daar de resultaten dan toch te onzeker blijven.
De homogeniteit van het materiaal is groot, hetgeen op dit inteelteiland niet te verwonderen valt. Sociale verschillen vallen niet op; er is wel
een visscherstand en een knechtenstand, en ook de middenstand ontbreekt
niet, maar deze groepen zijn niet streng afgescheiden; voor het in aanmerking
nemen dezer verschillen met het oog op het vaststellen van mogelijke onderscheiden in de anthropologische samenstelling der sociale groepen is het
materiaal te klein.

1) Zie de voetnoot op biz. 61.
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3. Maten en indices.
De lichaamslengte is een der meest onderzochte anthropologische kenmerken. Ook in Nederland versehenen tal van publicaties, die zieh bezig
hielden met de lichaamslengte en de vermeerdering daarvan in de laatste
zeventig jaar. Bijna al deze onderzoekingen hebben betrekking op de
19-jarige recruten voor het leger, zoodat overeenkomstige gegevens omtrent
volwassenen en het vrouwelijk geslacht veel zeldzamer zijn of ontbreken.
In Tab. 1 vindt men de verschillende lichaamslengten van de leeftijdsgroepen van het mannelijk geslacht.
Tab. 1. De lichaamslengte bij het mannelijk geslacht
(naar leeftijdsgroepen, lengte in cm)
leeftijd

n

Var. breedte

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

23
35
28
40
34
82
121
19

123—145
125—149
131—150
132—162
134—170
152—188
158—196
152—188

M ± m
132,6
i35>5
139,3
147,3
150,7
170,6 ± 0,87
172,7 ± 0,58
167,9

er

V

7,86
6,36

4,55
3,68

Tijdens het verloop der groeiperiode neemt de lengte gedurig toe, het
meest opvallend van het i i e tot het i2e jaar en gedurende de puberteit.
Salier (1930) vond, dat bij de door hem onderzochte bewoners van het aan
de grens van de Kieler Bocht gelegen eiland Fehmarn, de lengte ook nog
gedurende de periode van 20—24 jaar toenam en dat daarna een vermindering
intrad; van 25—60 jaar bleef de lengte vrij stationnair, terwijl in de regressieve
phase daarna de lichaamslengte duidelijk afnam. Hannesson (1925) constateerde daarentegen bij de IJslanders reeds eerder een geringe vermindering.
Voor de Urkers laat bovenstaande tabel dienaangaande geen conclusie toe;
het gemiddelde der boven zestig-jarigen is aanzienlijk kleiner dan dat der
21—60 jarigen.
Tab. 2 vermeldt de lichaamslengten van de overeenkomstige groepen
van het vrouwelijk geslacht.

n

Tab. 2. De lichaamslengte bij het vrouwelijk geslacht
(Zie Tab. i)
leeftijd

n

Var. breedte

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

19
23
30
33
21
100
100
10

125—146
121—149
133—157
138—161
135—164
149—174
149—174
147—163

M ± m

133,7
i34>i
144,8
147,9
150,0
161,2 ± 0,53
161,5 dz 0,54
155,2

0

5,34
5,37

V

3,31
3,33

Ook hier vindt het grooter worden in den loop der jaren duidelijk zijn
weerslag in de cijfers. Terwijl echter bij de jongens de grootste toename tusschen het n e en het I2e jaar viel, heeft dit bij de meisjes reeds eerder plaats,
nl. van het ioe tot het n e jaar.
Eerst in de periode van 14—20 jaar wordt het geslachtsverschil ten
opzichte van de lichaamslengte duidelijk. Voor de volwassenen bedraagt
de geslachtsrelatie 1,07, absoluut is het verschil in doorsnede meer dan 10 cm,
terwijl de 13-jarige jongens en meisjes nog ongeveer even groot zijn. Opvallend is verder het geringe verschil tusschen de vrouwelijke 14—20 jarigen
en de 21—60-jarigen, nl. slechts 3 mm tegen ruim 2 cm bij de mannen;
waarschijnlijk is dit een gevolg van het feit, dat de maximale lengte bij het
vrouwelijk geslacht veel eerder bereikt wordt dan bij de mannen; zooals
reeds eerder door Stratz (1903) werd geconstateerd overtreft de gemiddelde
lengte der n-jarige meisjes die der even oude jongens; statistisch zeker is
dit verschijnsel hier echter niet. Bij Salier (1930) was het in geringere mate —
en ook statistisch onzeker — het geval bij de 12- en 13-jarige meisjes van
Fehmarn. Waarschijnlijk hangt dit samen met de voor jongens en meisjes
verschillende groeiperioden, door Stratz „Füllung" en „Streckung" genoemd.
Ook in fig. 1, waar de gegevens van tab. 1 en 2 graphisch zijn voorgesteld,
komen deze feiten duidelijk naar voren. Zoowel bij de jongens als bij de
meisjes zijn twee perioden van snelleren en van langzameren lengtegroei te
onderscheiden. Bij de vrouwen neemt de lichaamslengte gedurende de
regressieve phase iets sneller af dan bij het mannelijk geslacht.
Of de toename van de gemiddelde lichaamslengte, die ook in Nederland
heeft plaats gehad (Bruinsma 1906, 1907; Bolk 1909, 1914; van den Broek
1927; e. a.) eveneens op Urk haar invloed heeft laten gelden, kan ik niet
nagaan. Sasse (1911) schrijft de voor Urk meest typische persoon de kleine
lichaamshoogte van 160,9 cm toe; het is niet duidelijk, wat hij daarmee
precies bedoelde. In elk geval valt deze afmeting aanzienlijk beneden het
gemiddelde van thans (zie tab. 1).
Het is bekend, dat de vermeerdering in lichaamslengte grootendeels
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Fig. i. Graphische voorstelling van de leeftijdsverandering der lichaamslengte.
(De afstand voor de leeftijdsgroep 21—60 is relatief te klein.)

moet worden toegesehreven aan het verminderen van het aantal zeer kleine
en kleine personen. Onderzoekt men nu de verdeeling der lichaamslengte
bij de volwassen Urkers (Tab. 3) van 21—60 jaar, dan blijkt, dat de groep
Tab. 3. De procentueele bezetting der lengtegroepen bij volwassenen.
(n = 121 m. en 100 vr.)
m.
lichaamslengte

zeer klein
beneden middelmaat
middelmaat
boven middelmaat
zeer lang

. . . .

vr.

cm

%

x—152,9
153—162,9
163—166,9
167—169,9
170—172,9
173—182,9
183—X

4,1
10,7
I3>2
26,4
39» 7
5,8

cm

.

x—141,9
142—150,9
151—154,9
155—157,9
158—159,9
160—169,9
170—X

%
4,0
7,0
13,0
17,0
50,0
9,o

der zeer kleinen op Urk niet voorkomt, terwijl 00k het aantal kleinen gering
is. Zelfs de andere groepen-indeeling van Bolk in aanmerking genomen
x ) De indeeling van Bolk was hem opgelegd door het gebruik van de militie-staten. Tk heb
mij gehouden aan het algemeen gebruikelijke Schema van Schmidt (1905) Wegens de kleinheid
van het materiaal bleef fouten-berekening achterwege.
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en rekening houdend met het feit, dat de gegevens van Bolk betrekking
hebben op nog niet geheel volgroeide individúen, ligt het percentage der
kleinen onder de tegenwoordige Urkers aanzienlijk beneden het gemiddelde
percentage der kleinen ( = minimalen + zeer kleinen + kleinen, naar Bolk)
voor het geheele rijk gedurende de periode 1898—1907, zoodat de conclusie
niet al te gewaagd lijkt, dat Urk ten opzichte van de lengte-toename geen
uitzondering op den regel vormt.
Het was Sasse verder nog opgevallen, dat er zooveel groote vrouwen
op Urk voorkwamen. Deze constateering wordt door bovenstaande tabel wel
bevestigd: het percentage der lange en zeer lange vrouwen is aanzienlijk
grooter dan het overeenkomstige percentage der mannen; gezien de cijfers,
die Salier (1930, 1931) publiceerde voor Fehmarn en Süderdithmarschen,
blijkt dit echter een meer voorkomend verschijnsel te zijn.
De groepen-indeeling voor de vrouwen is gebaseerd op die der mannen
met inachtneming der bovenvermelde geslachtsrelatie. Met het 00g op dit
duidelijk geslachtsverschil in lichaamslengte wäre het zinloos om, zooals
00k in Nederland nog te veel gebeurt, een indeeling, die voor het mannelijk
geslacht is bedoeld, 00k op het vrouwelijk geslacht toe te passen. Het is echter
nog de vraag, of de correctie door middel van de geslachtsrelatie wel de
meest juiste is; immers de geslachtsrelatie is berekend uit de mannelijkevrouwelijke gemiddelden, en het is niet onmogelijk, dat de geslachtsrelatie voor
de waarden boven of beneden de gemiddelden een andere grootte aanneemt.
Hierin zou dan 00k de verklaring gezocht moeten worden voor het
hooge percentage groote vrouwen; dit is echter een veronderstelling, die aan
een grooter materiaal dient te worden bevestigd.
De gemiddelde lichaamslengte der volwassen mannelijke Urkers, die
172,7 cm bedraagt, doet de bevolking van het eiland behooren tot de uitgesproken lange populaties van noordwestelijk Europa; ze komen zelfs even
boven het rijksgemiddelde van Nederland uit, dat van den Broek (1927)
berekende op 172,36 cm op grond van de gemiddelde lengte van 170,77 cm
der voor den weerdienst gekeurde 19-jarigen. Ook bij vergelijking met andere
N.W.-Europeesche eiland- of kustbevolkingen (zie Tab. 4) blijkt, dat de
gemiddelde lengte der Urkers aan den hoogen kant is. Toch moet men bij
een dusdanige vergelijking op allerlei bronnen van fouten bedacht zijn.
AI laat men de meetfout en de fout van het kleine getal of de statistische
fout buiten beschouwing, dan blijven er nog de verschillen, die op een onderscheid in de samenstelling van het materiaal kunnen berusten, b.v. ten opzichte van den leeftijdsopbouw *) of van den socialen stand. In bovenstaande
tabel zijn deze laatste echter waarschijnlijk grootendeels uitgeschakeld, daar
het hier in hoofdzaak visschers- en boerenbevolkingen betreft.
De Tro ndelagcr Noren van Bryn (1920) in Tab. 4 zijn b.v. niet zonder meer vergelijkbaar
met de andere groepen, daar het hier recruten betreft.
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Tab. 4. De gemiddelde lichaamslengte van volwassen mannen bij
verschillende N.W. Europeesche eiland- of kustbevolkingen.
n
Runö (Zweden)
Fehmarn (Duitschland)
. .
Urk
Spiekeroog (Duitschland) . .
Tro ndelagen (Noorwegen). .
Finkenwärder (Duitschland) .
Fär ö e r
Terschelling
Bornholm (Denemarken)
. .
Volendam
Fanö (Denemarken)

. .
. .
. .
. .
. .

M ±

77
333

i74,i ± 0,71
173,9

121

172,7 ± 0,58

59
500
70
445
64
680
56
127

auteur

m

172,5
172,4
i7i,5
170,5
170,2
169,4 ± 0,23
169,3
167,1 ± 0,55

Hilden

. . . .
•

1930

Ruhnau . . . •
Bryn . .
.

1925
1920

J orgensen . . . .
.
Ribbing .
. .
Kohlbrugge . . .
Ribbing . . . .

1902
1914
1926
1904
1926

Keiter (1931) toonde aan, dat tusschen deze beide groepen slechts
zeer geringe verschillen ten opzichte van de gemiddelde lichaamslengte
bestaan. Ook de „biologische fout", die ontstaat door het afnemen van de
lichaamslengte in den loop van den dag met 2 ä 3 cm (Martin 1928) kan
een soortgelijke uitwerking hebben. Met inachtneming dezer overwegingen
behoudt een vergelijking natuurlijk zijn waarde. Alleen het gemiddelde van de
Zweden van het eiland Runö en dat van de Duitschers van het eiland Fehmarn
liggen boven dat der Urkers, de andere groepen hebben een gemiddelde daar
beneden; weliswaar moet men bij de Volendammers
en de bewoners van de
Fär Oer en van Terschelling rekening houden met de mogelijkheid, dat door
de lengte-toename sedert het desbetreffend onderzoek de gemiddelde lengte
grooter is geworden. Ook de volwassen vrouwen op Urk, met een doorsneelengte van 161,5 ± 0,54 cm, zijn groot. Het gemiddelde wordt overtroffen
door de bewoonsters van het eiland Finkenwärder (163,6 cm) en door die van
het eiland Fehmarn (162,5 c m ) > het gemiddelde der andere vrouwelijke
populaties blijft lager: voor de Fär Oer is het 159,9 c m > v o o r Runö 159,7 ± 0 f i 7
cm, voor Bornholm 159,5 ± 0,43 cm.
Het geslachtsverschil in lichaamslengte is op Urk kleiner dan op het
eiland Runö, met een geslachtsrelatie van 1,09, kleiner ook dan het Europeesche gemiddelde (een geslachtsrelatie van 1,08), maar even groot als het
geslachtsverschil op Fehmarn.
De variabiliteit der lichaamslengte (zie de variatie-coefficienten v in
tab. 1 en 2) is op Urk vrij normaal. Anders dan men oppervlakkig beschouwd
x ) Kohlbrugge veronderstelt bovendien nog, dat zijn gemiddelde te gering is, omdat hij in
hoofd7aak oudere mannen mat; dit wordt bevestigd door het gemiddelde der vrouwen, 164,0
cm, hetgeen een geslachtsrelatie van slechts 1,03 zou beteekenen, terwijl voor de lichaamslengte
nog nergens zoo'n läge relatie werd geconstateerd. Toch blijft, wanneer men de boven 50- of
de boven 6o-jarigen van zijn materiaal buiten beschouwing laat, de gemiddelde lichaamslengte
vrijwel gelijk, nl. bij uitschakeling der 61- x-jarigen 169,8 cm en bij die der 51- x-jarigen 169,6 cm.
Het gemiddelde der vrouwen wordt bij uitschakeling van de beneden 21-jarigen zelfs 164,6 cm.
De fout van het kleine getal zal hier wel een rol speien.

15

zou verwachten, vermindert inteelt de variabiliteit als zoodanig dus niet.
In de variatie-coefficient der mannelijke jongeren van 14—20 jaar tegenover
die der vrouwelijke komt het reeds boven genoemde verschijnsel tot uitdrukking, dat de lengtegroei in deze periode bij het mannelijk geslacht
sneller verloopt dan bij het vrouwelijk geslacht, waardoor 00k grootere
verschillen optreden en de variabiliteit dienovereenkomstig vergroot wordt
(v = 4>55 tegenover v = 3,31).
De hoofdlengte der Urkers is, blijkens de in tab. 5 ondergebrachte gegevens
omtrent de gemiddelde lengte van het hoofd bij de verschillende leeftijdsgroepen van het mannelijk geslacht, reeds op jeugdigen leeftijd zeer aanTab. 5. De hoofdlengte bij het mannelijk geslacht
(naar leeftijdsgroepen; in mm).

leeftijd
9
10

11

12

13

14—20

21—60
61 X

n

Var. breedte

23

171—194
171—194
170—200
171—194
175—194
176—212
181—219
186—216

35
28
40
34
82
121
19

0

V

5,64
6,87

2,93
3,49

M ± m

179,3
183,0
I83,5
184,5
184,7
192,7 ± 0,63
196,8 ± 0,62
197,7

zienlijk. Een hoofdlengte van 194 mm, die zelfs voor volwassenen tot de
zeer lange moet worden gerekend, is bij de schoolkinderen geenszins een
hooge uitzondering. De grootste toename van deze hoofdmaat valt tusschen
het negende en het tiende jaar en verder in de puberteitsperiode van 14—20
jaar, terwijl in de andere jaren de groei geleidelijker verloopt. Opmerkelijk
is verder, dat, anders dan bij de lichaamslengte, waar ongeveer na het 6oe
levensjaar een daling optreedt, bij de lengte van het hoofd de toename 00k
na dien tijd nog aanhoudt.
Dat het hier geen toevalligheid betreft, die door de kleinheid van het
materiaal werd veroorzaakt, bewijzen de overeenkomstige bevindingen bij
de Fehmaraners van Salier (1930). Trouwens, bij het vrouwelijk geslacht
(zie tab. 6) vindt men het zelfde verschijnsel: tot op hoogen leeftijd neemt
Tab. 6. De hoofdlengte bij het vrouwelijk geslacht. (Zie Tab. 5.)
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leeftijd

n

Var. breedte

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

19
23
30
33
21
100
100
10

166—187
165—186
170—189
165—194
171— : '95
172—195
174—201
176—199

M

±m

176,0
176,4
178,2
179,3
180,0
182,8 ± 0,54
187,3 ± 0,56
189,3

0

V

5,43
5,61

2,97
3,00

de hoofdlengte nog toe. Toeh verloopt het groeiproces hier eenigszins anders
dan bij het mannelijk geslacht, daar perioden van verhoogde toename van de
hoofdlengte niet voorkomen of althans minder duidelijk zijn.
Ter vergelijking zij hier ingevoegd tabel 7, waarin ik de gegevens van
Nyèssen, die hij 1927/^28 op Urk verzamelde, volgens de hier aangewende
leeftijdsgroepeering heb ver werkt. De overeenstemming tusschen de drie
tabellen is zoo groot, dat ze elkaar volkomen bevestigen; aile verschillen
liggen binnen de grenzen van de statistische fout. Ook bij Nyèssen heeft de
Tab. 7. De hoofdlengte der Urkers naar Nyèssen (1929).
vr.

m.
leeftijd

9
10
11
12
13
14—20

21—60

61

X

n

Var. breedte

m

n

Var. breedte

m

26
36
33
42
18
105
132
32

166—186
172—192
170—194
172—184
173—194
i70—203

176,7
180,2
181,5
179,9
181,5
186,6
i95,i
198,4

26
33
26
2
3
13
130
23

164—185
159—195
165—187
177—180
173—180

175,9
i75,i
177,0
178,5
175,7

177—216

183—215

176—190
i70—204

175—200

183,1

185,7
188,4

1 engte-toename van het vrouwelijk hoofd geleidelijker plaats dan van het
mannelijke, terwijl ook hier de grootste vermeerdering bij de jongens valt
tusschen het ge en het ioe jaar en in de periode van 14—20 jaar.
In fig. 2 is het verloop van het groeiproces van de hoofdlengte bij de
beide sexen graphisch weergegeven.
De aanhoudende lengte-toename valt bij beide geslachten duidelijk in
het oog, evenals het feit, dat deze bij de vrouwen meer geleidelijk plaats grijpt.
Anders dan bij de lichaamslengte is hier op 9-jarigen leeftijd reeds een
duidelijk geslachtsverschil merkbaar. De geslachtsrelatie is voor de 10-jarigen
reeds 1,04, voor de volwassenen 1,06 en loopt voor de boven 60-jarigen weer
iets terug. Sailer knoopt aan dit verschijnsel, dat hij ook constateerde aan de
eilandbevolking van Fehmarn, de conclusie vast, dat de hoofdmaten reeds
dadelijk onder invloed staan van de primair geslachtsbepalende factoren,
terwijl de geslachtsdifferentiatie der lichaamsmaten — lengte, been- en armlengte enz. — in hoofdzaak door hormonale werking te voorschijn zou
worden geroepen.
Tab. 8 geeft een overzicht over het procentueele voorkomen van de
verschillende hoofdlengten bij de beide sexen.
Verreweg het grootste percentage der Urkers valt ten opzichte van de
hoofdlengte volgens de indeeling van Lebzelter (1923) *) in de groep der
*) Deze indeeling van Lebzelter is misschien te zeer op middeneuropeesche en Balkan-verhoudingen ingesteld. Althans de groep der zeer langen heeft op Urk een dusdanigen omvang,
dat een verdere verdeeling gewettigd ware.
3 - Urk
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Tab. 8. De procentueele bezetting der hoofdlengte-groepen bij volwassenen
(n = 140 m. en 110 vr.). Zie tekst.

vr.

m.
mm

zeer kort
kort
middelmatig
lang
zeer lang

x—169
170—177
178—185
186—193
194—X

%

mm

5,o ± i>8
30,0 ± 3,9

160—167
168—175
176—183
184 X

x

65,0 ±

%

—159
4,5 ± 2,0

19,1 ± 3,7

76,4 ± 4,0

zeer langen. Evenals bij de lichaamslengte is 00k hier de indeeling der vrouwen
gebaseerd op die der mannen met inachtneming der hierbestaande geslachtsrelatie van 1,06; weer doet zieh het verschijnsel voor, dat van de vrouwen
een grooter gedeelte in de groep zeer lang valt dan van de mannen. Wel is
dit onderscheid statistisch niet zeker (D ± m D = 11,4 ± 5,66) > maar het is
toch opmerkelijk, dat het zoowel bij de lichaamslengte als bij de hoofdlengte
optreedt. Om hierin verder inzicht te verkrijgen, heb ik de afzonderlijke
geslachtsrelatie berekend voor de Varianten die boven de gemiddelden liggen.
Het blijkt, dat deze kleiner is, nl. 1,05! Het is dus noodzakelijk, voor de
herleiding van de mannelijke groepen-indeeling tot een voor de vrouwen,

198
m.m

. . . . m.
vr.

/56

/9U
192
190
188*

¡86
18*4.
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178
176 9 10 //
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Fig. 2 Groeicurve van de hoofdlengte.
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de geslachtsrelaties voor de Varianten boven en beneden de gemiddelden
afzonderlijk te bepalen en eerst op grond daarvan de correctie aan te brengen.
De hoofdlengte-groepenindeeling voor de vrouwen wordt dan x—159;
160—167; 168—176; 177—184; 185—x en de resp. percentages o; o; 4,5;
29,1; 66,4; een veel grooter overeenstemming met de percentages der mannen
is hierdoor bereikt.
Tab. 9. De procentueele bezetting der hoofdlengtegroepen bij verschillende
bevolkingen. (Fehmarn, Salier 1930, n = 291 m. en 327 vr.; Süderdithmarschen,
Salier 1931, n = 184 m. en 179 vr., Urk n = 140 m. en 110 vr.)
vr.

m.
Fehmarn
zeer kort .
kort . . .
middelmatig
lang . . .
zeer lang .

.
.
.
.
.

Dithmarschen

,

___

1,0
8,6
42,6
47,8

o,5
3,3
39,o
57,2

Urk

Fehmarn

,

Dithmarschen

Urk

__

—

2,4
n,9
44,o
4i,7

5,o
30,0
65,0

___
1,1
7,3
45,2
46,4

—

4,5
29,1
66,4

In tab. 9 zijn de percentages voor Urk vergeleken met die voor Fehmarn
en Süderdithmarschen. Urk kent geen korthoofden, slechts zeer weinig
middelmatigen, en bezit de meeste zeer langen. Opmerkelijk is op Urk 00k
het groot aantal personen, dat een grootere hoofdlengte heeft dan 200 mm:
van de volwassen mannen is dit 25,7 ± 4,0 % (van de Spiekeroogers heeft
37,3 ± 6,3 % een hoofdlengte boven 200 mm). Dit oefent natuurlijk zijn
invloed 00k uit op het gemiddelde, dat dan 00k met 196,8 cm voor de volwassen
mannen tot de hoogste in Europa behoort. De treffende kenschetsing „wahre
Kephalonen" door Virchow (1877) gebezigd, was ongetwijfeld op zijn plaats.
Tab. 10. De gemiddelde hoofdlengte van volwassen mannen bij verschillende
N.W. - Europeesche kust- en eilandbevolkingen.
n
Terschelling
Urk
Runö (Zweden)
Fär ö e r
Schleswig-Holm (Duitschland)
Spiekeroog (Duitschland) . .
Bornholm (Denemarken) . . .
Fehmarn (Duitschland)
. . .
Finkenwärder (Duitschland) .
Fanö (Denemarken)
Volendam

.
.
.
.
.

M ± m

64

197,9

121

196,8

77
445
73
59
680
291
70
127
56

195,7
195,1
194,6
193,9
193,6
193,5
192,0
190,1
188,4

± 0,62

±
±
±
±
±
±

0,61

0,56
0,20
0,38
0,50

o,79

auteur

1914
Hilden
. .
Jorgensen.
Keiter
. .
Ruhnau .
Ribbing .
Salier
Scheidt . .
Ribbing .
Kohlbrugge

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. .
. .
. .

1926
1902
1931
1925
1926

1930

1927
1926
1904

Onmiddellijk na de Terschellinger Friezen komen de Urkers (zie tab. 10),
terwijl de Volendammers van Kohlbrugge met een hoofdlengte van 188,4
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mm 1) het minimum van de tabel vormen. Dit ten opzichte van de eenheid
van het z.g. Zuiderzee-type eenigszins bevreemdende verschijnsel deed het
gewenscht voorkomen, hier de drievoudige typen-differentieering toe te passen;
daar D ± mD = 8,4 ± 1,0, blijkt het onderscheid in hoofdlengte tusschen
Urkers en Volendammers statistisch vast te staan.
Ook het gemiddelde der vrouwen, 187,3 ± 0,56, is zeer hoog en wordt
door geen enke1e der hier ter vergelijking aangehaalde bevolkingen bereikt:
de vrouwen van Runo 185,5 ± 0,63, van Bornholm 185,4 ± 0,40, van
Spiekeroog 184,9, van Fehmarn 183,0 ± 0,34 en van Volendam 179,3;
het dichtst komen de vrouwen van de Far Oer, met een gemidde1de van 186,3
mm er aan toe.
De variabiliteit van de hoofdlengte (zie v, tab. 5 en 6) is op Urk normaal;
de variabiliteitscoefficient van de volwassen mannen is aan den hoogen
kant, maar het verschil met die van andere populaties ligt binnen de grenzen
van de statistische fout.
De gegevens omtrent de breedte van het hoofd bij de leeftijdsgroepen van
het manneIijk geslacht vindt men in tab. 1I.
Tab.

II.

De hoofdbreedte bij het mannelijk geslacht
(naar leeftijdsgroepenj in mm).

leeftijd

n

Var. breedte

9
10

!l3
35
28
40
34
82
121
19

143-156
J4!l-160
141-158
137-160
139-164
144-170
143-173
146-167

II

12
13
14-20
21-60
61-x

v

150 ,5
150,4
149,2
150,9
15 1,6
154,5
157,4
157,2

±
±

0,57
0,!>2

5,13
5,70

3,32
3,62

Aan de gemiddelde hoofdbreedten der jongens valt direct op, dat deze
hoofdafmeting van 9 tot I I jaar af- in plaats van toeneemt. Waarschijnlijk
is dit te wijten aan de fout van het kleine getal; een dergelijke afname komt
echter (bij IO-12-jarigen) ook voor in het materiaal van Saller, terwijl
ook bij de Urker meisjes van IO jaar (zie tab. 12) dit verschijnsel voorkomt.
Hoe dit ook zij, zeker is wei dat de toename der hoofdbreedte in deze periode
zeer gering is; bij de meisjes vangt deze oInstreeks net loejaar aan, bij de
jongens een jaar later. Tot in den tijd van het volwassen zijn neemt deze
maat vervolgens geIeidelijk toe, om gedurende de regressieve phase weer af
te nemen; dat bij de vrouwen boven 60 jaar volgens tab. 12 nog een vermeerdering optreedt, is vrij zeker een toevalligheid die aan het kleine aantal
te danken is; ook bij de mannen is de afname in die periode opvallend gering.
1) Kohlbrugge zelf noemt als gemiddelde 190,0 mmj dit is echter onjuist. Bij de berekening
van m uit zijn persoonstabe1 bleek mij, dat dit 188,4 mm moet zijn; ook vele der andere geInidde1den kloppen niet, daar Kohlbrugge blijkbaar de gemiddelden afrondde.
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Tab. 12. De hoofdbreedte bij het vrouwelijk geslacht.
(Zie tab. n . )
Leeftijd

Var. breedte

n

140—154

19
23
30
33

9

10

11
12

13
14—20
21—60
61—X

M ±

V

4,47
3,96

2,98
2,60

i45,o
143,9
i45,o
H6,3
i47,i

137—156
134—155
135—157
139—154
137—158

21
100
100
10

0

m

149,8 ± 0,45
152,4 ± 0,40
i54>o

142—162
149—160

De tabel, die Nyessen in zijn „Somatical investigation of the Javanese"
1929 omtrent het door hem op Urk verrichte onderzoek publiceerde, levert
00k voor de hoofdbreedte niet te verwaarloozen contrölemateriaal. Zijn
gegevens verwerkte ik in tab. 13. Wat het groeiproces betreft, vertoont tab. 13
wel ongeveer het zelfde beeld als tab. 11 en 12, alleen iets onregelmatiger; de
ouderdomsvermindering is hier veel duidelijker. Het meest in het 00g loopende
verschil is wel, dat de meeste gemiddelden van Nyessen iets lager zijn dan de
mijne, op enkele plaatsen zelfs lager dan de grens van de statistische fout.
Tab. 13. De hoofdbreedte der Urkers naar Nyessen (1929).
vr.

m.
leeftijd
n

Var. breedte

m

9

26

141—158

135—160

11

36
32

148,7
148,2
150,6
148,5
148,5

10
12

13
14—20
21—60
61 X

26
18
105

131
32

138—163
142—159

135—155
132—164
133—169
140—167

151,0
i54,o

150,6

n

Var. breedte

m

26

133—151
133—158

H3,3
143,3
145,6

33

26
2

3
13

130
23

134— 1 58

136—140
141—150
141—156
134—160
132—160

138,0
146,3
148,8

149,3
147,1

Bij vergelijking der variatie-breedten blijkt, dat ik dikwijls hoogere
Varianten heb gemeten dan Nyessen, die natuurlijk bij een relatief kleine
n de gemiddelden sterk beinvloeden; toch krijgt men den indruk, dat hier
00k andere oorzaken werkzaam zijn, zooals misschien een andere meetmethode *). Evenals bij de hoofdlengte is het geslachtsverschil reeds op 9-jarigen
leeftijd duidelijk merkbaar; het wordt in — en 00k nog na — de puberteitsperiode betrekkelijk slechts weinig grooter. Voor de 21—60-jarigen bedraagt
de geslachtsrelatie 1,03 (bij Nyessen is deze 1,02, een bedrag, dat bij mijn
weten in N.W.-Europa nergens eiders werd geconstateerd).
In fig. 3 is de groeicurve van de hoofdbreedte, op grond van de
1 ) Ik mat de grootste breedte volgens Martin, door den meetpasser in zigzag-vormigc lijn van
voren naar achteren te voeren.
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Fig. 3. Groeicurve van de hoofdbreedte.

gemiddelden van tab. n en 12, weergegeven. Zooais ik hierboven reeds vermeldde, moet de vermeerdering van de hoofdbreedte in de regressieve phase
bij het vrouwelijk geslacht, die in fig. 3 opvalt, als een fout van het kleine
getal beschouwd worden.
Tab. 14. De procentueele bezetting der hoofdbreedtegroepen bij Urker volwassenen
(n = 140 m. en 110 vr.).
vr.

m.
mm
zeer smal
smal
middelmatig
breed
zeer breed

x—139

140—147
148—155
156—163
164 X

%

mm

4,3 ± 1.7

136—142

28,6 ± 3,8
53,6 ± 4,2

13,6 ± 2,9

x—135

i43—*5<>
15 1 — I 5 8
159—x

%
2,7 ± 1,5
26.4 ± 4,1

65.5 ± 4,5
5,5 ± 2,1

De breedte van het Urker hoofd is gemiddeld vrij groot, hetgeen 00k
wordt aangetoond door de cijfers van tab. 14: de breede groep heeft verreweg
het grootste percentage, zeer smalle hoofden komen op Urk niet voor, en
00k de smalle zijn slechts in een gering percentage aanwezig. Het verschil
in de bezetting der zeer breede groep tusschen de beide geslachten is
statistisch onzeker.
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Tab. 15. De procentueele bezetting der hoofdbreedtegroepen op Urk vergeleken met
andere bevolkingen (Fehmarn, Salier 1930 n = 219 m. en 327 vr.; Süderdithmarschen, Salier
1931 n = 184 m. en 179 vr.).
vr.

m.

zeer smal .
smal . . . .
middelmatig
breed . . .
zeer breed .

Fehmarn

Dithmarschen

Urk

Fehmarn

Dithmarschen

o,7
15,2
46,2
37,9

1,1
22,9
53,o
23,0

4,3
28,6
53,6
13,6

1,2
12,8
52,6
33,4

i,7
20,9
63,3
14,1

Urk

_
2,7
26,4
65,5
5,5

Bij vergelijking met andere populaties (tab. 15) blijkt, dat in de zelfde
volgorde als de hoofdlengte toenam, de hoofdbreedte vermindert; terwijl
echter de lengte ongeveer het maximum bereikte, komt de breedte lang niet
aan het N.W.-Europeesche minimum toe; integendeel, hoewel de breedte
relatief afneemt, blijft ze absoluut toch zeer aanzienlijk. Dit komt nog duidelijker uit bij de vergelijking met de gemiddelden van de hoofdbreedte van
andere bevolkingen, die in tab. 16 is doorgevoerd.
Urk bevindt zieh in de tabel vlak bij Terschelling en 00k dicht bij het
maximum der hoofdbreedte, de bevolking van Fehmarn. De Volendammers
zijn gemiddeld 2 mm smaller, maar dit verschil kan 00k toevallig zijn: D ±
m D = 2,2 ± 0,90; het verschil met het Oostfriesche eiland Spiekeroog is
daarentegen statistisch wel zeker.
Tab. 16. De gemiddelde hoofdbreedte van volwassen mannen bij verschillende N. en W.-Europeesche kust- en eilandbevolkingen.
n
Fehmarn (Duitschland) . . . .
Finkenwärder (Duitschland) . .
Urk
Terschelling
Fanö (Denemarken)
Runö (Zweden)
Fär Öer
Volendam
Bornholm (Denemarken) . . . .
Spiekeroog (Duitschland) . . .

M ± m

291
70

161,8
160,1

121

157,4

64
127
77
445
56
680
59

156,9
156,3
156,1
155,6
155,2
154,6
154,6

±

o,35

± 0,52
0,50
± 0,60
±
± o,79
± 0,20

auteur
Salier,
Scheidt,

1930
1927

Sasse,
Ribbing,
Hilden,
Jorgensen,
Kohlbrugge,
Ribbing,
Ruhnau,

1914
1926
1926
1902
1904
1926
1925

Ook de vrouwelijke Urkers staan met hun gemiddelde 152,4 ± 0,40
niet ver van het maximum, dat de Fehmaraner en Finkenwärder vrouwen met
155,3 m m houden. Het gemiddelde der Volendammer vrouwen (uit n = 12)
is te onzeker, om er een conclusie uit te trekken; het bedraagt 147,7 mm.
Tusschen Urk en Volendam bevinden zieh de vrouwelijke gemiddelden
van het eiland Runö (150,1 ± 0,61), van de F ä r ö e r (150,3), van Bornholm
(149,2 ± 0,30) en van Spiekeroog (148,8).
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De geslachtsrelatie op Urk bedroeg voor de hoofdbreedte 1,03; op
Finkenwärder was deze even groot en op Runö, de Far Oer, Fehmarn, Bornholm en Spiekeroog eenigszins grooter (1,04); in Volendam zelfs 1,05.
De variabiliteit van de hoofdbreedte (zie tab. 11 en 12, v) is bij de
mannen normaal, bij de vrouwen zeer gering.
De relatie van de hoofdbreedte tot de hoofdlengte wordt uitgedrukt
door den z.g. hoofdindex. De gemiddelden van dezen index zijn voor het
mannelijk geslacht met de andere gegevens in tab. 17 verzameld. Ze werden
volgens Martin berekend uit de individueele indices, niet volgens de Fransche
school (00k Salier, 1930 volgde deze methode) uit de gemiddelden van lengte
en breedte. Past men deze laatste berekening toe, dan wordt de index voor
de 21—60-jarige mannen iets lager, nl. 80,0.
Tab. 17. De lengte-breedte-index van het hoofd bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

n

Var. breedte

M ± m

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

23
35
28
40
34
82
121
19

79—90
78—88
74—89
76—89
74—90
75-86
72—87
76-85

84,0
82,2
81,5
80,2
82,2
80,4 ± 0,34
80,3 ± 0,27
80,0

0

V

3,04
2,95

3,78
3,67

Van het ge tot het 12e jaar daalt de index, d. w. z. de lengte groeit dan
sneller dan de breedte; tusschen het 12e en het 13e jaar groeit daarentegen
de breedte sneller en de index rijst twee eenheden, om daarna tot in de regressieve phase langzaam te dalen.
Tab. 18. De lengte-breedte-index van het hoofd bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

Var. breedte

M ± m

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

19
23
30
33
21
100
100
10

78-89
76—86
74-88
75-88
74-88
72—89
76—89
78-85

83,3
81,7
81,2
82,1
81,9
81,7 ± 0,30
81,5 ± 0,26
81,5

0

V

3,03
2,59

3,7i
3,I8

Tab. 18 toont de waarden van de vrouwelijke gemiddelden. Ook hier
daalt de index eerst en groeit de breedte dus langzamer dan de lengte, maar
bij de meisjes vangt de breedte reeds tegen het i2e jaar aan sneller toe te
nemen. Het tweede maximum wordt door de jongens omstreeks 13, door de
meisjes omstreeks 12 jaar bereikt. Bij beide zakt nadien de index geleidelijk
tot na 60 jaar, overeenkomstig de hierboven besproken leeftijdsveranderingen
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in lengte en breedte. De gemiddelde hoofdindex der 21—60-jarige vrouwen,
berekend uit de gemiddelde lengte en de gemiddelde breedte, is eveneens iets
lager dan de in tab. 18 vermelde en bedraagt 81,3.
85
m.

vr.
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Fig. 4. Groeicurve van de lengte-breedte-index van het hoofd.

Het verloop van het groeiproces is voor beide geslachten in fig. 4 op
grond van de gegevens van tab. 17 en 18 graphisch voorgesteld. Door den
afwisselend snelleren lengte- of breedte-groei bij de meisjes en jongens wordt
het bekende geslachtsverschil pas in de periode van 14—20 jaar duidelijk
en blijft daarna bestaan tot in de regressieve phase. De geslacHtsrelatie is
voor de 21—60-jarigen 0,985.
Tab. 19. De procentueele bezetting der hoofd-index-groepen op Urk
(n = 140 M en 110 V).
M

V

%

Indexgrenzen
dolichocephaal....
mesocephaal
brachycephaal . . . .
hyperbrachycephaal .
isocephaal

x—75,9
76,0—80,9
81,0—85,4
85,5—90,9
91,0—X

6,4
50,0
42,2
1,4

± i,9
± 4,2
± 4,1
± 1,0

Indexgrenzen

%

x—76,9
77,0—81,9
82,0—86,4
86,5—91,9
92,0—x

3.6 ± 1,8
52,7 ± 4,7
40,9 ± 4>7
2.7 ± i,5

Gaat men de verdeeling van de Urker hoofdindex-varianten over de
gebruikelijke index-klassen na, dan blijkt (zie tab. 19), dat de grootste groep
die der mesocephalen is; daarna komen de brachycephalen; dolichocephalen
zijn er op Urk, niettegenstaande de absoluut zeer groote hoofdlengte, maar
weinig, en hyperbrachycephalen nog minder. Overeenkomstigdeze vaststelüngcn
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vallen zoowel de mannelijke als de vrouwelijke gemiddelden binnen
de grenzen der mesocephale klasse. Dat met dit alles slechts uiterst weinig
over den vorm van het Urker hoofd is gezegd, hoef ik na de talrijke publicaties,
die kritiek oefenden op het index- en het index-klassen-systeem (laatstelijk
Gerhardt, 1938) niet meer aan te toonen. De hoofdindex geeft niets anders
weer dan de breedte, uitgedrukt in procenten van de lengte.
In tab. 20 zijn de Urker percentages vergeleken met die van eenige
andere populaties; ter bevordering van de overzichtelijkheid is daarbij het
drie-klassensysteem dolicho-, meso- en brachycephaal aangewend.
Tab. 20. De procentueele bezetting der hoofd-index-groepen bij eenige
N.W.-Europeesche eiland- en kustbevolkingen.

Fehmarn
Volendam
Finkenwärder
Urk
Spiekeroog
Runö
IJsland

. . . .

dolicho cephaal
x—75,9

mesocephaal
76,0—80,9

brachycephaal
81,0 X

0,3
1,8
2,9
6,4
r 5,7
8,8
23,9

20,5
30,4
36,8
50,0
52,8
61,3
59,7

79,2
67,9
60,3
43,6
31-5
30,0
16,4

auteur
Salier,
I930
Kohlbrugge, 1904
Scheidt,
1928
Ruhnau,
Hildén,
Hannesson,

1925
1926
1925

Vlak na het maximum aan brachycephalen, dat het eiland Fehmarn
bezit, komt Volendam, dat aanzienlijk minder dolichocephalen dan Urk,
en 00k minder meso-, maar veel meer brachycephalen heeft. Globaal gezien
neemt de dolichocephalie toe van het Oosten naar het Westen en het Noorden;
maar Volendam is een van de niet weinige uitzonderingen op dien „regel".
Trouwens, Zweden heeft nog meer dolichocephalen dan IJsland. De verdeeling op Urk komt het dichtst bij die van het eiland Runö.
Voorzoover den gemiddelden hoofdindex betreft, vertoont tab. 21 ongeveer
dezelfde volgorde als tab. 20. Het hoogste gemiddelde heeft Fehmarn, dan
volgt Volendam, vervolgens het Deensche eiland Fanö, het Elbe-eiland
Tab. 21. De gemiddelde lengte-breedte-index van het hoofd van volwassen
mannen bij verschillende N. W.-Europeesche kust- en eilandbevolkingen.
n
Fehmarn (Duitschland)
. . . .
Volendam
Fanö (Denemarken)
Finkenwärder (Duitschland) . .
Bornholm (Denemarken)
Runö (Zweden)
Färöer
Spiekeroog (Duitschland)
Terschelling
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. . .
. . .

291
56
127
70
121
680
77
445
59
64

M ± m

83,6
82,4
82,2
82,1
80,3
80,0
79,8
79,7
79,6
79,4

± 0,19
± °,39
± 0,27
±0,27
± 0,12
± 0,30

auteur
Salier,
Kohlbrugge,
Ribbing,
Scheidt,

1930
1904
1926
1927

Ribbing,
Hilden,
Jorgensen,
Ruhnau,
Sasse,

1926
1926
1902
1925
1914

Finkenwärder, en Urk; Terschelling heeft door zijn iets grootere hoofdlengte
en iets geringere hoofdbreedte een duidelijk lageren index dan Urk. Het
verschil tusschen Volendam en Urk moet, op grond van de drievoudige
typendifferentieering, als reeel beschouwd worden (D ± m D = 2,3 ± 0,47).
De vrouwelijke gemiddelden der hier aangehaalde bevolkingen geven
een overeenkomstig beeld. De geslachtsrelatie loopt van 1,00 (Fanö) over
0,99 (Fehmarn, Faröer, Bornholm en Spiekeroog) en 0,985 (Urk) tot 0,98
(Runö).
De variabiliteit van den hoofdindex is bij de Urker mannen normaal,
bij de vrouwen gering.
Fig. 5 geeft de variantencurven der Urkers weer; ter vergelijking is
die van de Volendammers bijgevoegd; vanwege de kleine getallen zijn er
vr. Urk;
m. Volendam.

7J

75

77

79

Fig. 5. Variantencurven van den lengte-breedte-index van het hoofd.
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echter geen conclusies uit te trekken; zoo kan b.v. de top op 79 (Urker mannen)
niet anders beschouwd worden dan als een toevallige ligging tusschen de
grenzen 7 en 31.
De oorhoogte van het hoofd moet voor Urk tot de zeer belangrijke maten
worden gerekend. Immers, zooals reeds in het litteratuuroverzicht werd
vermeld, Virchow (1877) beschouwde de chamaecephalie, die door hoogte
en lengte van het hoofd wordt bepaald, als het voornaamste kenmerk van den
Frieschen — en daartoe rekende hij 00k het Zuiderzee-type — schedel. Het
is daarom buitengewoon jammer, dat juist de oorhoogte een der meest
onzekere maten vormt; alle onderzoekers leggen er den nadruk op *), dat de
meetfout zeer groot is, omdat men de techniek der oorhoogtemeting pas
na lange oefening beheerscht. Daar komt nog bij, dat de oorhoogte met
verschillende instrumenten wordt gemeten en dat de resultaten daarvan
derhalve niet zonder meer met elkaar zijn te vergelijken. Zoo kan men de
oorhoogte meten met het bovenstuk van den anthropometer (met of zonder
oorhoogte-naald) met den grooten coördinatenpasser van Aichel en sinds kort
met den parallelometer van Schultz (1935) 2 ). Op Urk is met het laatstgenoemde instrument gemeten. Doordat zoowel rechts als links de oorhoogte
direct kan worden afgelezen, is de invloed van de asymmetrie uitgeschakeld,
daar men als oorhoogte het gemiddelde van de beide waarden voor links en
rechts noteert. Het is mij nog niet bekend, wat voor invloed dit op de absolute
grootte van deze afmeting uitoefent; in elk geval zijn de zoo verkregen waarden
niet direct met de andere te vergelijken, zelfs niet met die van den grooten
coördinatenpasser van Aichel, daar bij deze meting de stand van de lineaal
ingevolge de asymmetrie van het linker en het rechter tragion niet altijd
verticaal kan zijn.
De ten opzichte van deze oorhoogte verzamelde gegevens zijn voor de
mannen in tab. 22 ondergebracht.
Tab. 22. De oorhoogte bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

9

23

Var.-breedte

"3—134

M ± m

35

28
40

110—140
107—142

125,8
127,5

117—139

34

120—141
116—149
112—144
122—137

129,4

13

82
121

19

0

V

5,55
5,9i

4,28
4,59

125,1

10
11
12

14—20
21—60
61—X
1)

n

129,0
129,6 ± 0,61
128,9 ± 0,54
127,8

Zoo b.v. Martin (1914, 1928), Hannesson (1925), Salier (1930), Keiter (1931).
Scheidt heeft nog een methode aangegeven om de oorhoogte te berekenen uit de breedte
tusschen de ooren en den afstand tragion-vertex. Volgens Salier (1930) bestaat hierbij de onnauwkeurigheid vooral in de onzekere definieering van het vertex.
2)

28

De oorhoogte neemt van het ge jaar tot in de puberteitsperiode langzaam
en tamelijk onregelmatig toe en daalt daarna geleidelijk tot in de regressieve
phase. Eigenaardigerwijze speien deze groei-veranderingen zieh af binnen
het bereik van slechts 5 mm! Vergeleken met de hoofdlengte, die ongeveer
20 mm toeneemt, is dit wel uiterst weinig; de oorhoogte van het hoofd komt
hierin meer overeen met de hoofdbreedte, die 00k slechts 7 mm toeneemt,
relatief dus ongeveer evenveel. Wanneer men de Urker gemiddelden naast
die van het eiland Fehmarn legt, blijkt, dat daar na den g-jarigen leeftijd
nog een gemiddelde vermeerdering van de oorhoogte met g mm plaats heeft,
terwijl verder opvalt, dat op Urk de jongens een grootere oorhoogte bezitten
dan de Fehmaraners, maar dat bij de volwassenen deze verhouding net
omgekeerd is.
De gemiddelden voor het vrouwelijk geslacht, die in tab. 23 zijn vereenigd, geven een beeld, dat eenigszins afwijkt van het verloop bij het mannelijk geslacht; de toename, die 00k hier ongeveer tot het eind der progressieve phase voortduurt, is nog onregelmatiger en wordt tweemaal onderbroken door een periode van stilstand of zelfs van geringe afname. Hoewel
Tab. 23. De oorhoogte bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

Var. breedte

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61 X

19
23
30
33
21
100
100
10

in—131
in—131
113—129
114—131
"5—135
114—136
107—137
116—137

M ± m
120,3
121,7
121,4
123,3
123,4
125,5 ± o,54
123,4 ± 0,61
125,6

0

V

5,37
6,12

4,28
4,96

dit laatste wegens de kleine n statistisch onzeker is, hoeft het niet als onmogelijk te worden beschouwd, dat men hier met een reeel verschijnsel heeft
te doen, daar het 00k bij de 11 -jarige meisjes van Fehmarn voorkomt.
Wanneer dit inderdaad het geval is, zou de verklaring kunnen liggen in de
verplaatsing van de grootste hoogte meer naar achteren, die tijdens de
progressieve phase optreedt. Verder schreef reeds Virchow (1877), „dasz bei
der Mehrzahl der Marker Schädel hinter der Kranznaht eine Vertiefung der
Oberfläche der Seitenwandbeine vorhanden ist". Het wäre te onderzoeken,
op welk tijdstip deze parietale indeuking, die 00k op Urk voorkomt, zieh
begint te ontwikkelen en in hoeverre zy in Staat is de afmeting van de oorhoogte
te beinvloeden *).
Volgens tab. 23 neemt 00k bij het vrouwelijk geslacht de oorhoogte
van het hoofd met slechts 5 mm toe; op Fehmarn is deze toename weer iets
grooter, nl. 7 mm. Een van de oorzaken van dit verschijnsel is ongetwijfeld
*) Von Hoelder (1880) mat indeukingen tot 5 mm.
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het feit, dat de Urker g-jarigen reeds een relatief zeer groote oorhoogte
bezitten.
De vermeerdering van deze hoofdmaat, die in tab. 23 nog bij de vrouwen
in de regressieve phase optreedt, is vrijwel zeker een fout van het kleine getal;
de vermindering in deze periode is normaal en komt 00k voor bij de oudere
mannen van tab. 22; zij moet waarschijniijk eenerzijds worden toegeschreven
aan de verdunning van den haardos en anderzijds aan de verslapping van
het huidweefsel.
, . . . m.

130

vr.

m.m
128
126
m
122
9 10 II 12 Ii

-14-20

+-2J—60-+

61-X

Fig. 6. Groeicurve van de oorhoogte van het hoofd.

m.
21—60-jarigen

IOS

I/O
Fig. 7. Variantencurve van de oorhoogte van het hoofd.
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vr.

In fig. 6 vindt men de graphische voorstelling van het verloop van de
groeiveranderingen; de curven geven de hierboven besproken verschijnselen
duidelijk weer, en het geslachtsverschil is voor alle leeftijden goed waarneembaar; de geslachtsrelatie is voor de 21—60-jarigen 1,04. Zooais 00k reeds uit
de gemiddelden der tabellen 22 en 23 bleek, vertoont de vrouwelijke curve
iets meer afwisseling, de perioden van groeiversnelling en -verlangzaming,
event. -stilstand, springen duidelijker in het 00g; de stijging naar de 61—xjarigen is echter, zooals reeds gezegd, waarschijnlijk aan het kleine aantal
gemeten oudere vrouwen te wijten, dat toevalligheden als deze niet uitsluit.
Daar mij geen algemeen gebruikelijke indeeling in oorhoogtegroepen
bekend is, en deze wegens de hierboven reeds uiteengezette geringe vergelijkbaarheid der door verschillende onderzoekers gemeten populaties 00k
moeilijk is op te stellen, zijn in fig. 7 de variantencurven van deze maat voor
de Urker volwassenen weergegeven.
Om de zelfde reden moet men 00k niet te veel waarde hechten aan de
in tab. 24 doorgevoerde vergelijking van de gemiddelde oorhoogten van de
hier tot dat doel geciteerde bevolkingen.
Tab. 24. De gemiddelde oorhoogte van volwassen mannen bij
verschillende N.W.-Europeesche kust- en eilandbevolkingen.
n
Fehmarn (Duitschland)
. . .
Urk
Finkenwärder (Duitschland) .
Eckernförde (Duitschland) . .
Runö (Zweden)
Schleswig-Holm (Duitschland)
Terschelling

.
.
.
.

288
121
70
54
77
73
64

M
129,2
128,9
126,8
125,0
124,2
120,0
1 1 7»5

±m
± 0,41
± 0,54
± 0,57
0,85
±
±
±

0,46
0,68

auteur
Salier,

1930

Scheidt,
Keiter,
Hilden,
Keiter,
Sasse,

1927
I93I
1926
I93I
1914

Sasse b.v. geeft uitdrukkelijk aan, dat hij volgens een afwijkende methode
heeft gemeten; hij nam als oorpunt niet het tragion maar zocht een equivalent
voor het porion aan den schedel. Waarschijnlijk moet het uiterst läge Terschellinger gemiddelde daaraan worden toegeschreven. Maar 00k anderszins
wordt het tragion dikwijls aan de spits, in plaats van, zooals Martin voorschrijft
en meer gebruikelijk is, aan het bovenste punt van de tragus genomen. Hoe
dit nu verder 00k zij, de vergelijking van de verschillende gemiddelden van
tab. 24 heeft het, ten opzichte van de door Virchow beweerde chamaecephalie
van den Urker schedel, ongetwijfeld hoogst merkwaardige resultaat, dat de
thans levende Urkers tot de hoogste typen der hier vergeleken groepen
behooren! Bij de bespreking van den lengte-hoogte-index kom ik op deze
kwestie terug.
Door middel van de formules van Lee-Pearson (naar Martin 1928)
is het mogelijk uit de gemiddelde lengte, breedte en hoogte de gemiddelde
schedelcapaciteit van een levende populatie te berekenen.
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Tab. 25.

De gemiddelde schedelcapaciteit bij eenige N. W.-Europeesche
eilandbevolkingen (in cm 8 ).
m.

vr.

n
Fehmarn . . .
Runö
Urk
Finkenwärder .

288

77
121
70

auteur

M

n

M

1575

324

1346
1219

Salier,
Hildén,

1930
1926

1320

Scheidt,

1927

1499
1486
1459

85
100

1327

73

In tab. 25 is het resultaat voor Urk naast de gemiddelden van eenige
andere bevolkingen gezet. Overeenkomstig de grootte van alle drie dimensies
van het Urker hoofd valt de gemiddelde schedelcapaciteit naar Sarasins
indeeling (naar Martin 1928) in de klasse der aristencephalen zoowel voor
het mannelijk als het vrouwelijk geslacht. De geslachtsrelatie bedraagt 1,12;
op Fehmarn is deze 1,17; op Runö 1,23; op Finkenwärder eveneens 1,12;
men heeft hier dus met een uitgesproken geslachtsverschil te doen.
De lengte-hoogte-index geeft de hoogte weer, uitgedrukt in procenten van
de lengte; hier gelden dus de zelfde restricties als ten opzichte van de absolute
oorhoogte van het hoofd.
Tab. 26 vereenigt de gemiddelde indices der mannelijke leeftijdsklassen.
Bij de schooljongens blijft de lengte-hoogte-index van 9 tot 13 jaar vrijwel
constant; tusschen het ge en het I2e jaar treedt echter een schommeling
op, die — met het voorbehoud der statistische onzekerheid — bewijst, dat
in deze periode eerst de lengtegroei en vervolgens de hoogtegroei overweegt.
Na het 13c jaar evenwel blijft de lengtegroei overheerschen; tot in de regressieve phase daalt de index.
Tab. 26. De lengte-hoogte-index van het hoofd bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

9

10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

n

23
35

28
40

34

82
121
19

Var. breedte
64—77
60—76

57—76

62—76

64—75
57—72
58—73

60—69

M ± m

0

v

3,9i

5,8o
4,29

70,0
68,9

69,9
70,4
70,0

67,4 ±

0,43
65,8 ± 0,26

65,3

2,82

Berekent men den index niet uit de individueele waarden, maar direct
uit de gemiddelde lengte en hoogte, dan is deze verhoudingsmaat voor de
21—60-jarigen iets lager, ni. 65,5.
Tab. 27 toont de overeenkomstige gegevens voor de vrouwelijke leeftijdsklassen. Tijdens de kindsheid is de index der jongens gemiddeld iets hooger
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dan die der meisjes; later is de vrouwelijke index de grootere, maar het
geslachtsverschil is niet in het oogvallend; het wordt aangeduid door een
geslachtsrelatie (voor de 21—60-jarigen) van 0,98.
Tab. 27. De lengte-hoogte-index van het hoofd bij het vrouwelijk geslacht.
Var. breedte

leeftijd

19

9
10
11

23
30
33
21
100
100
10

12

13

14—20
21—60
61—X

64—77

65—74
62—73

65—74
64—72
62—74

59—73

62—72

M ± m
69.6
69,2
68,2

69.1
68.5

67.7 ±

0,31
66.2 ± 0,33

66.6

3,12
3,32

4,61

5,02

De variabiliteit van den lengte-hoogte-index is op Urk over het algemeen
gering; bij de volwassen mannen is dit echter in meerdere mate het geval
dan bij de vrouwen.
Fig. 8 stelt de groeicurven van den lengte-hoogte-index voor, die
gebaseerd zijn op de gemiddelden van tab. 26 en 27.

70
69

68
67+
66--

9

10 II

IZ 13

«-2/-60-»

6/—X

JAAR

Fig. 8. Groeicurve van den lengte-hoogte-index van het hoofd.

Blijkbaar vangt de daling van den index, d. i. dus het overheerschen
van den lengte-groei over den hoogtegroei, in het vrouwelijk geslacht vroeger
aan dan in het mannelijke, n.l. reeds dadelijk na het ge jaar. De daling bij
de jongens omstreeks 10 en bij meisjes omstreeks het u e jaar is statistisch
niet zeker en kan dus 00k toevallig zijn, evenals, over de geheele linie, het
geslachtsverschil.
In tab. 28 is de gemiddelde lengte-hoogte-index der Urker mannen
vergeleken met die van eenige andere N.W. Europeesche bevolkingen.
4

- URK
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Tab. 28. De gemiddelde lengte-hoogte-index van volwassen mannen bij
eenige N.W.-Europeesche eiland -bevolkingen.
n
Fehmarn (Duitschland)
. . . .
Urk
Finkenwärder (Duitschland) . .
Runö (Zweden)
Terschelling

M ± m

288

66,8 ± 0 , 1 9

121

65,8 ±0,26

70
77
64

auteur

65,7
63,5 ± o,44
59,6

Salier,

1930

Scheidt,
Hild6n,
Sasse,

1927
1926
1914

Zooais hierboven reeds werd uiteengezet, is het onzeker in hoeverre deze
gemiddelden vergelijkbaar zijn, maar toch kan men wel als vaststaand
aannemen, dat het Urker gemiddelde ten opzichte van dat van andere groepen
als vrij hoog moet worden beschouwd. Het wordt alleen door de Fehmaraners
overtroffen, en ongeveer geevenaard door de Finkenwärders. Bij de oorhoogte
werd al opgemerkt, dat dit resultaat, dat het Urker hoofd als in doorsnede
hypsicephaal kenmerkt, lijnrecht in tegenspraak is met de meening der
oudere onderzoekers, dat niet alleen in het algemeen de Zuiderzeeschedel
maar 00k speciaal de Urker schedel uitgesproken chamaecephaal zou zijn.
Om nog iets dieper op deze kwestie in te gaan, is in tab. 29 de procentueele
verdeeling van de Urker volwassenen — tezamen met die van enkele andere
bevolkingen — over de drie indexklassen chamaecephaal, orthocephaal en
hypsicephaal weergegeven 2 ).
Inderdaad blijkt verreweg het grootste gedeelte der Urkers, zoowel
van de mannen als van de vrouwen rond 80 %, tot de klasse der hypsicephalen
te behooren, terwijl van de mannen slechts een zeer klein aantal en van de
vrouwen zelfs geen enkele tot de chamaecephalen kan worden gerekend!
In beide geslachten bedraagt het percentage der orthocephalen ongeveer 20.
Tab. 29. De procentueele bezetting der lengte-hoogte-indexklassen van Urk
vergeleken met die van enkele andere bevolkingen.
chamaecephaal
x—58,0
1
m.
Fehmarn . . . .
Urk
Süderdithmarschen
. . .
Runö

vr.

m.
16,0

o,7

2,5
3,3
7,8

orthocephaal
58,1—62,9

0,5
10,7

vr.
4,6

hypsicephaal
63,0—X
m.

auteur

vr.

17,4

20,0

80,2

80,0

95.4

Salier,

1930

32,0
1 3i,2

14,5
46,7

64,7
61,0

85.5
42,7

Salier,
Hildén,

1931
1926

83,3

Door mij berekend uit de gemiddelde lengte en hoogte; dit geeft een iets lageren index, maar
omdat de vergelijkbaarheid der andere gemiddelden 00k niet groot is, werd het Terschellinger
gemiddelde ter verdere globale orienteering toegevoegd. Overigens schreef reeds Virchow (1877):
„Leider ist es bei der groszen Ungleichheit der Meszmethoden sehr schwer, . . . Vergleichungen
zwischen den Angaben der verschiedenen Forscher über die Höhe der Schädel anzustellen".
2 ) Om vergelijkingsmateriaal te hebben, ben ik de indeeling gevolgd, die o. a. door Salier,
1930 en 1931 is gebruikt en die eenigszins afwijkt van de indeeling naar Martin 1928 (x—57,6;
57,7—62,5; 62,6—x); bij deze laatste groepeering verschuiven de percentages nog iets meer
ten gunste van de hypsicephalen.
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Bij de beoordeeling dezer discrepantie moet echter wel in het oog worden
gehouden, dat b.v. Virchow zijn later wijdverbreide meening aangaande de
Urker „mesochamaecephalie" had verkregen uit het onderzoek van slechts
6 schedels. Daarvan hadden 2 reeds gediend voor het onderzoek zoowel van
Blumenbach als later van Spengel, 3 voor het onderzoek van Harting en
één voor dat van Van der Hoeven. Bovendien is het niet onwaarschijnlijk,
dat men hier te doen heeft met een selectie, waarvan de specimina juist
vanwege hun merkwaardigen vorm in de musea Vrolik, Sandifort enz.
terecht waren gekomen. Trouwens, de hoogte, die Virchow voor de berekening
van den lengte-hoogte-index benutte, was zijn z.g. „ganze Höhe", de afstand
tusschen het basion en het hoogste punt van de eerste helft van de sutura
sagittalis achter het bregma. Deze hoogte is niet met de thans gebezigde
auriculaire hoogte te vergelijken, en de resultaten, verkregen uit de daarmee
berekende indices dus evenmin. Daar komt verder nog bij, dat Virchow
zieh in zijn groote publica tie over de Friezen pr actisch alleen hield aan een
indeeling in hypsi- en chamaecephalen; de aan onze orthocephalen analoge
groep voegde hij blijkbaar bij die der laatstgenoemden, waardoor die natuurlijk
niet weinig aan omvang toenam; en 00k dan nam hij het met de betiteling
niet zoo nauw; zoo noemt hij op blz. 293 een schedel met een index van 71,2
„nicht sehr niedrig", een paar bladzijden later heet daarentegen een index
van 71,6 duidelijk chamaecephaal. Van de 6 Urker schedels zijn er slechts 2
met een index beneden de 70, en één schedel is 00k volgens Virchow zelf
uitgesproken hypsieephaal.
Uit dit alles valt niet anders te concludeeren, dan dat Virchow door de
Urkers als groep chamaecephaal te noemen, maar al te zeer heeft gegeneraliseerd.
In hoeverre het hooge percentage hypsicephalen onder de Urkers hen
van de Markers onderscheidt, is niet na te gaan, daar Barge (1912) de
auriculaire hoogte bij zijn 13 Marker schedels niet heeft gemeten.
De breedte-hoogte-index brengt de oorhoogte van het hoofd in betrekking
tot de breed te, waarbij deze laatste 100 wordt gezet.
In tab. 30 zijn de gemiddelden van dezen index, voorzoover de mannelijke leeftijdsklassen betreft, verzameld.
Tab. 30. De breedte-hoogte-index van het hoofd bij het mannelijk geslacht.
Var. breedte

leeftijd

9

10

11

12

13

14—20
21—60
61—x

23
35

28
40

34

82
121

19

M ± m

74—91

83.4

72—97

85,6
86.2

75—92

76—96

74—94

72—92
70—89

75-87

83,9

85.3
83,9

81,9
81.5

0,46

o,33

4,i7
3,66

4,97
4,47
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Van het ge tot het 12e jaar stijgt de gemiddelde index, de hoogte neemt
dan dus sneller toe dan de breedte; deze veranderingen liggen echter binnen
de grenzen van de statistische fout. Na het 12e jaar vangt een vrij regelmatige
daling aan, die tot in de regressieve phase voortduurt; gedurende deze geheele
periode overweegt de breedtegroei derhalve op den hoogte-groei. Achtereenvolgens is, volgens de gemiddelden van tab. 30, het Urker hoofd metriocephaal, akrocephaal en daarna weer metriocephaal in doorsnee.
Tab. 31 vereenigt de vrouwelijke gemiddelden. Het geheele verloop van
Tab. 31. De breedte-hoogte-index van het hoofd bij het vrouwelijk geslacht.

n

leeftijd

19

9
10

23
30
33
21
100
100
10

11
12
13

14—20
21—60

61—x

M ±

Var. breedte
77—92
78—93
80—89
76—90
75—94
77—92
71—92
75-88

m

84,3
84,7
83,7
84»5
84,0
82,6 ± 0,33
81,3 ± 0,40
81,5

0

V

3,32
4,02

4,02
4,94

het groeiproces blijft hier binnen de metriocephale grenzen; behoudens
kleine, statistisch onzekere schommeüngen vangt bij de meisjes de daling van
den index reeds dadelijk na het ge jaar aan. In het mannelijk geslacht blijven
de groeiveranderingen binnen het bereik van 5 indexeenheden, bij het
vrouwelijk geslacht van ruim 3.
Het geslachtsverschil ten opzichte van den breedte-hoogte-index is niet
groot; de geslachtsrelatie bedraagt voor de volwassenen 1,01, bij de 14—20jarigen is ze iets grooter.
De variabiliteit is zoowel bij de mannen als bij de vrouwen aanzienlijk
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Fig. 9. Groeicurve van den breedte-hoogte-index van het hoofd.
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geringer dan eiders; bij de hier ter vergelijking aangehaalde onderzoekingen
loopt de coefficient van 5,41—6,87, op Urk bedraagt de variatie-coefficient
4,02—4,97.
In fig. 9 zijn de mannelijke en vrouwelijke gemiddelden der leeftijdsklassen graphisch voorgesteld. De loop der curven geeft de hierboven geschilderde verhoudingen duidelijk weer. Overeenkomstig de geslachtsrelatie
ligt de vrouwelijke curve beneden de mannelijke.
In tab. 32 is de gemiddelde breedte-hoogte-index der mannelijke Urkers
van 21—60 jaar vergeleken met die van andere populaties.
Tab. 32. De gemiddelde breedte-hoogte-index van volwassen mannen bij
eenige N. W.-Europeesche eiland- en kustbevolkingen.
M ± m

n
Trondelagen (Noorwegen) . . .

500
121
844
70
288

IJsland
Finkenwärder (Duitschland) . .
Fehmarn (Duitschland)
. . . .
Runö (Zweden)
Süderdithmarschen (Duitschland)

auteur

85,7

Bryn,

78,6

Hannesson,
Scheidt,
Salier,
Hilden,
Salier,

81,9 ± 0,33
81,8
80,4
79,9 ± 0,27
79,6 ± 0,55

77

184

1925
1925

1927

1930

1926

I93I

Hoewel het Urker gemiddelde nog aanzienlijk door dat van de Trondelager Noren wordt overtroffen is het toch tamelijkhoog; het wordt geevenaard
door het gemiddelde van IJsland; Finkenwärder, Fehmarn, Runö en
Süderdithmarschen hebben alle in doorsnee een lageren breedte-hoogte-index.
Ten opzichte van de breedte is de hoogte derhalve op Urk in het algemeen
wel groot, maar toch niet zoozeer in het oogvallend als t. o. v. de lengte.
Dit blijkt 00k uit de procentueele bezetting der index-klassen, die in tab. 33
is ondergebracht.
Tab. 33. De procentueele bezetting der breedte-hoogte-index klassen bij Urker
volwassenen, vergeleken met die bij eenige andere bevolkingen.
tapeinocephaal
x—78,9

Süderdithmarschen
Fehmarn
Urk

metriocephaal
79,0—84,9

akrocephaal
85,0—X

m.

vr.

m.

vr.

m.

vr.

50,5
44,i

38,5
33,3

4i,3
43,4

48,6

8,2
12,5
22,9

12,9
19,2
16,4

22,1

23,6

55,0

47,5

60,0

auteur

Salier,
Salier,

1931
1930

Anders dan bij den lengte-hoogte-index wordt hier het grootste percentage zoowel bij de mannen als bij de vrouwen ingenomen door de middenklasse; meer dan de helft der Urkers behoort tot de metriocephalen, de klassen
der tapeino- en akrocephalen zijn ongeveer gelijk bezet, alleen met dit geslachtsverschil, dat bij de vrouwen het percentage der tapeinocephalen en bij
de mannen dat van de akrocephalen iets grooter is. In Süderdithmarschen
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en op Fehmarn daarentegen is de klasse der tapeinocephalen veel sterker
bezet, hetgeen dus voor Urk ook weer wijst op een ten opzichte van de breedte
grootere hoogte. Het geslachtsverschil is bij deze populaties eveneens anders
dan op Urk; dit wordt ook uitgedrukt door de geslachtsrelatie, die op Urk
1,01 bedroeg, in Süderdithmarschen echter 0,98, op Fehmarn 0,99, maar
op Finkenwärder (1,02) weer omgekeerd, evenals op Runö (1,04).
In tab. 34 vindt men de gemiddelden van de kleinste voorhoofds-breedte
voor de opeenvolgende leeftijdsgroepen vermeld.
Tab. 34. De kleinste voorhoofdsbreedte bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

n

Var. breedte

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

23
35
28
40
34
82
121
19

96—110
95—1"
87—111
95—"5
97—m
97—II9
96—123
97—126

M ± m
102,3
102,5
102,8
104,5
104,0
110,1 ± 0,72
110,4 ± 0,52
110,5

0

V

6,55
5,73

5,90
5,i9

Behalve een enkele, waarschijnlijk toevallige daling omstreeks het
dertiende jaar, neemt de voorhoofdsbreedte regelmatig toe; in de periode
van 14—20 jaar verloopt het groeiproces iets sneller dan van 9—13 jaar.
Bij de ouderen dan 60 jaar is geen vermindering van deze maat vast te
stellen; na de puberteit blijft het gemiddelde vrijwel constant.
Tab. 35 geeft de gemiddelden voor het vrouwelijk geslacht, die iets
Tab. 35. De kleinste voorhoofdsbreedte bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

Var. breedte

M ± m

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61 X

19
23
30
33
21
100
100
10

94—109
94—108
95—108
94—110
96—109
96—114
98—122
101—113

100,0
100.0
100.8
100.9
102,9
106.1 ± 0,41
108,4 ± 0,52
107,6

er

V

4,14
5,20

3,90
4,80

lager liggen dan de mannelijke; het verschil loopt van 2—4 mm; de geslachtsrelatie is bij de volwassenen 1,02, bij de 14—20-jarigen evenals bij de 61—xjarigen iets grooter, nl. resp. 1,04 en 1,03.
In tegenstelling met de mannen is bij de vrouwen een ouderdomsafname van de voorhoofdsbreedte bemerkbaar, die zieh hier wel niet statistisch
laat consolideeren, maar die toch vrij zeker als reëel beschouwd moet worden;
deze vermindering in de regressieve phase is bij het vrouwelijk geslacht ook
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eiders geconstateerd. Verder verloopt het groeiproces vrijwel evenwijdig aan
dat van het mannelijk geslacht, hetgeen aan de curven van fig. 10, die dezen
gang van zaken in beeld brengen, duidelijk valt op te merken. Na de periode
van 14—20 jaar neemt echter de voorhoofdsbreedte van de vrouwen, weer
in tegenstelling met die van de mannen, nog met meer dan 2 mm toe, waardoor
de vrouwelijke curve een over het geheel iets vlakker verloop vertoont, alleen,
ten gevolge van een eenigszins snellere toename, tusschen het i2e en het 13c
jaar even onderbroken.
m.

///1

vr.

m.m.

HO

109
106
107-

/
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/
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Fig. 10. Groeicurve van de kleinste voorhoofdsbreedte.

Bij de mannen is de variabiliteit vrij groot (v = 5,19); bij de vrouwen
normaal (v = 4,80). Voor de Volendammers van Kohlbrugge berekende ik
v op 4,55, op Terschelling bedraagt v voor de voorhoofdsbreedte slechts 3,60,
op Fehmarn 4,80 en op IJsland 4,26.
Terwijl op Urk bij de volwassenen de geslachtsrelatie 1,02 bedroeg,
is deze op Fehmarn en in Süderdithmarschen 1,04 en in Schwansen en de
Schlei (Keiter, 1931) 1,03.
Uit tab. 36, waarin de voorhoofdsbreedte van volwassen Urker mannen
wordt vergeleken met die van andere bevolkingen, blijkt dat het Urker
gemiddelde ongeveer het midden houdt. Volendam valt op door een zeer
hoog gemiddelde, dat statistisch zeker van dat van Urk verschilt: D ± m D =
7,0 ± 0,88.
Het verschil met Terschelling kan echter nog net toevallig zijn, daar D
± m D = 2 , 1 ± 0 , 7 1 ; statistisch is dat niet uit te maken. De voorhoofdsbreedte
der IJslanders is evenwel zeker kleiner dan die van de Urkers, terwijl de
Fär öer-bewoners en de Trondelager Noren dicht bij het Urker gemiddelde
komen en Süderdithmarschen in dit opzicht met Terschelling overeenkomt.
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Tab. 36. De gemiddelde voorhoofdsbreedte
voorhoofdsbreedte bij eenige N. W.-Europeesche
eiland- en kustbevolkingen.
M ± m
M±m

n
n
Volendam
Volendam .
Fehmarn.
.
Fehmarn
Tr0ndelagen
Trondelagen
Urk.
. . .
U
rk
Fiir
Fär Oer . • . .
Siiderdithmarschen
Süderdithmarschen
Terschelling . . .
IJsland . . . • .

56
2go
290
500
121
121
342
182
64
844

117,4
117,4
I I 1,2
111,2
II
1,0
111,0
110,4
110,4
log,8
109,8
108,6
108,3
106,5

auteur

±

0,71
0,71

±
±
±
±
±
±

0,35
o,35
0,49
o,49
0,11

±
± 0,31
± 0,52
0,52
±

Kohlbrugge,
Saller,
Salier,
Bryn,

1904
1930
Ig20
1920

J0rgensen,
Jorgensen,
Saller,
Salier,
Sasse,
Hannesson,

Ig02
1902
1931
I93I
Ig14
1914
Ig25
1925

betreft
Wat de procentueele bezetting der voorhoofdsbreedte-klassen
voorhoofdsbreedte-klassen betreft
(zie tab. 37), ook
00k hierin toont Urk, dat de groep der smallen en zeer smallen
hier veel talrijker is dan in Volendam, waar de breeden en zeer breeden
daartegenover overheerschen; zelfs de klasse der middelmatigen is daar
daartegenover
maar matig bezet.
Tab. 37. De procentueele bezetting der voorhoofdsbreedteklassen
voorhoofdsbreedteklassen bij Urker
volwassen mannen (n = 140) en Volendammers (Kohlbrugge, Ig04;
1904; n = 56).

zeer smal
smal.
middelmatig
breed
zeer breed

klassegrenzen
klassegrenzen

Urk

Volendam
Volendam

x—103
X-103
104-109
104—109
JIO-1I5
110—115
II6-121
116—121
1122—X
22-X

10,0
30,0
40,0
15,0
5,0
5,o

5,4
28,6
39,3
26,8

_

Wanneer men door middel van den transversalen index
index fronto-parietalis
fronto-parietalis de de
voorhoofdsbreedte in procenten van de hoofdbreedte
kleinste voorhoofdsbreedte
hoofdbreedte uitdrukt,
minder "wigvormige"
verkrijgt men een gegeven omtrent de meer of
ofminder
„wigvormige" gedaante
gedaantc
hoofd in de norma verticalis, waarop Harting (1853) voor Urk de
van het hoofd
aandacht vestigde. Tab. 38 brengt de gemiddelde indices voor de mannelijke
Urker
bevolking.
Urker bevolking.
Tab.
Tab. 38. De
De index fronto-parietalis
fronto-parietalis bij
bij het
het mannelijk geslacht.
leeftijd
leeftijd

n

Var.
breedte
Var. breedte

M ± m
M±m

9
10
II
11
12
13
14-20
14—20
21-60
21—60
61-x
61—X

23
35
28
40
40
34
81
121
19

63-73
63—73
65-73
65—73
59-73
59—73
65-76
65—76
64-75
64—75
65-77
65—77
63-80
63—80
61-76
61—76

68,0
68,2
68,5
6g,5
69,5
68,6
71,1 ±
± 0,30
70,6 ±
± 0,29
70,6
69,5

I

0

V
v

0
2,70
2,7
3,24

3,80
3,8o
4,59

Tot in de puberteitsperiode vindt een langzame stijging van dezen index
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plaats, althans behoudens een kleine statistisch onzekere daling omstreeks
het iße jaar. Na het gemiddelde der leeftijdsklasse van 14—20 jaar daalt de
index geleidelijk. Terwijl dus in de jeugd de snelheid van den groei der
voorhoofdsbreedte overweegt, neemt daarna de hoofdbreedte sneller toe.
Op zieh zelf beschouwd dringt zieh bij deze verhouding van voorhoofdsbreedte en hoofdbreedte van 70 tot 100 — die voor de N. W.-Europeesche
populaties vrij normaal is — nog niet de overeenkomst met den vorm van
een wig op; bij een sterke transversale welving van het voorhoofd, of bij een
sterk uitsteken van de vergroeiing der beide arcus superciliares kan daaruit
echter inderdaad een vorm ontstaan, die tot deze vergelijking aanleiding
geeft.
In tab. 39 zijn de overeenkomstige gemiddelden der vrouwelijke Urkers
vermeld. Over het algemeen liggen deze iets hooger dan de mannelijke;
alleen omstreeks het i2e jaar is er een — statistisch weer mogelijkerwijze
toevallige — daling, die het gemiddelde even beneden het mannelijke brengt.
Bij de vrouwen duurt bovendien de stijging nog voort tot in de stationnaire
phase. Eerst in de regressieve phase wint de toename van de hoofdbreedte
het van die van de voorhoofdsbreedte.
Tab. 39. De index fronto-parletalis bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

Var. breedte

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61 X

19
23
30
33
21
100
100
10

64—75
64—75
65—74
63—75
63—74
64—79
64—78
66—76

M ± m

68,7
69,4
69,6
69,0
70,0
71,0 ± 0,28
7i,5 ± o,34
70,1

0

V

2,84
3,36

4,06
4,70

Voor de volwassenen bedraagt de geslachtsrelatie 0,99.
Blijkens de variatie-coefficienten is de variabiliteit van den transversalen
index fronto-parietalis op Urk vrij normaal (op Fehmarn voor volwassen
mannen v = 4,46, op IJsland 4,05).
Wat nog de wigvormige gedaante der Urker hoofden in de norma verticalis betreft, de vrouwen vertoonen deze in geringere mate. De oorzaak
daarvan moet zoowel in een iets hoogeren fronto-parietaal-index, een relatief
dus eenigszins breeder voorhoofd, als in een geringere transversale welving
en een geringere ontwikkeling der arcus superciliaris worden gezocht.
Fig. 11 geeft de graphische voorstellingen van het verloop van het
groeiproces op grond van de gemiddelden van tab. 38 en 39. In de jeugd
zijn de curven voor de jongens en meisjes ongeveer congruent met een jaar
tijdsverschil, en de hoogere ligging als geslachtsverschil in aanmerking genomen.
Dat er bij de 14—20-jarigen vrijwel geen geslachtsverschil valt op te merken
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is misschien een statistische toevalligheid, hoewel ook op Fehmarn omstreeks
dezen tijd het geslachtsverschil zeer klein is.

72' '
71"\

70
69

A

9 10 II 12 13

Fig. 11. Groeicurve van den transversalen index fronto-parietalis.
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Deze index bedraagt bij de Trondelager Noren 72,6, bij de Urkers
70,6, bij de Fär öer-bevolking 70,0 en bij de Fehmaraners 68,7 in het mannelijk
geslacht; relatief hebben de Noren dus het breedste en de Fehmaraners het
smalste voorhoofd van deze populaties, hetgeen inderdaad bevestigt, dat
de hoofdbreedte een overwegenden invloed op den index fronto-parietalis
uitoefent (Martin, 1928)
De Volendammers hebben een gemiddelden index
van 75,5 en vormen derhalve een uitzondering op den regel van Martin, daar
hier alleen de geweidige voorhoofdsbreedte den hoogen index te voorschijn riep.
Wanneer men de physiognomische met de morphologische gezichtshoogte vermindert, blijft een maat over, die naar Martin de geprojecteerde
voorhoofdshoogte wordt genoemd. Deze naam is echter alleen juist, wanneer
beide afmetingen met het bovenste gedeelte van den anthropometer zijn
gemeten en niet, wanneer b.v. de physiognomische gezichtshoogte met den
meetpasser direct is genomen. De maat, die men in het laatste geval door
aftrekking van de eveneens direct gemeten morphologische gezichtshoogte
verkrijgt, hangt wel slechts indirect samen met de werkelijke voorhoofdshoogte, maar verschilt in grootte toch uiterst weinig met de geprojecteerde
voorhoofdshoogte. In de meeste gevallen bedraagt het onderscheid niet meer
dan 1 mm en is derhalve ongeveer even groot als de meetfout. Evenals de
geprojecteerde kan dus ook de op deze wijze berekende voorhoofdshoogte
een indruk geven van de werkelijke 2 ). In tab. 40 vindt men de gemiddelde
waarden voor het mannelijk geslacht.
*) Salier (1930) heeft gemeend, deze opvatting van Martin te moeten bestrijden op grond
van de grootte van de variatie-coëfficient voor de voorhoofdsbreedte in zijn Fehmaraner materiaal.
Dit is echter onjuist en berust op een verkeerd begrip van de passage bij Martin; blijkbaar doelde
Martin niet op de variatie binnen een populatie maar op die tusschen verschillende populaties.
2 ) Ook Sasse (1914) berekende zoo de voorhoofdshoogte van zijn Terschellinger mannen,
terwijl Scheidt (1927) op dezelfde wijze de gezichtshoogten mat. Trouwens, deze methode verdient
de voorkeur boven die met het bovenstuk van den anthropometer, omdat het minder tijd vraagt,
nauwkeuriger is, en een kleinere meetfout oplevert.
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Tab. 40. De voorhoofdshoogte bij het mannelijk geslacht.
(zie tekst!)
leeftijd

9

10
Ii
12
13
14—20
21—60
6l—X

n

23
35

28
40

34

81
121
19

Var.-breedte

43—69
44—70
39—69
41—75
41—65
45-Si
46—82

54—82

M ± m

0

V

57,8
56,9
54,7
55,9
55,o
65,2 ± 0,97
65,9 ± 0 , 7 1
67,8

8,70
7,86

13,34
n,93

Gedurende de jeugd van 9—13 jaar neemt de voorhoofdshoogte in waarde
af, het voorhoofd wordt in deze periode lager in plaats van hooger. Hieruit
blijkt derhalve, dat niet slechts het procentueele aandeel van het voorhoofd
in de gezichtshoogte tijdens de groeicyclus kleiner wordt, zooals Wiersma
(1939) aantoonde 1 ), maar dat 00k de absolute hoogteafmeting dan vermindert, althans voorzoover de berekende voorhoofdshoogte betreft. Eerst
in de puberteit van 14—20 jaar wordt deze achterstand ingehaald. De oorzaak
van dit verschijnsel kan hier niet worden nagegaan. In de regressieve phase
vindt nog een vermeerdering van deze maat met 2 mm plaats, waarschijnlijk
veroorzaakt door de verplaatsing van de haargrens naar boven.
De vrouwelijke gemiddelden (zie tab. 41) vertoonen een overeenkomstig
beeld; 00k hier wordt het voorhoofd in schijn — d. w. z. relatief — lager.
Tab. 41. De voorhoofdshoogte bij het vrouwelijk geslacht.
(zie tekst!)
leeftijd

9

n

19

10
11
12

23

13

21
100
100
10

14—20
21—60
61—X

30
33

Var.-breedte

40—74

45—65
39—67
41—68

47—70

42—78

44—79
50—69

M ± m

0

V

59,2
57,6
55,o
56,4

56,2
62,1 ± 0,88
63,5 ± 0,71
63,2

8,79

7,o8

14,44
",15

Verder bevestigen de cijfers den algemeenen indruk, dat het vrouwelijk
voorhoofd in doorsnee lager is dan het mannelijke; de geslachtsrelatie is zelfs
tamelijk hoog, nl. i,04.2) In beide geslachten is de' variabiliteit van deze maat
zeer groot.
Vergelijkingsmateriaal is er nog weinig. De Terschellinger mannen
van Sasse (1914) hebben een gemiddelde voorhoofdshoogte van 64,7 ± 0,54
*) Wiersma mat het voorhoofd direct tusschen trichion en glabella.
*) Bij de schoolkinderen is het voorhoofd der meisjes echter eenigszins hooger dan dat der jongens.
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mm, v = 6,70, V == 46—76. Het Urker gemiddelde stemt vrij goed met het
Terschellinger overeen, de variabiliteit is op Urk evenwel veel grooter.
De jukboogbreedte, de belangrijkste breedtemaat van het gezicht, neemt,
blijkens de gemiddelden van tab. 42, tot op hoogen ouderdom in afmeting toe,
en wel tamelijk regelmatig, zonder groote schommelingen; alleen omstreeks
Tab. 42. De jukboogbreedte bij het mannelijk geslacht.
(naar leeftijdsgroepen; breedte in mm)
leeftijd

n

Var.-breedte

9
10

23
35
28
40
34
82
121
19

115—147
115—134
118—135

11

12
13

14—20
21—60

61

X

118—136

121—144
127—153
129—160

131—156

M ±

m

a

V

0,54
0,57

4,93
6,29

3,58
4,41

122,7
125,7
125,1

128,6
129,0
137,7 ±
143,0 ±
143,9

het n e en het 13c jaar valt een periode van groeistilstand of althans van
minder snelle vermeerdering op te merken. Vanaf het ge jaar tot in het
volwassen zijn bedraagt de toename ruim 20 mm. Bij het vrouwelijk geslacht
(zie tab. 43) is dit echter aanzienlijk minder, nl. slechts 14 mm. Het
geslachtsverschil is wel reeds op jeugdigen leeftijd duidelijk, maar in den tijd
Tab. 43. De jukboogbreedte bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

19
23
30
33
21
100
100
10

112—128
114—132
113—130
119—134
120—141
120—140
119—143
130—141

M ±

121,1
121,6
122,8
126,3
127,0
130.5 ±
133.6 ±
134,8

m

0

V

0,47
0,47

4,74
4,74

3,63
3,54

van 14—20 jaar wordt het toch zoodanig vergroot, dat eerst dande differentie
statistisch zeker Staat (D ± m D = 7,2 ± 0,72). Voor de volwassenen
bedraagt de geslachtsrelatie 1,06, het absolute breedteverschil is dan in doorsnee
9 mm.
Terwijl de variabiliteit bij de Urker mannen ten opzichte van de
jukboogbreedte vrij groot is en de tot nu toe bekende variatiebreedte van
de variabiliteitscoefficient (3,15—4,27) zelfs naar den maximalen kant
verruimde, blijft die van de vrouwen weer niet alleen daarbinnen, maar zelfs
aan den minimalen kant.
Fig. 12 geeft de groeicurven van de jukboogbreedte weer; het vrij vlakke
verloop, vooral in het vrouwelijke geslacht, valt op.
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Fig. 12. Groeicurven van de jukboogbreedte.

In tab. 44 zijn de Urker gemiddelden vergeleken met die van eenige
andere N. W.-Europeesche kust- en eilandpopulaties.
Tab. 44. De gemiddelde jukboogbreedte van volwassen Urkers vergeleken met die van
verschillende N. W.-Europeesche kust- en eilandbevolkingen.
m.
n
Spiekeroog (Duitschland)
Fanö
Bornholm (Denemarken) .
Volendam
Urk
Terschelling
Runö (Zweden)
. . . .
Finkenwärder (Duitschl.)
Fehmarn (Duitschland) .
Fär Öer
Eckernförde (Duitschland)

59
127
680
56
121
64
77
70
290
342
54

1

vr.

M ± m
i39>5
140,5
141,1
142,6
143,0
143,3
143,3
143,8
i45,o
146,0
148,1

±
±
±
±
±
±
±
±

0,50
0,20
0,72
0,57
0,38
0,52

o,33
0,67

n

M ± m

82
200
12
100

132,1
i33,o
i33,o
133,6

73
326
344

133,9
133,3
136,7
136,2

±
±
± 0,47
± 0,52
± 0,29

0,50
0,40

—

auteur
Ruhnau,
Ribbing,
Ribbing,
Kohlbrugge,

1925
1926
1926
1904

Sasse,
Hilden,
Scheidt,
Salier,
J0 rgensen,
Keiter,

I9I4
1926
1927
1930
1902
I93I

Evenals dat bij de voorhoofdsbreedte het geval was, houdt Urk ongeveer
het midden tusschen de läge Oostfriesche en Deensche waarden en de hoogere
van de Fär öer en de oostkust van Sleeswijk-Holstein. Binnen Nederland
is er slechts een gering verschil — dat bovendien nog statistisch onzeker is —
tusschen de bevolkingen van Volendam, Urk en Terschelling; 00k hier houdt
Urk het midden.
Opvallend is verder het verschijnsel, dat de vrouwelijke gemiddelden
veel minder varieeren, dan de mannelijke. Zooais binnen de Urker
bevolking de variabiliteit der vrouwen geringer bleek dan die der mannen, is
00k tusschen de verschillende populaties van tab. 44 de vrouwelijke variatiebreedte kleiner dan de mannelijke.
Was op Urk de geslachtsrelatie 1,06, op Fanö, Bornholm en Fehmarn
is deze even groot; voor Volendam, Runö en de Fär öer is ze iets grooter en
bedraagt 1,07; op het Elbe-eiland Finkenwärder zelfs 1,08.
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Wat de procentueele bezetting der jukboogbreedteklassen tab. 45, naar
de indeeling van Lebzelter (1923) betreft*), bijna de helft der mannen
valt in de klassen der breeden en zeer breeden; 00k het percentage der
middelmatigen is aanzienlijk, terwijl het aantal smallen slechts V3 bedraagt
van het aantal breeden; bij de mannen ontbreken zeer smallen geheel.
Tab. 45. De procentueele bezetting der jukboogbreedteklassen door volwassen Urkers.
m.

vr.

%

klassegrenzen
zeer smal
smal
middelmatig
breed
zeer breed

x—127
128—135
136—143
144—151
152—X

13,6
37, 1
40,0
9,3

± 2,9
± 4,i
±4,1
± 2,4 1

%

1 klassegrenzen
x—120
121—127
128—135
136—142
143—X

0,9
10,0
50,0
37,3
1,8

± 0,9
± 2,9
±4,7
± 4,6
± i,3

Van de vrouwen behoort rond de helft tot de klasse der middelmatigen;
het percentage smallen is nog kleiner dan bij de mannen, zelfs wanneer men
de zeer smallen er bij telt; 00k zeer breeden zijn er onder de vrouwen maar
uiterst weinig.
Tab. 46. De procentueele bezetting der jukboogbreedte-klassen door Urker
volwassen mannen, vergeleken met die door enkele andere bevolkingen.
(Volendam, Kohlbrugge n = 56; Süderdithmarschen en Fehmarn, Salier 1930 en, '31
n = 184 en 290)

zeer smal
smal
middelmatig
breed
zeer breed

Volendam

Dithmarschen

Urk

Fehmarn

1,8
8,9
46,4
37,5
5,4

1,1
12,0
40,4
39,9
6,6

13,6
37,i
40,0
9,3

4,0
35,9
46,9
13,2

Vergelijkt men, zooals in tab. 46 is geschied, deze verdeeling met die
van Volendam, Süderdithmarschen en Fehmarn, dan blijkt 00k hier, dat men
de jukboogbreedte der Urkers, evenals trouwens die der andere populaties,
als middelmatig tot breed moet beschouwen. Fehmarn en in mindere mate
00k Urk hebben een sterkere bezetting der breede klassen; telt men de
breeden en zeer breeden samen, dan zijn de percentages: Volendam 43,
Süderdithmarschen 45, Urk 49, Fehmarn 50. In de zelfde volgorde neemt
het aantal middelmatigen af, evenals iets onregelmatiger, het aantal smallen.
De index jugo-frontalis, die de kleinste voorhoofdsbreedte in procenten
van de jukboogbreedte uitdrukt, geeft een indruk omtrent het in meerdere
of mindere mate uitsteken der jukbeenbogen. De gemiddelden zijn voor het
*) De indeeling der vrouwen stamt van Salier (1930) en is doorgevoerd op grond van een
geslachtsrelatie van 1,06. Hoewel dit niet geheel juist is — zooals ik hierboven aantoonde, is de
geslachtsrelatie voor de boven- en beneden-middelmatigen niet altijd gelijk aan die der gemiddelden — heb ik, om vergelijkingsmateriaal te hebben, deze indeeling toch overgenomen.
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mannelijk geslacht, tezamen met de andere gegevens omtrent variatie-breedte
enz., in tab. 47 vermeld.
Tab. 47. De index jugo-frontalis bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

9

n

23
35

10
11
12

28
40

13

34

14—20
21—60
61 X

81
121

19

Var.-breedte
71—92
77—86
71—88
76-87
76—86
75-86
68—90
70—86

0

M ± m

V

83,7

81,6
81,3
81,4
80,9
80,1 ± 0,32
77,7 ±
77,1

0,32

!
2,87

3,58

3,49

4,49

Vanaf het ge jaar vermindert de index gedurende het geheele verdere
leven in waarde; relatief worden de jukbeenbogen dus steeds breeder, waardoor
ze tegenover de voorhoofdsbreedte 00k steeds meer komen uit te steken.
Behalve van het ioe tot het i2e jaar blijkt de jukboogbreedte derhalve
sneller te groeien dan de voorhoofdsbreedte.
Deze gang van zaken is in overeenstemming met de gegevens, die Sailer
(1930, 1931) vond voor Fehmarn en Süderdithmarschen, evenwel niet met
die ten opzichte van de Lübecker Oberrealschüler (1928); bij de laatsten
neemt de index nl. gedurende de progressieve phase aan waarde toe. Hoogstwaarschijnlijk moet dit echter worden toegeschreven aan hun abnormale
voorhoofdsmaten; Salier zelf gaf reeds toe (1930), dat hier methodische meetfouten in het spei kunnen zijn.
In tab. 48 vindt men de gemiddelden voor het vrouwelijk geslacht.
Tab. 48. De index jugo-frontalis bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

9

10
11
12
13

14—20
21—60
61—X

n

19

23
30
33

21
100
100
10

Var.-breedte
80—88
76—86
75—88

M ± m

73—89
73—85

79,9

73—86

V

3,8I

4,65

3,23

3,96

83,3

82,2
82,2
80,2
81,3
81,9 ± 0,38
81,5 ± 0,32

76—88
71—92

0

Het relatieve groeiproces verloopt hier iets onregelmatiger dan bij het
mannelijk geslacht, terwijl bovendien de daling van den index veel minder
uitgesproken is, waardoor reeds de gemiddelden der 14—20 jarigen een
duidelijk geslachtsverschil vertoonen, dat op jeugdiger leeftijd nog niet
aanwezig is. De snelle daling naar het gemiddelde der 12-jarigen is statistisch
onzeker. Voor de volwassenen bedraagt de geslachtsrelatie 0,95, de vrouwen
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hebben een aanmerkelijken hoogeren index dan de mannen; overeenkomstig
den algemeenen indruk steken bij de vrouwen de jukbeenbogen minder uit,
hetgeen ook reeds Harting (1853) was opgevallen.
In fig. 13 vindt men de graphische voorstellingen van de leeftijdsveranderingen van den index jugofrontalis. Overeenkomstig den hoogeren index
ligt de vrouwelijke curve boven de mannelijke, behalve bij de misschien
toevallige daling der 12-jarigen, terwijl deze, als gevolg van de geringere
leeftijdsveranderingen ten opzichte zoowel van de jukboog-, als van de voorhoofdsbreedte, ook een vlakker verloop vertoont.

Fig. 13. Groeicurven van den index jugo-frontalis.

Vergelijkingsmateriaal voor dezen index is er nog niet veel. Voor de
Volendammers van Kohlbrugge berekende ik het gemiddelde op 82,7 ± 0,48
= 3,55; V = 76,3—89,0; v = 4,29), dit ligt dus aanzienlijk hooger dan
het Urker gemiddelde; voor Fehmarn is het lager, ni. 76,7 ± 0,19, evenals
voor de Fär öer (j0rgensen, 1902): 75,3.
Daar de index jugo-frontalis de verhouding aangeeft tusschen voorhoofds- en jukboogbreedte, kan men aan de hand van de grootte van dezen
index beoordeelen, in hoeverre de jukbeenbogen uitsteken. In tab. 49 is het
Tab. 49. Het procentueele voorkomen van uitstekende jukbeenbogen bij volwassen Urker mannen
(n = 121), Volendammers (Kohlbrugge, n = 56) en Süderdithmarschen (Salier, n = 185).
index klassegrenzen
zeer sterk uitstekend
sterk uitstekend . .
uitstekend
zwak uitstekend . .
nauwelijks uitstekend
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.
.
•
.

x—69,9
70,0—74,9
75,0—79,9
80,0—84,9
85,0—X

Volendam

__
—

25,0
53,6
21,4

Urk

Dithmarschen

2,5
18,2
51,2
26,4
i,7

1,6
33,5
5i,9
9
I>I

procentueele voorkomen van de in verschillende sterkte-graden uitstekende
jukbogen bij Urkers, Volendammers en Süderdithmarscher vermeld. Terwijl
Volendam verreweg het grootste percentage zwak uitstekende jukbogen
bezit, is op Urk ruim 20 % sterk of zeer sterk uitstekend; in Dithmarschen
is dit aantal nog grooter.
Evenals de index jugo-frontalis geeft 00k de index jugo-parie talis de
verhouding weer tusschen een hoofd- en een gezichtsmaat, weshalve de laatstgenoemde 00k wel cephalo-facialis wordt genoemd. Tab. 50 geeft de gemiddelde
indices voor de mannelijke Urker bevolking weer; zij drukken de gemiddelde
Tab. 50. De index jugo-parietalis (cephalo-facialis) bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

9
10

23
35
28
40
34
82
121
19

74—96
77—87
81—92
79—90
78—93
82—96
76—99
85—98

11

12
13

14—20
21—60
61 X

M ±

m

81,4
83,6
83,9
85,3
85,0
88,9 ± 0,52
90,5 ± 0,31
91,1

a

V

4,74
3,42

5,33
3,78

verhouding uit tusschen jukboogbreedte en hoofdbreedte en duiden dus,
evenals de fronto-parietaal-index een transversale relatie aan.
Gedurende den geheelen levenscyclus, althans van het ge jaar af tot in
de regressieve phase, neemt de index aan waarde toe; de groeivermeerdering
van de jukboogbreedte gaat dus sneller in zijn werk dan die van de hoofdbreedte. Gecombineerd met de bevindingen ten aanzien van de indices
fronto-parietalis en jugo-frontalis laat zich hieruit afleiden, dat de groeisnelheid
toeneemt in de volgorde hoofdbreedte, voorhoofdsbreedte, jukboogbreedte.
Hoewel in mindere mate neemt 00k bij het vrouwelijk geslacht de
jugo-parietaal-index toe (zie tab. 51). Terwijl in de jeugd van g—13 jaar
T a b . 51. De index jugo-parietalis (cephalo-facialis) bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

19
23
30
33
21
100
100
10

77-88
81—89
75—90
80—92
82—93
82—93
73—94
81—91

M ±

m

82,9
84,6
84,8
86,1
86,3
87,1 ± 0,29
87,9 ± 0,39
87,6

0

V

2,93
3,9i

3,36
4,45

de index in het vrouwelijk geslacht boven den mannelijken ligt, is door de
sneilere stijging bij de mannen de verhouding bij de 14—20-jarigen en de
5-

Urk

49

volwassenen net omgekeerd. In fig. 14 wordt dit verschijnsel aangeduid door
de snijding der groeicurven tusschen de gemiddelden voor het 13c en 14—20e
jaar. In overeenstemming hiermee ligt de geslachtsrelatie der jeugdigen
beneden 1,00, terwijl ze voor de volwassenen 1,03 bedraagt.
vr.

$z
91"
90
89

88
87

86'
85

S

8*

J?
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QQ- •

8*-_J
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+-1*4-20-+

61—X
JAAR

Fig. 14. Groeicurven van den index jugo-parietalis (cephalo-facialis).

Ook ten opzichte van den index jugo-parietalis is er slechts weinig
vergelijkingsmateriaal. Naar Broca berekend uit de gemiddelde absolute
waarden (hetgeen in doorsnee t. o. v. den jugo-parietaal-index een iets hoogere
waarde tot resultaat heeft), bezitten de Terschellingers van Sasse een
gemiddelden index van 91,3, de Volendammers van Kohlbrugge een van 90,6,
de Urker index (uit de individueele indices berekend) was 90,5, de Spiekerooger (Ruhnau 1925) 90,2 en de Fehmaraners 89,6 (Sailer, 1930).
De geslachtsrelatie loopt naar Sailer van 1,02 (Fanö, Bornholm, Fehmarn,
Süderdithmarschen) over 1,03 (Urk, Runö) en 1,04 (Fär öer) tot 1,05 (Finkenwäfder) en heeft voor Urk dus een gemiddelde grootte.
Reeds Sasse schreef in zijn „Kort Verslag van het anthropologies onderzoek der Urker levende bevolking" (1911), dat er op Urk naast heel lange
Tab. 52. De physiognomische gezichtshoogte bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

9
10

23
35
28
40
34
82
121

140—177
144—182
139—177
151—186
151—184
165—210
156—219

19

171—209

11

12
13

14—20

21—60
61 X

50

M ±

m

a

V

10,89
9,70

5,85
5,11

159,3
161,2
160,0
162,7
165,2
186,1 ±

1,20
189,8 ± 0,88
190,5

en smaile gezichten ook heel breede voorkwamen. Uit de variatie-breedten
van dephysiognomische gezichtshoogte blijkt wel (zie tab. 52), dat dit ten opzichte
van deze gezichtsmaat inderdaad het geval is. De gemiddelden zijn echter
aan den hoogen kant; van het ge jaar af heeft gedurige groeitoename plaats,
in de jeugd van g—13 jaar vrij langzaam, in de periode van 14—20 jaar
echter aanmerkelijk sneller. Dat tegen de verwachting in ook in de regressieve phase geen vermindering optreedt, moet worden toegeschreven aan de
verplaatsing van de haargrens naar boven, die een eventueele vermindering
zou maskeeren.
Tab. 53. De physiognomische gezichtshoogte bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

9

19
23
30
33

10

11

12

13

21
100
100
10

14—20

21—60

ÖI-'-X

Var.-breedte
140—177

143—174

141—171
146—178
142—174
152—190

153—197
155—183

M ± m

V

0

156,7
158.6
160.7
161,9
161,6

173.4 ± 0,86
175,6 ± 0,83
170.5

1
8,59
8,34

4,95
4,74

Blijkens tab. 53 verloopt het groeiproces bij het vrouwelijk geslacht
overeenkomstig aan het mannelijke, alleen is de toename van 14 tot 20 jaar
veel minder groot, waardoor een duidelijke geslachtsdifferentiatie tot stand
komt. Bij de g—13-jarigen is het geslachtsverschil wel in den zelfden zin aanwezig
(behalve bij de 11-jarigen), maar dan is het zoo gering, dat het binnen de
grenzen van de statistische fout blijft. Voor de volwassenen is de geslachtsrelatie 1,08; voor de personen boven de zestig bedraagt ze zelfs 1,12 en is
derhalve aanzienlijk grooter dan bij de hoofdmaten het geval is.
De variabiliteit is ook ten opzichte van de physiognomische gezichtshoogte geringer bij de vrouwen dan bij de mannen.
... m.

190
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Fig. 15. Groeicurven van de physiognomische gezichtshoogte.
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In fig. 15 is de gang van zaken ten opzichte van de groeiveranderingen
dezer gezichtsmaat graphisch voorgesteld. Opvallend is het verschillend
gedrag in de regressieve phase bij mannen en vrouwen. Terwijl bij de mannen
zelfs nog een kleine stijging bemerkbaar is, neemt bij het vrouwelijk geslacht
de gezichtshoogte dan duidelijk af.
Om na te gaan, waaraan dit is toe te schrijven, zijn in fig. 15a de groeicurven van de voorhoofdshoogte (zie tab. 40 en 41) weergegeven. Daaruit
blijkt, dat bij de mannen de verplaatsing van de haargrens naar boven
tengevolge van haaruitval in den ouderdom een vergrooting van de voorhoofdshoogte en derhalve 00k van de physiognomische gezichtshoogte bewerkt,
m.

tn.rn.
67
65
63
6/59
57
55

— vr.
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21-60

M-20
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Fig. 15a. De groeicurven der voorhoofdshoogte.

terwijl dit bij de vrouwen blijkbaar in veel mindere mate het geval is. Er moet
echter bij de vrouwen nog een andere oorzaak zijn aan te wijzen, die de
absolute vermindering der gezichtshoogte te voorschijn roept, daar de afname
der voorhoofdshoogte daarvoor veel te gering is. Waarschijnlijk speien het
uitvallen der tanden en de alveolaire resorptie hier een rol; dat dit inderdaad
het geval is, zal bij de physiognomische bovengezichtshoogte en de kinhoogte
moeten blijken.
Ook in fig. 15 en 150: hebben de vrouwelijke curven weer een vlakker
verloop dan de mannelijke; evenals bij de meeste andere tot nog toe
besproken hoofd- en gezichtsmaten is de ontwikkeling in het vrouwelijk geslacht
gelijkmatiger.
Tab. 54. De gemiddelde physiognomische gezichtshoogte van volwassen Urkers,
vergeleken met die van eenige andere kust- en eilandbevolkingen.
n
Volendam
Urk
Terschelling
Schleswig-Holm (Duitschland) .
Eckernförde (Duitschland) . . .

52

56
121
53

73

54

M
184,4
189,8

190,4

194,8

196,4

±

± r,35
± 0,88
0,91
± o,93

±

auteur

m

± i,43

Kohlbrugge,

1904

Sasse,
Keiter,
Keiter,

I9I4
I93I
I93I

Tab. 54 vergelijkt de gemiddelde physiognomische gezichtshoogte der
Urker mannen met die van eenige andere populaties. Ook hier wordt men
weer getroffen door het groote verschil met de Volendammers, die een
gemiddelde gezichtshoogte van 184,4 ± I?35 ( a = I ( V 2 5 v = 5,49, V =
165—210) hebben, hetgeen op grond van de drievoudige typendifferentieering
(D ± mD = 5,4 ± i 5 6i) statistisch zeker lager is dan het Urker gemiddelde;
dit laatste is vrijwel identiek aan het Terschellinger. Zeer hoog zijn de gemiddelden der Schleswiger en Eckernförder visschers.
De gemiddelden der morphologische gezichtshoogtevoo dr opeenvolgend
e
e
leeftijdsgroepen vertoonen blijkens tab. 55 ongeveer dezelfde onderlinge
verhoudingen als bij de physiognomische gezichtshoogte het geval was, met dit
onderscheid echter, dat bij de morphologische gezichtshoogte de toename
Tab. 55. De morphologische gezichtshoogte bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61 X

23
35
28
40
34
82
121
19

92—113
9i—"5
89—119
99—126
101—122
107—137
105—146
102—145

M.± m
101,1
104,5
104,9
109,3
110,2
121,1 ± 0,87
125,2 ± 0,74
124,1

0

V

7,89
8,11

6,51
6,48

van 9—13 jaar reeds vrij sterk is, althans even groot als in de puberteitsperiode. Dit verschil moet ongetwijfeld worden toegeschreven aan den minder
snellen groei van de voorhoofdshoogte van 9 tot 13 jaar, die hierboven reeds
werd geconstateerd (tab. 40, fig. 15a). Verder is hier een vermindering der
gezichtshoogte in de regressieve phase merkbaar, die bij de vrouwen (zie
tab. 56) nog veel duidelijker voor oogen treedt. Ook in het vrouwelijk geslacht
valt een groote overeenkomst met de verhoudingen ten opzichte van de
physiognomische gezichtshoogte waar te nemen, hetgeen overigens geen
verwondering baart.
Tab. 56. De morphologische gezichtshoogte bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

19
23
30
33
21
100
100
10

Var.-breedte
86—108
92—113
94—115
89—115
94—115
96—130
97—127
92—120

M ± m

97,5
101,0
105,8
105,5
105,3
110,3 ± 0,74
112,2 ± 0,61
106,3

0

V

7,38
6,05

6,69
5,39
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Van i l tot 13 jaar is er blijkbaar min of meer een groeistilstand, die
is vooraf gegaan door een periode van versneide toename van 9 tot 11 jaar.
De afname in de regressieve phase is vrij sterk, het gemiddelde der bovende-zestigers is nog slechts 95 % van het gemiddelde der volwassenen. Omdat dit
verschijnsel bij de mannen slechts in geringe mate optreedt, wordt het
geslachtsverschil voortdurend grooter: de geslachtsrelatie is bij de 14—20jarigen, 1,1 o, bij de volwassenen 1,12 en bij de 61—x-jarigen zelfs 1,16;
het is verreweg de grootste der tot nog toe behandelde maten en indices.
Ook ten opzichte van deze gezichtsmaat is de variabiliteit bij de mannen
de hoogste, die geconstateerd werd; de variatie-coëfficienten loopen van 4,38
(Noren, Bryn 1928) tot 6,25 (Fehmaraners, Salier 1930), terwijl op Urk de
coefficient 6,48 bedraagt; bij de vrouwen daarentegen is ook hier de variabiliteit veel geringer; de variatie-coefficient 5,39 ligt zelfs nog beneden de
tot nu toe bekende variatie-breedte (5,54—6,73).
De groeicurven voor de morphologische gezichtshoogte (fig. 16)
vertoonen zooveel overeenkomst met die voor de physiognomische, dat de
conclusie gerechtvaardigd is, dat de vorm der laatstgenoemde grootendeels
wordt bepaald door de opeenvolgende groeiveranderingen der morphologische
gezichtshoogte, terwijl de voorhoofdshoogte daarop slechts weinig invloed
uitoefent. De daling der gezichtshoogte gedurende de regressieve phase is
alleen duidelijk bij de Urker vrouwen.
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Fig. 16. Groeicurven van de morphologische gezichtshoogte

In tab. 57 is een vergelijking getroffen
tusschen de Urker gemiddelden
en die van enkele andere N. W.-Europeesche eiland- of kustbevolkingen.
*) Bryn (1928), Lundborg en Linders (1926), Salier (1930) e. a. vestigen er de .aandacht
op, dat alle maten der levende bevolking, waarbij het nasion als meetpunt voorkomt, moeilijk
vergelijkbaar zijn vanwege de niet gemakkelijke meet-techniek en de niet altijd overeenstemmende
methoden.
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Tab. 57. De gemiddelde morphologische gezichtshoogte der volwassen Urkers vergeleken met die van enkele andere N. W.-Europeesche eiland- of kustbevolkingen.
vr.

m.

auteur
n
Spiekeroog (Duitschland)
Eckernförde (Duitschland)
Finkenwärder (Duitschl.)
Terschelling
Runö (Zweden)
. . .
Bornholm (Denemarken)
Fehmarn (Duitschland)
Fär öer
Fanö (Denemarken) . .

.
.
.
.

59
54
70
64
121
77
680
291
342
127

M ± m
130,6
129,6
127,1
125,2
125,2
123,1
123,0
122,0
121,3
H9,7

n

M ± m

_
± 0,77
± 0,31
±0,74
± 0,66
± 0,30
± 0,45
± 0,60

—

73

118,1

100

112,2
111,7
112,7
III,3
112,7
109,2

—

200
324
344
82

±
±
±
±

0,61
0,85
0,45
0,38

± 0,70

Ruhnau,
Keiter,
Scheidt,
Sasse,

1925
1931
1927
1914

Hildén,
Ribbing,
Sailer,
Jorgensen,
Ribbing,

1926
1926
1930
1902
1926

De grootste morphologische gezichtshoogte bezitten de Spiekerooger
Oostfriezen, dan volgen de Eckernförder visschers van de Oostkust van
Sleeswijk-Holstein en de Finkenwärders en daarna de Terschellingers en
Urkers, die in doorsnede dezelfde gezichtshoogte hebben. De Fehmaraner
visschers en boeren blijken aanmerkelijk van het nabijgelegen Eckernförde
te verschillen; ze hebben evenals de bewoners van de Fär öer en van het
Deensche eiland Fanö een veel lager gezicht.
Het geslachtsverschil blijkt niet overal even groot te zijn. Voor Finkenwärder is de geslachtsrelatie 1,08 evenals op de Fär öer; op Bornholm en op
Fehmarn 1,09; op Runö en Fanö 1,10; Urk spant de kroon met een geslachtsrelatie van 1,12.
(n =

Tab. 58. De procentueele bezetting der morphol. gezichtshoogteklassen bij Urkers
121 m), Fehmaraners (Salier, 1930, n = 291 m) en Süderdithmarschers (Salier,
1931, n = 184).
indeeling

zeer laag
middelmatig
zeer hoog

X III
112—117
118—123
124—129
130—X

Urk

9,9
15,7
20,7
28,1
25,6

Fehmarn
7,6
19,9
28,9
27,1
16,5

Dithmarschen
9,8
17,5
37,7
25,2
9,8

Beschouwt men de procentueele bezetting der morphologische gezichtshoogteklassen naar de indeeling van Lebzelter (1923) x ), dan valt bij de
Urkers direct het kleine percentage middelmatigen op. De grootste groep
wordt gevormd door de hooge gezichten. Tezamen met de zeer hooge
omvatten ze meer dan de helft der bevolking. Met steeds afnemend percentage
volgen dan de groepen der middelmatige, läge en zeer läge gezichtshoogten.
Van een indeeling der vrouwen heb ik afgezien, wijl de geslachtsrelatie vrij variabel is
(1,08—1,12) en vergelijking dan toch niet goed mogelijk is.
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Op Fehmarn en in Süderdithmarschen zijn de hooge en zeer hooge
gezichten veel minder talrijk; opmerkelijk is echter, dat daar geen toename van
de läge en zeer läge tegenoverstaat, deze groepen zijn niet of nauwelijks
grooter dan op Urk. In plaats daarvan nemen de middelmatigen in aantal
toe. Dit vormt een in getallen uitgedrukte bevestiging van den algemeenen
indruk van Sasse (1914), dat naast de heel lange gezichten 00k heel breede
en läge voorkwamen: de groep der middelmatigen is op Urk te klein om een
duidelijke, bemiddelende overgang tusschen de extremen te vormen.
Door de morphologische gezichtsindex wordt de morphologische gezichtshoogte
uitgedrukt in procenten der jukboogbreedte; daar deze beide de hoofdafmetingen van het gezicht vormen, kan men derhalve zeggen, dat deze index
— met inachtneming der restricties, die voor het index-systeem als zoodanig
gelden — een functie van den gelaatsvorm voorstelt. In tab. 59 vindt men
de gemiddelden der mannelijke leeftijdsgroepen tezamen met de andere
gegevens.
Tab. 59. De morphologische gezichtsindex bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

9

10
11

n

23
35
28

12

40

13

34

14—20
21—60

61 X

82
121

19

Var.-breedte

66—94

73—93
74—99
78—97
74—95
73—99

70—106
68—102

M ±

m

a

V

5,43

6,18

82,7
83,1

83,9
85,2

85,9

87,9 ± 0,60
87,1 ± 0,61
86,3

6,61

7,59

Tot in de puberteitsperiode van 14 tot 20 jaar neemt de index gestadig
toe, daarna vindt er weer een langzame daling plaats. In de jeugd blijkt
Tab. 60. De morphologische gezichtsindex bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

9

10

Var.-breedte

19
23

11

30

13

21
100
100
10

12

14—20
21—60
61—x

33

74—89

75—88
80—94
70—96
78—92
73—100
73—100
68—88

M ±

m

80,9
82.7
86.2

84.3

83,2
84.8
84,2

o,55
o,54

5,50
5,40

6,49
6,41

79,8

dus bij het gezicht eerst de lengtegroei te overwegen, terwijl later de snelheid
van den breedtegroei de overhand heeft. Bij de vrouwen (tab. 60) is dit
laatste vooral in de regressieve phase nog veel duidelijker, omdat de 00k dan
nog aanhoudende breedtegroei gepaard gaat met een vermindering der
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gezichtshoogte. Voorzoover de kleine getallen conclusies toelaten, verloopt
het groeiproces bij het vrouwelijk geslacht aanmerkelijk anders dan bij het
mannelijke, met name in de progressieve phase. Ook uit fig. 17 blijkt dit
duidelijk.
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Daar bij de meisjes van het ge tot het n e jaar de breedtegroei der jukbeenbogen ongeveer stilstaat, de gezichtshoogte echter aanzienlijk toeneemt,
komt er een stijging van den gezichtsindex tot stand, die bij de curve in den
11-jaar-top tot uitdrukking komt. Van 11—13 jaar overheerscht daarentegen
de breedtegroei, de index daalt. Van het 13e tot het 14—20e jaar vindt daarna
weer een stijging plaats, daar in deze periode de gezichtshoogte blijkbaar
sneller toeneemt dan de jukboogbreedte, nadien echter blijft de breedtegroei
ook in het vrouwelijk geslacht definitief overwegen. Door dit verschil in het
verloop van het groeiproces is het geslachtsverschil bij de jeugdigen niet
steeds duidelijk; bij de ouderen is het geslachtsverschil ook statistisch
gewaarborgd, daar D ± n*D = 2,g ± 0,82. De geslachtsrelatie bedraagt bij
de 14—20-jarigen 1,04, bij de 21—60-jarigen 1,03 en bij de ouderen dan
60 jaar, 1,08.
De variabiliteit is zoowel bij de mannen als bij de vrouwen tamelijk
groot op Urk, de coefficient ligt bij de eersten weer duidelijk buiten de tot
nu toe bekende variatiebreedte (4,4g—6,55), bij de laatsten net even (5,47—
6,35), maar blijft bij beide binnen de fouten-grenzen.
Wat de relatieve grootte van den Urker gezichtsindex betreft, ook in
vergelijking met de andere populaties van tab. 61 is deze als middelmatig
te beschouwen. De bezwaren, die een gemiddelde als zoodanig aankleven,
(voornamelijk, dat het lang niet altijd kenmerkend voor de onderzochte
bevolking behoeft te zijn), doen zieh ten opzichte van den morphologischen
gezichtsindex wel zeer sterk gevoelen. Immers het gemiddelde valt in de
klasse der mesoprosopen, terwijl het mesoprosope gezicht juist heelemaal

57

Tab. 61. De gemiddelde morphologische gezichtsindex der volwassen Urkers vergeleken met dien van enkele andere N. W.-Europeesche eiland- of kustbevolkingen.
vr.

m.
n
Spiekeroog
Finkenwärder....
Terschelling
. . . .
Bornholm
Urk
Schleswig-Holm. . .
Runö
Fanö
Fehmarn
Fär Öer

M ± m

63
1 73
87,5 ± 0,48 j

59
70

64
680

121
73
77

n

93,i
89,9

342

91,2
88,8

—

100

84,7
84,2 ± 0,54

82
85,1
84,1 db 0,32 I 326
83,1
1 344

83,5 ± 0,61
82,7
81,4 ± 0,28
83,4

87,2

87,1 ±0,61

127
290

200

auteur

M ± m

87,1 ± 0,58
86,0 ± 0,47

—

Ruhnau,
Scheidt,
Sasse,
Ribbing,

1925
1927
I9I4

Keiter,
Hilden,
Ribbing,
Salier,
Jorgensen,

I93I

1926
1926
1926

1930
1902

niet typisch voor de Urker bevolking is. Spiekeroog heeft in doorsnee relatief
het smalste gezicht, dan volgen Finkenwärder, Terschelling en Bornholm,
Urk en de Schleswiger visschersbevolking; de laatste vier gemiddelden liggen
zeer dicht bij elkaar. Het gemiddelde der Fär öer-bevolking ligt, evenals
dat der Fehmaraners, aanmerkelijk lager. Daar het geslachtsverschil bij alle
populaties niet even groot is, is ook de volgorde der vrouwelijke gemiddelden
eenigszins anders. Op de Fär ö e r bedraagt de geslachtsrelatie 1,00, op Finken wärder 1,01, op Spiekeroog 1,02 en op Bornholm, Runö, Fanö, Fehmarn
en Urk 1,03.
In tab. 62 is de procentueele bezetting der gezichtsindexklassen naar de
gebruikelijke indeeling voor de Urker mannen weergegeven. Ter vergelijking
zijn de verdeelingen bij eenige andere bevolkingen bijgevoegd.
Tab. 62. De procentueele bezetting der gezichtsindexklassen bij de Urkers (n = 121 m)
Fehmaraners (n = 290 m, Salier), Dithmarscher (n = 184 m, Salier)
en Noren van Tr endelagen (n = 500, Bryn).
indexklassegrenzen
hypereuryprosoop
euryprosoop . .
mesoprosoop . .
leptoprosoop . .
hyperleptoprosoop

.
.
.
.
.

x—78,9
79,0—83,9

84,0—87,9
88,0—92,9
93,o—x

Fehmarn

Dithmarschen

15,9
30,3
27,9
15,9

12,6
26,9
30,8
23,1
6,6

10,0

Urk

Trondelagen

10,7

1,8

25,6

14,9

22,3
24,0

17,4

24,4

37,i

21,6

Ook hier valt het vrij kleine percentage mesoprosopen op, naast de
eury- en leptoprosopen, vooral wanneer men, zooals dikwijls wordt gedaan,
de hyper-klassen er bij voegt: 36 % euryprosopen en 41 % leptoprosopen;
een duidelijk overwegen van een van beide valt niet te constateeren, terwijl
dit bij andere bevolkingen meestal wel het geval is, zeer duidelijk b.v. op
Spiekeroog met 76 % lepto-, 17 % meso- en 7 % euryprosopen, iets minder
op Fehmarn met 26 % lepto-, 28 % meso- en 46 % euryprosopen.
De afstand nasion-stomion wordt door Martin de physiognomische
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bovengezichtshoogte genoemd; zelf voerde Martin als bezwaar daar tegen
reeds aan, dat slechts een der beide meetpunten nl. het stomion physiognomisch is bepaald. Een verder (en zwaarderwegend) bezwaar is m. i., dat men
hier physiognomisch heelemaal niet met het bovengtzichX heeft te maken.
De naam, die reeds Sasse (1914) voor deze maat bezigde, nl. „Mittelantlitzhöhe", middengezichtshoogte, is dan 00k veel juister
Zooais van te voren te verwachten, loopen de gemiddelden dezer pkysiognomische middengezichtshoogte (zi etab 63
.
vrijwe
)
gelij
l
ko pme di
t
ede
Tab. 63. De physiognomische middengezichtshoogte (nasion-stomion) bij
het mannelijk geslacht.
leeftijd

9

10

11
12

Var.-breedte

23
35

28
40

54—70
57—70
56—72
59—74

M ±

m

62.6

64,5
63,9
66,5

67,5
73.7 ± o,53
4,83
6,55
5,46
7,i5
76,5 ± 0,50
19
76,9
morphologische gezichtshoogte. Evenals daar neemt 00k hier de hoogte bij
het mannelijk geslacht voortdurend toe, behoudens de kleine vermindering
van het ioe naar het n e jaar, die 00k toevallig kan zijn. Zelfs gedurende
de regressieve phase is er nog een — statistisch onzekere — kleine toename;
blijkbaar is een eventueele afname tengevolge van tanduitval en kaakresorptie
bij de mannen te verwaarloozen. Bij de vrouwen daarentegen vindt er blijkens
de gemiddelden van tab. 64 een duidelijke vermindering dezer gezichtsmaat
13

14—20
21—60
61—x

34

82
121

62—76
63—84
62—88
68—85

Tab. 64. De physiognomische middengezichtshoogte (nasion-stomion) bij
het vrouweüjk geslacht.
leeftijd

9

10

11

12

*3

14—20
21—60
61—x

n

Var.-breedte

*9

52—67

30
33

56—70

23

21
100
100
10

55—71
56—77
58—72

58—79

M ±

m

0

V

4,32

6,48

60,4
62,5

64,3

64,4
64,6
66,7 ± 0,43
69,6 ± 0,40

5,78
56—74
67,3
gedurende de regressieve phase plaats. Terwijl bij de mannen na het ge jaar
de middengezichtshoogte nog met ruim 14 mm vermeerdert, is de toename
bij het vrouwelijk geslacht slechts 9 mm. Van het n e tot het 13c jaar is de
60—78

4,02

l ) Bovendien is daardoor de onderscheiding van de morphologische bovengezichtshoogte
(nasion-prosthion) gemakkelijker. Bij de revisie: Ook Hägler (1941) spreekt zieh tegen de
benaming naar .Martin uit; hij noemt deze maat: „stomionale morphologische Obergesichtshöhe",
hetgeen nauwelijks een verbetering beteekent!
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toename dermate gering, dat men van groeistilstand kan spreken. In dezelfde
periode wordt het geslaehtsverschil duidelijk. Bij de 14—20-jarigenbedraagt
de geslachtsrelatie 1,10, evenals bij de volwassenen van 21—60 jaar; bij de
ouderen bedraagt ze 1,14.
Wat de variabiliteitscoefficient betreft, is er weinig vergelijkingsmateriaal;
zoowel de mannelijke als de vrouwelijke coefficient is lager dan die voor
Fehmarn (m 7,33, v 6,59) en voor Süderdithmarschen (m 7,04 v 7,07).
De curven der leeftijdsveranderingen der middengezichtshoogte (fig. 18)
vertoonen een zoodanige overeenkomst met die der physiognomische en
m. - -

mm.

vr.

Fig. 18. Groeicurven van de physiognomische middengezichtshoogte (nasion-stomion).

morphologische gezichtshoogte, dat men ze congruent kan noemen. Meer
dan de voorhoofdshoogte en de kinhoogte blijkt derhalve de middengezichtshoogte de totale hoogte van het gezicht te beïnvloeden, althans ten opzichte
van den groeicyclus.
In tab. 65 vindt men het weinige mij bekende vergelijkingsmateriaal
verzameld. Urk heeft hier de kleinste middengezichtshoogte. Fehmarn, dat
een lagere morphologische gezichtshoogte had, heeft een grootere middenTab. 65. De gemiddelde physiognomische middengezichtshoogte (nasion-stomion)
der volwassen Urkers vergeleken met die van eenige andere N. W.-Europeesche
eiland- of kustbevolkingen.
m.

Süderdithmarschen . .
Fehmarn
Terschelling
Schwansen (Schleigebied)
Urk

vr.

auteur

n

M ± m

n

M ± m

184
291
62

79,9 ± o,42
79,4 ± o»34

179
326

72,3 ± 0,38
73,o ± 0,27

Sailer,
Sailer,
Sasse,

1931
1930
1914

631
121

77,i ± 0,19
76,5 ± 0,50

100

69,8 ± 0 , 1 7
69,6 ± 0,40

Keiter,

1931

—

77,7 ± 0,40

590

gezichtshoogte. Berekent men naar aanleiding daarvan het procentueele
aandeel der middengezichtshoogte aan de morphologische gezichtshoogte,
dan blijkt dit te zijn:
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in Süderdithmarschen voor beide geslachten 66 %;
op Fehmarn voor de mannen 65 %, voor de vrouwen 66 %;
op Terschelling 62 %;
in Schwansen en het Schleigebied voor beide geslachten 61 %;
op Urk voor de mannen 61 %, voor de vrouwen 62 %.
Opvallend is het hooge aandeel der door Salier onderzochte bevolkingen .
Keiter trok uit zijn materiaal de conclusie: „Der so verschiedene Breitenhöhen-index des männlichen und weiblichen Gesichtes ist nicht durch
verschiedene Höhe des Unterkiefers bedingt". De bovenstaande procenten
bewijzen, dat dit in zijn absoluutheid en algemeenheid zeker niet voor iedere
populatie geldt; op Urk en op Fehmarn blijkt in elk geval 00k de onderkaak aan het geslachtsverschil van den morphologischen gezichtsindex mee
te werken.
De geslachtsrelatie der physiognomische middengezichtshoogte is op
Fehmarn 1,09, in Süderdithmarschen, Schwansen en op Urk 1,10 en is dus
in het algemeen even groot of iets kleiner dan de geslachtsrelatie der morph.
gezichtshoogte.
Tab. 66 brengt de gemiddelden der kaakhoekbreedte met de andere gegevens
voor de leeftijdsgroepen van het mannelijk geslacht; gedurende den geheelen indiTab. 66. De kaakhoekbreedte bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

9

10
11
12
13
14—20
21—60
61 X

n

23
35

28
40

34

82
121

19

Var.-breedte
87—IOI
87—103
87—105
85—110
90—112
97—120

95—131

88—128

M ± m

92,5
95,6
94,8
98,7
99,4

107,9 ± 0,55
112,6 ± °,62
114,6

V

5,04
6,77

4,67
6,01

vidueelen cyclus neemt de kaakhoekbreedte blijkbaar toe; 00k ten opzichte van
deze breedtemaat is er van het ioe tot het n e jaar een geringe vermindering,
die statistisch niet gewaarborgd is, maar 00k bij de Fehmaraner jongens van
Salier (1930) voorkomt. De vrouwelijke gemiddelden vindt men in tab. 67;
voor alle leeftijdsgroepen liggen ze lager dan de mannelijke. De toename
in de regressieve phase is hier nog iets grooter, die in de progressieve phase
van 14—20 jaar echter iets kleiner. Het geslachtsverschil is bij de 9-jarigen
reeds duidelijk, maar wordt gedurende de puberteitsperiode nog grooter.
De geslachtsrelatie bedraagt voor de volwassenen 1,06 (voor de 14—20jarigen 1,07, bij de ouderen dan 60 jaar 1,05).
*) Bij de revisie : Naderhand blijkt mij, dat Salier inderdaad een afwijkende methode volgde: hij
mat geprojecteerd, met het bovenstuk van den anthropometer, de gezichtshoogte en de middengezichtshoogte; terwijl dit echter t. o. v. de eerste maat een verschil van ± 5 m.M. teweeg brengt,
is het verschil tusschen de directe en de geprojecteerde maat t. o. v. de tweede veel kleiner, hetgeen
bovengenoemd resultaat verklaart. (Zie Keiter 1933 en Salier 1933.)
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Tab. 67. De kaakhoekbreedte bij het vrouwelijk gcslacht.
leeftijd

9

n

Var.-breedte

19

81—102
85—IOI
86—99
87—102
89—104

23
30
33

10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

21
100
100
10

93—in
92—115

M ± m

0

v

4,5o

4,44

89,7

90,7

93,9
94,6
95,7

100,3 ± o,45
105,9
0,49

±

4,62

4,89

109,0
De variatie-coefficient bedraagt voor de volwassen mannen 6,01, voor
de vrouwen 4,62. Voor IJsland v m . = 5,15, voor Fehmarn 5,02, voor Süderdithmarschen 5,19; de variabiliteit der Urker mannen is derhalve 00k ten
opzichte van de kaakhoekbreedte vrij groot, en die der vrouwen weer gering.
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Fig. 19. Groeicurvcn van de kaakhoekbreedte.

m

«-6J-X
JAAR

. vr.

In fig. 19 is het verloop van het groeiproces graphisch voorgesteld aan
de hand van de gemiddelden van tab. 66 en 67; dienovereenkomstig ligt
de vrouwelijke curve aanzienlijk lager dan de mannelijke, reeds bij de jeugdigen van 9—13 jaar; alleen de waarden voor de leeftijdsgroepen der 11jarigen liggen dicht bij elkaar. Dat het Urker gemiddelde der volwassenen
vrij hoog is, blijkt wel uit tab. 68; de Urker kaakhoekbreedte wordt alleen
overtroffen door die van de Fär öer-bewoners. Het verschil tusschen de
Urters en de Terschellingers van Sasse is statistisch niet gewaarborgd, wijl
D ± m D = 2,3 ± 0,83; de gemiddelden van Schwansen, Süderdithmarschen
en IJsland zijn evenwel zeker lager.
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Tab. 68. De gemiddelde kaakhoekbreedte der volwassen Urkers vergeleken mct die
van eenige andere N. W.-Europeesche eiland- of kustbevolkingen.
m.

vr.

M ±
Fär ö e r
Urk
Fehmarn
Terschelling
Schwansen (Schleigebied)
Süderdithmarschen . .
IJsland

m

342

114,6
1 1 2 , 6 ± 0,62

63

110,3 ± 0,56

631
184

109,7 ± 0,63
109,4 ± 0,42
108,5 ± 0 , 1 2

121
290

± o,33

1

n

344

104,3
105,9 ± 0,49
102,4 ± 0,22

100
326

—

590

101,9 ± 0,69
101,8 ± 0,38

179

auteur

M ± m

— .

Jorgensen,

1902

Salier,
Sasse,

1930

Keiter,
Salier,
Hannesson,

193*
I93I
1925

1914

Ook in tab. 68 is de volgorde der vrouwelijke gemiddelden een andere
dan die bij de mannen; de geslachtsrelatie is blijkbaar niet overal even groot.
Op Urk is deze het kleinst, n.l. 1,06, in Süderdithmarschen 1,07, in Schwansen
1,08, op Fehmarn 1,09 en op de Fär ö e r 1,10. De geslachtsrelatie der kaakhoekbreedte is dus vrij variabel.
In tab. 69 zijn de Varianten der kaakhoekbreedte in klassen ingedeeld;
de bezetting van elk dezer klassen is in procenten aangegeven. Daarbij valt
slechts een zeer gering percentage der Urkers in de klasse der zeer smallen
en ook de smallen zijn nog niet talrijk. De middelmatigen vormen de grootste
groep; ze worden bijna geevenaard door de breeden; het percentage der
zeer breeden is klein, maar toch duidelijk grooter dan dat der zeer smallen.
De kaakhoekbreedte der Urkers moet dus middelmatig tot breed genoemd
worden.
Tab. 69. De procentueele bezetting der kaakhoekbreedteklassen door
volwassen Urker mannen (n = 121).

%

klassegrenzen

± 1,42
± 3,24
39,7 ± 4,45
36,4 ± 4,4o
6,6
± 2,30
2,5

x—98

zeer smal

99-—106

middelmatig

14,9

107-- 1 1 4
" 5 - —122
123-—X

zeer breed

De index jugo-mandibularis geeft de verhouding weer tusschen de kaakhoekbreedte en de jukboogbreedte, waarbij de laatste gelijk 100 wordt gezet.
Tab. 70 geeft de gemiddelden enz. voor het mannelijk geslacht.
Tab. 70. De index, jugo-mandibularis bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

9

10

n

23
35

12

28
40

13

34

11

14—20
21—60
61—x

82
121

19

Var.-breedte

68—81
70—81
67—83
68—83
69—85
74—84
68—89
66—89

M ±

m

75,7
75,9
75,7
76,9
77,3

78,6 ± 0,30

78,9
79,8

± 0,36

0

V

2,75
3,93

3,50
4,98
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De index blijft van het 9e tot het n e jaar vrijwel gelijk, de jukboogbreedte groeit dan dus relatief even snel als de kaakhoekbreedte; tot in de
puberteitsperiode stijgt de index en groeit de kaakhoekbreedte dus sneller;
daarna. blijft de index weer langen tijd vrijwel stationnair om in de regressieve phase opnieuw te stijgen; ook dan overweegt de kaakhoekbreedtegroei.
Eenigszins anders verloopt het groeiproces bij het vrouwelijk geslacht (zie
tab. 71). In tegenstelling met de jongens vertoonen de meisjes van 9—11 jaar
Tab. 71. De index jugo-mandibularis bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

M ± m

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61 X

19
23
30
33
21
100
100
10

66—84
71—79
70—82
69—82
71—82
70—84
70—88
76—86

74»1
74,4
76,3
75,3
75,6
77,i ± 0,31
79,4
80,8

±

0,38

C

V

3,"
3,76

4,03
4,74

een vrij Sterke stijging van den index, die evenwel ook toevallig kan zijn, en
waaruit dus niet met zekerheid een sterk overwicht van den kaakhoekbreedtegroei valt te concludeeren. Na een daling van het n e tot het 12e jaar stijgt
de index opnieuw regelmatig tot in de regressieve phase. Terwijl bij de 14—
20-jarigen de mannelijke gemiddelden hooger zijn dan de vrouwelijke (de
geslachtsrelatie bedraagt dan 1,02), is dit bij de volwassenen niet meer het
geval (geslachtsrelatie 0,99).
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Fig. 20. Groeicurven van den index jugo-mandibularis.

Fig. 20 geeft deze verhoudingen graphisch voorgesteld weer. Hier is de
mannelijke curve vlakker dan de vrouwelijke; de snellere stijging van deze
laatste wordt veroorzaakt door den geringeren jukboogbreedtegroei. In de
progressieve phase ligt de mannelijke curve boven, de onderkaakhoek is bij
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de mannen dan relatief breeder dan bij de vrouwen; in de stationnaire en
regressieve phase is het omgekeerde het geval. Evenals bij de gezichtshoogtematen kruisen de curven elkaar bij de leeftijdsgroepen der I I -jarigen.
Vergelijkt men de gemiddelde index jugomandibularis der Urker volwassenen met die der andere populaties van tab. 72, dan blijkt deze een
maximum te vormen, hetgeen ongetwijfeld meer door een absoluut groote
Tab. 72. De gemiddelde jugo-mandibulaire index der volwassen Urkers ver-·
geleken met die van eenige andere N. W.-Europeesche eiland- of kustbevolkingen.
M
n
Urk
Fiir ber
I,Tsland
Terschelling
Fehmarn
Siiderdithmarschen
Schwansen (Schleigebied)

121
342
63
28 9
184
63 1

Vr

M± m
78,9
78,5
77,3
77,0
76,9
76,7

± 0,36
±
±
±
±

0,13
0,67
0,22
0,24

75,3 ± 0,13

n

M± m

100
344

79,4 ± 0,38
76,5

3 26
179
5go

auteur

74,9 ± 0,20
75,8 ± 0,23

J0rgensen,
Hannesson,
Sasse,
Saller,
Saller,

'g02
1925
19 14
1930
193 1

74,1 ± 0,14

Keiter,

1931

kaakhoekbreedte dan door een geringe jukboogbreedte wordt te weeg gebracht. Ook de index der Far Oer-bevolking is zeer hoog. Met steeds afnemenden
index volgen dan de IJslanders, de Terschellingers, de Fehmaraners, de
Siiderdithmarschers ex de bewoners van het Schleigebied in Oostelijk Sleeswijk-Hoistein. Deze geheele variatie ligt evenwel binnen de vrij nauwe grenzen
van minder dan vier indexeenheden.
De geslachtsrelatie bedraagt op Urk 0,99, in Siiderdithmarschen 1,01,
in het Schleigebied 1,02 en op Fehmarn en de Far Oer 1,03, en is dus, overeenkomstig de absolute maten, waarop de index is gebaseerd, vrij variabel.
Naar de indeeling van Lundborg en Linders (1926), ook door Saller
(1931) toegepast (en hier in tab. 73 weergegeven), valt het grootste percentage
der Urkers in de klasse met een ten opzichte van de jukboogbreedte middelmatige kaakhoekbreedte, n.l. rond 40 %; de klasse der relatief breeden is
slechts weinig minder bezet (37 %), terwijl de betrekkelijk smallen veel
minder talrijk zijn; tot hen behooren rond 15 % der Urkers.
Tab. 73. De procentueele bezetting der jugomandibulaire indexklassen
door Urker volwassen mannen (n = 121) en Siiderdithmarschers (n = 184, Saller 1931).
indexklassegrenzen
zeer smal
smal
middelmatig
breed
zeer breed
VI

x-6g,9
7°,0-74,9
75,0-79,9
80,0-84,9
85,0-x

Urk

2,5
14,9
39,7
37,3
5,8

Dithmarschen

I, I

32,4
49,7
16,2
0,6
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Opvallend groot is verder de overeenkomst dezer procentueele verdeeling
met die van de absolute kaakhoekbreedte; de percentages der analoge klassen
zijn ongeveer identiek (zie tab. 69). Van deze Urker verdeeling wijkt die van
de Süderdithmarschers van Salier aanmerkelijk af, er zijn daar veel meer
relatief smalle en minder relatief breede kaakhoeken ten opzichte van de
jukbeenbogen.
De kinhoogte, direct gemeten tusschen gnathion en stomion, is niet
zonder meer te vergelijken met de kinhoogte, verkregen door substractie van
de physiognomische middengezichtshoogte (nasion-stomion) van de morphologische gezichtshoogte, die men zòo nu en dan in de litteratuur ontmoet
(o. a. bij Sasse, 1914); de gemeten kinhoogte is bij de Urkers in doorsnee
1 mm grooter dan de berekende. Nog grooter is het verschil, wanneer men
de kinhoogte meet tusschen gnathion en incision inferior, zooals Abel (1934)
en Kaiser (1939) deden
met speciale doelstellingen; deze beide maten
zijn derhalve niet te vergelijken.
Tab. 74 vermeldt de gemiddelden der (tusschen gnathion en stomion
gemeten) kinhoogte der mannelijke leeftijdsgroepen. De groei van de
kinhoogte duurt voort tot in de puberteitsperiode; het maximum wordt dan
Tab. 74. De kinhoogte (gnathion-stomion) bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

9

10

11

12
13

14—20
21—60
61 X

n

23
35

28
40

34

82
121

Var.-breedte

32—47
33—48
34—47
38—53
37—50
39—6I

38—62
34—61

M ±

m

0

V

38,7
40,9
41,8

43>8
43,8

48,7 ± 0,48
48,8 ± 0,45
48,1

4,32
4,9i

8,87
10,06

19
ook reeds bereikt. Daarna blijft deze maat langen tijd stationnair, om in de
regressieve phase weer iets in waarde te dalen. Van 12 tot 13 jaar valt er
bij het Urker materiaal evenwel geen vermeerdering te constateeren.
Blijkens de gemiddelden van tab. 75 wordt een geslachtsdifferentiatie
van de kinhoogte eerst met den 12-jarigen leeftijd duidelijk; voordien ontloopen
de mannelijke en vrouwelijke gemiddelden elkaar niet veel, hoewel de laatsten
voortdurend een weinig kleiner zijn. Ook bij de meisjes is er van 12 tot 13 jaar
een groeistilstand; terwijl echter bij de jongens de groei vöör en na die periode
van stilstand ongeveer even groot is, neemt de kinhoogte bij de meisjes na
het I3e jaar minder toe dan van 9 tot 12 jaar. Verder valt op, dat het
gemiddelde der volwassen vrouwen reeds iets lager ligt dan dat der 14—201 ) Bij een klein aantal personen uit de Wieringermeer-populatie bleek mij het verschil tusschen
de beide maten gnathion-stomion en gnathion-incision inf. buitengewoon variabel te zijn en
tusschen i en 5 mm te liggen. Dit wordt o. a. door de verschillende occlusies van het gebit veroorzaakt.
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Tab. 75. De kinhoogte (gnathion-stomion) bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

M ± m

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

19
23
30
33
21
100
100
10

31—49
33—44
37—47
30—48
36—48
37—56
35—55
37—51

38,6
40,1
4i,7
42,4
42,1
44,5 ± o,43
43,7 ± 0,41
41,0

0

V

4,32
4,11

9,7i
9,4i

jarigen; deze daling is evenwel uit statistisch oogpunt onzeker. Indien het
hier dus geen toevalligheid betreft, zou de oorzaak 00k van deze afname in
tanduitval en kaakreductie gezocht moeten worden. Inderdaad vangt dit
verschijnsel op Urk reeds zeer vroeg aan. In de regressieve phase is de
afname eveneens veel duidelijker bij de vrouwen dan bij de mannen, waardoor
de geslachtsrelatie wordt vergroot; deze bedraagt voor de 14—20-jarigen
1,09, voor de 21 —60-jarigen 1,12 en voor de ouderen zelfs 1,17 en komt vrijwel
overeen met de geslachtsrelatie der morphologische gezichtshoogte, terwijl
ze iets grooter is dan die van de physiognomische middengezichtshoogte.
De variatiecoefficient is zoowel bij mannen als vrouwen groot; daar
ik echter geen vergelijkingsmateriaal ter beschikking heb
is het niet
mogelijk de beteekenis daarvan na te gaan. Die van de mannen is weer iets
grooter dan de vrouwelijke.
In fig. 21 zijn de groeicurven der kinhoogte weergegeven; de hierboven
besproken verschijnselen vindt men er gemakkelijk in terug.
Daar mij voor de gemeten kinhoogte geen vergelijkingsmateriaal bekend
is, heb ik in tab. 76 ter globale orientatie de Urker gemiddelden naast de
berekende gemiddelde kinhoogten van enkele N. W.-Europeesche eiland- en
kustbevolkingen gezet. Bij de vergelijking dienen de hierboven vermelde
Tab. 76. De gemiddelde kinhoogte (zie tekst!) der volwassen Urkers vergeleken
met die van eenige andere N. W.-Europeesche eiland- en kustbevolkingen.
m.

vr.
auteur

n
Urk
. . .
Schwansen (Schleigebied)
Terschelling
Fehmarn
Süderdithmarschen . . .

121

631
62
291
184

M ±

m

n

M ±

48,8 ± 0 , 4 5

100

48,7
47,7 ±
42,6
41,0

590

44,4

324
179

38,3
36,9

°,33

m

43,7 ± 0 , 4 1
—

Keiter,
Sasse,
Salier,
Salier,

I93I
I9I4
1930
I93I

*) Sasse geeft voor zijn berekende kinhoogte een variabiliteitscoefficient van 0,054 ( n a a r Johannsen is dit 5,40), hetgeen voor het Terschellinger materiaal op twee na de hoogste var. coeff.
vormt, daar deze op dat eiland abnormaal laag zijn; het lijkt mij niet onmogelijk, dat Sasse een
eenigszins afwijkende methode heeft gebezigd. Kaiser (1939) vond voor de gnathion-incisionkinhoogte bij 216 Amsterdamsche Studenten vm. = 7,15, v vr. = 7,54.
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daaruit voortvloeiende verschillen in acht te worden genomen. Ret Terschellinger gemiddelde werd door Sasse zelf berekend uit de individueele
subtracties, de overige zijn verkregen uit de gemiddelden der morphologische
gezichtshoogte en de physiognomische middengezichtshoogte. Tusschen de
gemiddelde kinhoogte van Urk, Schwansen en Terschelling is waarschijnlijk
slechts weinig verschil; de door Saller onderzochte populaties vallen echter
op door een zeer geringe kinhoogte; daar zijn middengezichtshoogten afweken
door haar maximale grootte moet verschil in meet-methode niet uitgesloten
worden geacht. De geslachtsrelatie beweegt zich tusschen 1,09 en 1,12.
Tab. 77. De procentueele bezetting der kinhoogteklassen door
volwassen Urker mannen (n = 121)

%

klassegrenzen
zeer laag •.
laag • • • .
middelmatig •
hoog • • . .
zeer hoog • • •

x-.f.!

5,0

42 -45
46-49

16,5

50-53

54-x

4 0 ,5

19,8
18,2

±

±
±
±
±

2,0

3,4
4>5

3,6
3,5

In tab. 77 zijn de individueele varianten van de kinhoogte der 21-60jarige U rkers in klassen ingedeeld. Ret hoogste percentage valt in de klasse der
middelmatigen, het aantal hoogen en zeer hoogen is echter aanmerkelijk
grooter dan het aantal lagen en zeer lagen; vooral bij de extreme klassen
valt dit op.
Omtrent de neushoogte zijn de gemiddelden, alsmede de gegevens
betreffende de variatie-breedte enz., voor de leeftijdsklassen van het mannelijk
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Tab. 78. De neushoogte bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61 X

23
35
28
40
34
82
121
19

36—49
37—51
39—50
38—52
40—55
44—63
45—66
49—62

M ±

m

42,9
44,9
44,5
46,5
47,6
52,9 ± 0,36
55,5 ± 0,42
55,8

0

3,21
4,64

6,26
8,36

geslacht ondergebracht in tab. 78. Met uitzondering van de periode van 10
tot 11 jaar, gedurende welke de groei — evenals bij al de andere hoogtematen van het gezicht het geval was — nagenoeg stilstaat (tenzij hier een
statistische toevalligheid in het spei is), heeft tot in de regressieve phase een
gestage vermeerdering van de neushoogte plaats; gedurende de progressieve
phase is deze toename het grootst.
Tab. 79. De neushoogte bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

9
10

11

12
13

14—20
21—60
61—X

n

19

23
30
33
21
100
100
10

Var.-breedte

34—49
39—51
40—52
37—52
39—50
41—56
43—6I
43—58

M ±m

43,o
44,6
45,7
45,5
45,6
49,4 ± 0,31
51,1 ± 0,42
5i,7

0

V

3,io

6,27
8,16

4,17

Bij de Urker meisjes blijft de gemiddelde neushoogte van 11 tot 13 jaar
vrijwel op hetzelfde peil, zooals tab. 79 laat zien; 00k hier is dit verschijnsel
statistisch niet voldoende gewaarborgd. Met het i2e jaar wordt het geslachtsverschil, dat voordien nauwelijks aanwezig is, duidelijk; de vrouwelijke
gemiddelden liggen, eveneens overeenkomstig de andere gezichts-hoogtematen,
lager dan de mannelijke; de geslachtsrelatie bedraagt voor de 21—60-jarigen
1,09.
Blijkens de variatiecoefficienten is de variabiliteit ten opzichte van de
neushoogte op Urk vrij normaal: zij blijven binnen de tot nu toe bekende
grenzen der variatiebreedte van 3,55—10,23. De coefficienten zijn voor de
beide geslachten vrijwel identiek. In beide geslachten 00k zijn de variatiecoefficienten der 14—20-jarigen duidelijk kleiner dan die der volwassenen.
Op Fehmarn (Salier, 1930) was dit eveneens het geval bij de 16—19-jarigen;
waaraan dit verschijnsel zou moeten worden toegeschreven, kan ik hier niet
nagaan; de groeiveranderingen bewerken meestal een vergrooting van de
variabiliteit.
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Fig. 22 stelt het verloop der opeenvolgende groeiveranderingen graphisch
voor. Zij het in mindere mate, toch blijkt ook hier weer de overeenkomst
in den vorm der groeicurven van al de hoogtematen van het gezicht. Duidelijk valt verder het verschil in groeisnelheid vöör en na het gemiddelde der
14—20-jarigen in het 00g, bij de vrouwen echter minder dan bij de mannen.
De stijging der curve gedurende de regressieve phase is bij het vrouwelijk
geslacht iets sterker dan bij het mannelijke, in de progressieve phase daarentegen iets flauwer.
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Fig. 22. De groeicurven der neushoogte
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Behalve ten opzichte van de hoofdlengte en -breedte heeft Nyèssen
(1929) ook zijn gegevens aangaande de neushoogte der Urkers — verzameld
tijdens zijn onderzoek 1927—'28 — gepubliceerd; ter vergelijking heb ik
ze, ingedeeld naar de hier gebezigde leeftijdsklassen, in tab. 80 weergegeven.
Tab. 80. De neushoogte der Urkers naar Nyèssen (1929).
vr.

m
leeftijd

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—x

70

n

Var.-breedte

M

n

Var.-breedte

M

25
36
33
42
18
104
132
32

35—60
36—56
43—56
42—56
48—60
43—66
47—75
52—76

46,9
47,9
49,6
48,8
51,8
55,o
59,4
65,5

26
32
25
2
3
16
130
23

40—54
41—55
41—54
45—48
49—53
48—61
47—67
33—68

46,2
47,6
47,3
46,5
5i,3
53,3
55,2
56,1

Hier doet zieh het — ten opzichte van de neushoogte overigens niet zoo
verwonderlijk — verschijnsel voor, dat de gemiddelden van Nyessen in
doorsnee 3 ä 4 mm grooter zijn dan de mijne, en wel zoo algemeen, dat
elke statistische toevalligheid, wat dit betreft, buitengesloten moet worden
geacht. Ongetwijfeld ligt de oorzaak in een verschil in meetmethode, waarbij
de hierboven reeds vermelde moeilijke bepaalbaarheid van het nasion een
rol heeft gespeeld, die niet alleen bij het rassenkundig onderzoek (zie noot 1,
bladz. 54), maar 00k bij het tweelingonderzoek steeds weer is gebleken
(Abel, 1934). In tegenstelling met de absolute grootte vertoonen de relatieve
groeiveranderingen dergelijke verschillen niet, terwijl 00k het geslachtsverschil
vrijwel gelijk is. De abnormale toename der gemiddelde neushoogte in de
regressieve phase der mannen bij Nyessen zal wel aan het kleine getal
geweten moeten worden, hoewel de variatie-breedte bewijst, dat het materiaal
van Nyessen maximale Varianten bevat. Bij de vrouwen is deze ouderdomsvermeerdering 00k bij Nyessen veel geringer, waardoor de geslachtsrelatie
zijner 61—x-jarigen buitengewoon groot wordt.
De bezwaren, die in het algemeen een vergelijking van de gemiddelde
neushoogten van door verschillende onderzoekers gemeten populaties blijkbaar dusin denwegstaan, maken natuurlijk 00k de waarde van de in tab. 81
Tab. 81. De gemiddelde neushoogte der volwassen Urkers vergeleken
met die van eenige andere N. W.-Europeesche eil and- en kustbevolkingen.
m.

vr.
auteur

Süderdithmarschen . .
Fehmarn
Fär öer
Urk
Terschelling
Schwansen (Schleigebied)
Volendam x )
. . . .

n

M ± m

184
291

59» 3 ± 0,31

77
342
121
64

631

49

56,5
± °>25
56,1 ± 0,42
56,0

55,5 ± 0,42
55,3 ± o,33
1
54,
52,8

±

0,17
± 0,60

n

M ± m

179

54,4 ± 0,29
52,2 ± 0,22
51,2 ± 0,37

326

344
100

51,2
51,1 ± 0,42

590

50,4 ± 0 , 1 6
50,0

12

—

Salier,
Salier,
Hilden,
J0 rgensen,

1931
1930

Sasse,

1914

1926
1902

Keiter,
193*
Kohlbrugge, 1904

getroffen vergelijking eenigszins dubieus. Met dit voorbehoud kan men de
neuslengte der Urkers in doorsnede midcielmatig groot noemen; waarschijnlijk
worden ze in dit opzicht overtroffen door de Süderdithmarschers, de Fehmaraners en de bevolking van het eiland Runö en van de Fär öer. Het Terschellinger gemiddelde is vrijwel gelijk aan het Urker, de Volendammer
neushoogte is evenwel geringer, hetgeen 00k door de drievoudige typendifferentiatie gewaarborgd wordt, daar D ± m D == 2,7 ± 0,73.
De volgorde der vrouwelijke gemiddelden is gelijk aan die der mannelijke, de variabiliteit der geslachtsrelatie is dus zeker niet zeer groot; inder*) Kohlbrugge zelf geeft als gemiddelde neuslengte 54,0 mm aan; daarin zijn echter 00k de
61—x-jarigen vervat, die ik hier heb uitgeschakeld.
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daad bedraagt deze meestal 1,09, op Fehmarn en in Schwansen echter 1,08,
op Runö I 5 I O .
Tab. 82. De procentueele bezetting der neushoogte-klassen door volwassen
Urkers (n = 121 m) en Volendammers (n = 49 m)
klassegrenzen
zeer laag
laag
middelmatig

5,o

x—48

49—52
53—56
57—6O

zeer hoog

Volendam

Urk

14,3
36,7

21,5

34,7

26,5
20,4
2,1

25,6
13,2

61—x

In tab. 82 zijn de Varianten der neushoogte in klassen ingedeeld; terwijl
een vrij groot gedeelte der Urkers in de hooge klassen valt, zijn bij de
Volendammers de lagen en zeer lagen veel talrijker; het percentage der
middelmatigen is daarentegen kleiner dan bij de Urkers.
De index nasofacialis sagittalis drukt de neushoogte uit in procenten der
morphologische gezichtshoogte
Blijkens tab. 83 varieert de index bij de
Tab. 83. De gemiddelde index nasofacialis sagittalis der volwassen Urkers vergeleken met die van eenige andere N. W.-Europeesche eiland- en kustbevolkingen.
vr.

m.

Süderdithmarschen
Fehmarn
Fär öer
Urk
Terschelling
Schwansen (Schleigebied) . .

n

M

n

M

184
291
342
77

49,o
46,3
46,1
45,6

179
324
344

49,9
46,9
45,5
45,8

121

44,3

100

45,5

590

44, 1

64
631

44,2
43,o

—

auteur
Salier,
Salier,
Jorgensen,
Hildén,

I93I
1930
1902
1926

Sasse,
Keiter,

1914
I93I

hier vergeleken populaties van 49 tot 43 bij de mannen, en bij de vrouwen
van 50 tot 44. Het valt op, dat de volgorde bijna geheel dezelfde is als bij
de gemiddelde neushoogte (zie tab. 81) en ongeveer de omgekeerde van die
der morphologische gezichtshoogte (zie tab. 57). Daaruit volgt, dat naarmate de neushoogte toeneemt, 00k de sagittale index nasofacialis grooter
wordt, terwijl bij het grooter worden der morphologische gezichtshoogte de
index de neiging heeft kleiner te worden, m. a. w. de neushoogte varieert
niet parallel met de gezichtshoogte 2 ).
De geslachtsrelatie van den index bedraagt in Süderdithmarschen 0,98,
op Fehmarn 0,99, op de Fär öer 1.01, op Runö 0,995, °P Urk en in Schwansen
0,975. I n het algemeen hebben de vrouwen derhalve relatief een iets längere
neus dan de mannen.
1 ) De indices van tab. 83 werden alle naar Broca berekend uit de gemiddelden der absolute
maten, niet uit de individueele indices.
2 ) Ook hierbij dient echter rekening te worden gehouden met het feit, dat Salier wel de gezichtshoogte, maar niet de neushoogte geprojecteerd mat, hetgeen een hoogeren index oplevert.
Deze conclusie behoeft dus nog verdere bevestiging.
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De gemiddelde neusbreedten der mannelijke leeftijdsgroepen vindt men in
tab. 84 vermeld. Ook deze maat blijkt tot in de regressieve phase aan waarde
toe te nemen. Met uitzondering van de periode van 11 tot 12 jaar, die gekenmerkt wordt door groeistilstand, vindt een zeer geleidelijke vermeerdering
plaats; de groeisnelheid is in de progressieve phase niet noemenswaard grooter
Tab. 84. De neusbreedte bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

M ± m

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

23
35
28
40
34
81
121
19

24—33
24—34
26—35
26—34
28—37
27—39
28-45
28—44

28,1
28,5
29,8
29,8
30,9
33,6 ± 0,28
35,4 ± 0,28
36,4

0

V

2,51
3,o7

7,47
8,67

dan in de stationnaire. De vrouwelijke gemiddelden (zie tab. 85) zijn kleiner
dan de mannelijke, maar stemmen er overigens volkomen mee overeen, alleen
de ouderdomstoename is iets grooter, terwijl de toename in de progressieve
en stationnaire phase iets geringer is.
Tab. 85. De neusbreedte bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

M ± m

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

19
23
30
33
21
100
100
10

24—33
25—30
24—34
23—33
27—33
26—37
26—38
30—39

27,9
27,9
28,7
28,8
29,7
3i,5 db 0,26
32,7 ± 0,26
35,o

0

V

2,64
2,55

8,38
7,80

De geslachtsrelatie der volwassenen bedraagt 1,08, de vrouwelijke neuzen
zijn dus duidelijk smaller dan de mannelijke.
Variatiecoefficienten der neusbreedte zijn in N. W.-Europa bekend van
6,56 (Runö) tot 11,80 (Zweden), de Urker coefficienten vallen binnen deze
variatie-breedte; de variabiliteit is bij de mannen weer even grooter dan
bij de vrouwen.
De groeicurven der neusbreedte (fig. 23) zijn, de lagere ligging der vrouwelijke curve in aanmerking genomen, vrijwel identiek. Reeds bij de 9-jarigen
is het geslachtsverschil, hoewel klein, toch aanwezig; gedurende de puberteitsperiode wordt het geleidelijk grooter.
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Bet Urker gemiddelde (zie tab. 86) wordt duidelijk overtroffen door
dat van Terschelling, de Faroer en Runo; het verschil tusschen de Urkers
en de Terschellingers ten opzichte van de neusbreedte wordt wel door de
drievoudige typendifferentiatie statistisch gewaarborgd (D ± mn = 2,3 ±
0,41), maar biologisch behoeft het nog niet reee1 te zijn, daar het materiaal
van Sasse ook 61-x-jarigen bevatte; hoeveel heeft hij niet aangegeven.
Volendam, Siiderdithmarschen en Fehmarn stemmen, wat de neusbreedte
betreft, goed met Urk overeen; de bewoners van het Schleigebied aan de
Sleeswijksche Oostkust hebben daarentegen in doorsnede iets smallere neuzen.
De geslachtsre1atie der neusbreedte is vrij variabel: deze is op Urk,
in Volendam en in Schwansen 1,08, op Fehmarn 1,09, op Runo 1,10, In
Siiderdithmarschen 1,12 en op de Faroer bedraagt ze ze1fs 1,13.
Tab. 86. De gemiddelde neusbreedte der volwassen Urkers vergeleken met die
van eenige andere N. W.-Europeesche eiland- en kustbevolkingen.
m.
I

T erschelling.
F iir ber. . .
Runo.
Volendam 1) .
Urk

Siiderdithmarschen .
Fehmarn
Schwansen (Schleige.
bied) .

n

I

I 64
I 342

I

I

M± m

\

Yr.

auteur
n

I

M± m

-

± 0,30

Sasse,

19 14
1902
Hilden,
1926
Kohlbrugge, 1904

121
184
291

37,7
37,6
37,0
35,5
35,4
35,4
35,3

± 0,27
± 0,43
± 0,28
± 0,21
± 0,20

12
100
179
326

33,2
33,8
32,9
32,7
31,5
32,3

± 0,26
± 0,19
± 0,14

Saller,
Saller,

1931
1930

631

34>1

±

590

31,6 ± 0,09

Keiter,

193 1

77
44

0,15

344

± 0,27

J" rgensen,

1) Kohlbrugge zelf geeft het afgerond gemiddelde 40,0 mm voor de neusbreedte der Volendammers aanj onafgerond bedraagt het 36,4 mm. Ook hierbij zijn de 61-x.jarigen meegerekend,
die ik in tab. 86 heb uitgeschakeld.
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In tab. 87 zijn de individueele neusbreedten der Urkers in klassen
ingedeeld. Het grootste percentage valt in de klasse der middelmatigen, terwijl
het aantal smalle en zeer smalle neuzen bijna dubbel zoo groot is als het
aantal breede en zeer breede. De verdeeling der Volendammer neusbreedten,
die ter vergelijking is bijgevoegd, vertoont een eenigszins ander beeld; de
breede neuzen zijn daar talrijker.
Tab. 87. De procentueele bezetting der neusbreedte-klassen door Urkers
(n = 121 m) en Volendammers (n 44 m, Kohlbrugge, 1904)
klassegrenzen

Urk

Volendam

X-- 3 1
32—34
35-~37
38-- 4 0
41-—X

8,3
30,6
4i»3
16,5
3,3

2,3
31,8
36,4
27,3
2,3

zeer smal
middelmatig
zeer breed

De verhouding van de neusbreedte tot de neushoogte wordt aangegeven
door den neusindex; deze drukt n.l. de neusbreedte uit in procenten der neushoogte. De verschillende gegevens daaromtrent vindt men in tab. 88, voorzoover de mannelijke leeftijdsgroepen betreft. Naast de gewone gemiddelden,
die uit de individueele indices werden berekend (kolom M ± m), bevinden
Tab. 88. De neusindex bij het mannelijk geslacht (zie tekst).
leeftijd

n

Var.-breedte

M (Broca)

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61 X

23
35
28
40
34
82
121
19

51-78
52—86
57—90
53—84
57—79
50—77
48—85
46—83

65,5
63,5
67,0
64,1
64,9
63,5
63,8
65,5

M ± m
66,6
64,7
67,5
64,4
66,4
65,0 ± 0,72
64,9 ± 0,69
65,8

0

v

6,54
7,59

10,06
11,69

zieh de gemiddelden, die uit de gemiddelden der absolute neusmaten werden
afgeleid, naar de methode van Broca, daar mij bleek, dat tusschen deze
beide niet onaanzienlijke verschillen bestaan: bij de mannen is de gemiddelde
neusindex naar Broca 0,3—1,5 index-eenheid kleiner dan de gewone. Waaraan dit verschijnsel valt toe te schrijven, kan eerst aan de hand van verder
vergelijkingsmateriaal uitgemaakt worden; vast Staat, dat de beide rekenmethodes in dit opzicht niet gelijkwaardig zijn — de berekening uit de
individueele waarden van den neusindex is ongetwijfeld de meest juiste — en
dat de daaruit verkregen resultaten niet zonder meer vergelijkbaar zijn 1 ).
*) De opmerking van Salier (1931), die uitsluitend de berekening naar Broca toepast, dat de
Broca-gemiddelden „gelegentlich genauer" zijn, klopt in elk geval voor den neusindex niet, evenmin als zijn conclusie, dat de verschillen „praktisch unwesentlich" zijn. Als oorzaak voor de verschillen geeft hij op kleinheid en inhomogeniteit van het materiaal; 00k dit is blijkbaar onjuist
voorzoover het laatste betreft, terwijl bij kleine n het verschil niet grooter blijkt te worden.

75

Tab. 88 toont aan, dat van regelmatige groeiveranderingen
groeiveranderingen van den neusindex bij het Urker materiaal geen sprake kan zijn; met eenige -— waarschijnlijk toevallige -— schommelingen blijft het gemiddelde toch vrij dicht bij de
waarde 65. De vrouwelijke gemiddelden (zie tab. 89) liggen iets verder uit
Tab. 89. De neusindex bij het vrouwelijk geslacht.
leeftijd
leeftijd

nD

9
10

19
23
30
30
33
21
100
100
10

I
I
11

12
13
*3
14--20
14—20
21--60
21—60
61-x
6 1 —X

Var.-breedte
I Var.-breedte

M (Broca)1
(Broca)
1M

M ± m

64,9
62,6
62,8
63,3
65,1
63,8
64,0
67,7

64,7
61,9
62,5
63,4
66,0
64>8 ±
64,8
± 0,50
65,6 ±
± 0,72
2 ,4
772,4

58-85
58—85
49-7
49—711
48-79
48—79
45-79
45—79
6 - 84
556—84
55—766
55-7
{8-82
48—82
60-85
60—85

0o

vV

I
5,03
5»o3
7,16

7,76
IO >95
10,95

elkaar; gedurende de progressieve phase blijven ze beneden de mannelijke
waarden, bij de volwassenen is het vrouwelijk gemiddelde iets grooter. De
buitengewoon
sterke toename
de indexwaarde
indexwaarde in
regressieve phase
phase
buitengewoon sterke
toename van
van de
in de
de regressieve
kleine aantal
aantal geweten
worden.
moet waarschijnlijk
moet
waarschijnlijk aan
aan het
het kleine
geweten worden.
De geslachtsrelatie der volwassenen bedraagt 0,99, het geslachtsverschil
is echter statistisch niet gewaarborgd.
variabiliteit ten opzichte van den neusindex is op Urk vrij groot;
De variabiliteit
de variatiecoefficient
variatiecoefficient der mannen is iets hooger dan die der vrouwen, maar
variatiebreedte van 8,80 (Zwebeide blijven binnen de N. W. Europeesche variatiebreedte
den) -— 12,66 (Noren).
24 geeft de graphische voorstelling weer van de gemiddelden van
Fig. 24
tab. 88 en 89.
89. Terwiji
Terwijl zoowel op jeugdigen als
als op
op ouderen
ouderen leeftijd
leeftijd de
de mannelijke
mannelijke
en de vrouwelijke curve uiteenwijken (hetgeen overigens 00k
ook toevallig kan
loopen
vanaf het 113c
zijn), loop
en ze vanaf
3e jaar
jaar tot in de stationnaire phase vrijwel parallel.
m

v

7.1
70

68
66

611
62
9 10 II 12 13

6-/1f-:l.O~

Fig. 24 Groeicurven van den neusindex.
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Een
Een vergelijking van
van de
de gemiddelde
gemiddelde neusindices van verschillende
verschillende pobij
de neushoogte
neushoogte
pulaties
staan
nog
meer
moeilijkheden
in
den
weg
dan
pulaties staan nog meer moeilijkheden in den weg dan bij de
het
den neusindex,
neusindex, zoodat
het geval
geval was; immers de
de neushoogte
neushoogte bepaalt
bepaalt mede
mede den
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hier dezelfde beperkingen geld en ais daar, terwiji bij den neusindex bovendien
het verschil in rekenmethode zijn invloed nog Iaat gelden. In tab. go zijn
daarom de bevolkingen, waarvan de gemiddelden naar Broca zijn berekend,
met een * gekenmerkt. Ret blijkt echter niet steeds, welke methode werd
gevolgd.
Tab. 90. De gemiddelde neusindex der volwassen Urkers vergeleken met dien
van eenige andere N. W.-Europeesche eiland- en kustbevolkingen.
yr.

m.

auteur
n
Volendam.
Terschelling .
Fiir Oer.

Runo.
Urk
Schwansen (Schleigebied) *
Fehmarn Suderdithmarschen - .
Finkenwiirder

M± m

M± m

n

± 1,08
± 0,70

12

68,7

56
64
342
77
121

68,9
68,6
67,6
66,1
64,9

± 0,65
± 0,69

100

65,2
66,3 ± 0,64
65,6 ± 0,71.

63 1
290
183
70

63,3 ± 0,24
62,4 ± 0,40
59,7 ± 0,49
58,4

590
324
179
73

62,7 ± 0,21
61,8 ± 0,35
57.9 ± 0,50
56,1

344

Kohlbrugge,
Sasse,
J0rgensen,
Hilden,

1904
1914
1902
1926

Keiter,
Saller,
SaUer,
Scheidt,

193 1
1930
193 1
1927

Zoowel het Volendammer als het Terschellinger gemiddelde (die onderling ongeveer identiek zijn) overtreft den gemiddelden neusindex der Urkers
met statistische zekerheid, want voor Volendam D ± m D = 4,0 ± 1,28
en voor Terschelling D ± mD = 3,7 ± 0,g8 ten opzichte van Urk.
Biologisch hangt verder de zekerheid af van de overeenstemming in
meetmethode, die zich uiteraard niet meer laat beoordeelen.
In verband met de Broca-gemidde1den staat het niet vast, dat Schwansen
en Fehmarn een relatief smalneuziger bevolking hebben dan Urk, voor
Siiderdithmarschen en Finkenwarder is dit wel waarschijnlijk.
Ret heeft weinig zin de verschillende geslachtsre1aties vast te stellen,
daar het geslachtsverschil veelal gering en statistisch ongewaarborgd is.
In tab. gl is, naar de gebruikelijke indeeling, de procentueele bezetting
der neusindexklassen weergegeven; ter vergelijking is de verdeeling der
Volendammers en die der Fehmaraners bijgevoegd.
Tab. 91. De procentueele bezetting der neusindexklassen door Volendammers
(Kohlbrugge, 1904), Urkers en Fehmaraners (SaUer, 1930).
-

'Volendam

I

indexklassegrenzen

I
hyperleptorrhin
leptorrhin .
mesorrhin .
."
chamaerrhin .
hyperchamaerrhin

I
•I

x-54, 9
55,0-69,9
70,0-84,9
85,0-99,9
100,0-X

n=
56 m.

n=
121 m.

-

II,7
66,1
21,5
0,8

69,6
26,8
3,6
I

Urk

-

-

I

Fehmarn
n=
100 yr.

n=
290 m.

9,0
65,0
26,0

7,9
74,9
16,9
0,3

-

-

-

n=

I 324 yr.
12,3
75,3
1214

-
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Evenals bij andere N. W. Europeesehe populaties is ook bij de Urkers
verreweg het grootste percentage leptorrhin, bij de Volendammers in iets
mindere, bij de Fehmaraners in meerdere mate. Het aantal chamaerrhinen
is in Volendam klein, op Urk en op Fehmarn uiterst gering. In dezelfde
volgorde neemt ook het percentage mesorrhinen af.
De verdeeling der vrouwen wijkt slechts weinig af van die der mannen
en bij de verschillende populaties niet steeds in denzelfden zin. Chamaerrhinen
echter komen niet alleen op Urk en op Fehmarn niet onder de vrouwen
voor, maar dit is ook elders in N. W. Europa het geval, zoodat deze geringere
neiging tot chamaerrhinie bij het vrouwelijk geslacht waarschijnlijk als
geslachtsverschil is op te vatten.
Van de mondbreedte tenslotte vindt men de gemiddelden enz. voor het
mannelijk geslacht in tab. 92. Daaruit blijkt, dat ook deze gezichtsmaat
tot op hoogen leeftijd nog in waarde toeneemt; de groeisnelheid is echter
gedurende de progressieve phase aanmerkelijk grooter dan in de stationnaire
phase, terwijl daarna het breeder worden van den mond weer iets sneller in
Tab. 92. De mondbreedte bij het mannelijk geslacht.
leeftijd

n

Var.-breedte

M ± m

9
10
11
12
13
14—20
21—60
61—X

23
35
28
40
34
81
121
19

32—50
35—49
35—53
30—54
38—49
42—62
44—66
47—62

40,5
42,2
43,3
43,3
44,4
50,5 ± 0,53
5i,3 ± 0,40
53,4

0

V

4,77
4,43

9,44
8,64

zijn werk gaat, hetgeen waarschijnlijk aan verslapping van de orbicularis oris
en andere mondspieren toegeschreven moet worden.
Bij het vrouwelijk geslacht (zie tab. 93) verloopt de groei over het
algemeen geleidelijker, verschil in groeisnelheid tusschen de verschillende
perioden valt niet te constateeren. Reeds gedurende de jeugd is het geslachtsverschil merkbaar, duidelijk wordt het echter eerst in de puberteitsperiode
Tab. 93. De mondbreedte bij het vrouwelijk geslacht.
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leeftijd

n

Var.-breedte

M ± m

9
10
11
12
13
14—20
21—60
6i~x

19
23
30
33
21
100
100
10

33—49
34—49
35—49
30—50
38-48
38-51
36—57
42—57

40,3
41,0
4i,4
42,4
43,o
45,i ± 0,30
47,5 ± 0,46
49, 1

a

V

3,oi
4,55

6,66
9,58

door de verhoogde groeisnelheid bij het mannelijk geslacht, die bij de vrouwen
nietoptreedt;ditresulteertindensmallerenmond van het vrouwelijk geslacht.
De geslachtsrelatie bedraagt bij de 14—20-jarigen 1,12, bij de 21—60-jarigen
1,08 en bij de ouderen 1,09.
Wat de variabiliteit van de mondbreedte der Urkers betreft, absoluut
zijn de variatiecoefficienten tamelijk groot; of dit relatief 00k het geval is,
is moeilijk te beoordeelen, daar slechts zeer weinig vergelijkingsmateriaal ter
beschikking Staat. In het Schleigebied aan de Oostkust van Sleeswijk-Holstein is de variatiecoefficient bij de mannen 8,59; deze stemt dus vrij goed
met de Urker coefficient overeen. Die van de vrouwen is daarentegen iets
lager, n.l. 8,17 1 ). De variatiecoefficienten, die Kaiser (1939) voor de mondbreedte van Amsterdamsche Studenten vond (m. 7,70 , vr. 7,26) zijn echter
nog lager, hetgeen opnieuw bewijst, dat men in het algemeen aan de hand
van variatiecoefficienten niet de raszuiverheid of de homogeniteit van een
populatie kan beoordeelen (Eugen Fischer, 1936); immers de Amsterdamsche
Studenten vormen ten opzichte van de Urkers een vrij heterogene groep.
m - —

v

52

SO

-•

/

Fig. 25 Groeicurven der mondbreedte.
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Fig. 25 geeft de groeicurven der mondbreedte weer; terwijl de mannelijke curve een duidelijken knik vertoont, veroorzaakt door het verschil in
groeisnelheid in de progressieve en stationnaire phase, valt de vrouwelijke
curve op door een uiterst vlak verloop.
De gemiddelde mondbreedte der 21—60-jarige Urkers is in tab. 94
vergeleken met die van eenige andere groepen, waarvan de onderlinge vergelijkbaarheid waarschijnlijk niet groot is vanwege sociale selectie enz., maar
die toch een globale orientatie mogelijk maakt. Naar de weinige ter beschikking staande gegevens te oordeelen, is de Urker mond vrij smal. Nog smallere
monden hebben in het mannelijk geslacht de Amsterdamsche Studenten, bij
de vrouwen de Beigen en de Franschen. De geslachtsrelatie blijkt uiterst
variabel te zijn: bij de Duitschers uit het Schleigebied eil bij de AmsterKeiter heeft de statistische methode van Lenz aangewend en niet er, maar e bepaald; ik
berekende daaruit v op den grondslag o = 1,25 e.
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Tab. 94. De gemiddelde mondbreedte der 21—60-jarige Urkers, vergelcken
met die van eenige andere groepen
vr.

m.
M i m
Poolsche Joden

56,0

Duitschers (Schleigebied)

49,o

55,3 ± 0 , 1 6

52,0 ± 0,14

Beigen
Franschen

54,o
53,o

46,0
47,o

Urkers
Amsterdamsche Studenten

51.3 ± 0,40
50.4 ± 0,36

auteur

M ± m

47,5 ± 0,46
47,5 ± 0,34

geciteerd naar Martin
1928
Keiter, 1931
Quetelet 1
Testut

^

J 1928

Kaiser, 1939

damsche S t u d e n t e n is deze het kleinst en bedraagt 1,06; bij de Urkers 1,08,
bij de Franschen 1,12 en bij de Poolsche Joden 1,14; maximaal is ze met
1,17 bij de Beigen.
Ook de procentueele bezetting der mondbreedteklassen, die in tab. 95
is weergegeven, toont aan, dat een relatief smalle mond voor Urk typisch
genoemd kan worden, daar bij na de helft der eilandbe woners in de klassen
der smal- of zeer smalmondigen valt; de breedmondigen zijn veel minder
talrijk.
Tab. 95. De procentueele bezetting der mondbreedteklassen door 21—60-jarige
Urker mannen (n = 121)

%

klassegrenzen
zeer smal
middelmatig
zeer breed
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x—45
46—50
51—55
56—60
61—X

9,i
37,2
34,7
15,7
3,3

± 2,61

±
±

±
±

4? 39
4,32
3,28
1,62

4. Pigmentatie.
Terwijl Harting (1853), die tijdens een verblijf van enkele dagen op het
eiland persoonlijk met de bevolking had kennis gemaakt, de Urkers over
het algemeen blond noemde, viel Sasse (1914) juist het groote aantal donkerblonden, bruinen en zwarten op; zelfs de overigens in N. W Europa zeldzame diepzwarte haarkleur ontbrak volgens hem op Urk niet. Onder de
geheele autochthone mannelijke bevolking had hij slechts 3 blondharigen
geconstateerd. Ieder, die het voormalig eiland bezoekt, kan er zieh gemakkelijk van overtuigen, dat de bevolking van thans inderdaad zeer donker harig is. Daar men verder moeilijk kan aannemen, dat de haarkleur in het
verloop van slechts enkele generaties een dergelijke verandering zou hebben
ondergaan, moet men wel vaststellen, dat de qualificatie van Harting onjuist
is geweest. Ook de cijfers, die bij het bloedgroeponderzoek (1928—1930)
op Urk zijn verkregen, wijzen in deze richting: van de 277 volwassenen en
kinderen (m. en vr.) waren:
36,1 ± 2,9 % lichtblond of rood en
63,9 ± 2,9 % donkerblond of zwart.
Voorzoover mij bekend, werd hierbij de haarkleur eenvoudig naar den
indruk bepaald; een haarkleurtafel werd niet gebruikt, zoodat invloed van
subjectieve momenten niet uitgesloten is. Bij het onderhavig onderzoek werd
de beoordeeling der haarkleur wel aan een objectief criterium getoetst, maar
wijl ik niet de beschikking had over de thans internationaal gebruikte haarkleurtafel van Fischer-Salier (1928), was ik aangewezen op het gebruik van
de Amsterdamsche academische haarkleurtafel. Deze bestaat uit verschillend
gekleurde haarstrengen, voorzien van de nummers 1 tot en met 6, die respectievelijk geheel of nagenoeg geheel overeenkomen met de kleuren U, M,
H, IV, E en A van de haarkleurtafel van Fischer-Salier 1 ). Zijn de daarmee
verkregen resultaten ongetwijfeld meer betrouwbaar, dan wanneer alleen
op den indruk wordt afgegaan, toch bracht het gebruik van de academische
haarkleurtafel meermalen moeilijkheden met zieh mee, vooral in die
gevallen, waarbij een tusschenliggende haarkleur bij een der nummers moest
worden ondergedeeld. Verder bleek het noodzakelijk nog een uitbreiding
te treffen, daar op Urk een haarkleur voorkwam, die duidelijk donkerder
was dan nr. 1, de donkerste kleur van de academische haarkleurtafel. Op
de lijsten heb ik deze kleur, waartoe vooral ook het reeds door Sasse geconl ) Voor de vaststelling en mededeeling dezer aequivalenten zeg ik ook hier Dr. A. de Froe
van het Anatomisch-Embryologisch Laboratorium van Prof. Woerdeman te Amsterdam mijn
hartelijken dank.

VII

81

stateerde diepzwart werd gerekend, met i + aangegeven. In tab. 96 vindt
men de procentueele verdeeling dezer haarkleuren; het materiaal werd daartoe
in drie leeftijdsgroepen ingedeeld *), terwijl de percentages voor het mannelijk
en het vrouwelijk geslacht afzonderlijk werden berekend. In fig. 26 vindt
men de gegevens van tab. 96 graphisch voorgesteld door middel van blokdiagrammen, die de leeftijdsveranderingen in de bezetting der haarkleurklassen duidelijk laten uitkomen. Zeer opvallend treedt daarbij aan het
Tab. 96. De procentueele verdeeling der haarkleuren.
academische
haarkleurtafel

1+
1
2
3
4
5
6

haarkleurtafel
FischerSalier

zwart
zeer donker bruin
donkerblond
blond
rood
lichtblond
witblond

Y
U
M
H
IV
E
A

9—13 jaar
m.
n = 160

i,3

8,1
26,9
38,8

2,5

20,6

i,9

14—20 jaar

VT.

m.
n = 82

0,8

6,1
18,3

n = 126

14,3
30,2
33,3
2,4
18,3
0,8

37,9
30,5
1,2

6,1

21—x jaar

vr.
n = 100

m.
n == 130

vr.
n = 100

30,0
35,o

36,1
38,5
7,7
o,7
o,7

16,2

38,0
40,0

30,0
1,0

4,°

15,0

5,o
1,0
1,0

__

licht het verschijnsel van het z.g. „Nachdunkeln", het donkerder worden
van de haarkleur in den loop van den individueelen cyclus: terwijl de percentages der zeer donkere haarkleuren van de schoolkinderen via de jeugdigen
naar de volwassenen een geweidige vermeerdering ondergaan, verdwijnt het
witblonde haar geheel en wordt het aantal individuen met blonde of lichtblonde haarkleur veel minder talrijk, een gevolg van de algeheele
verschuiving van blond via donkerblond naar donkerbruin en zwart. Ook
het percentage der roodharigen ondergaat, hoewel in mindere mate, een
vermindering.
Opmerkelijk is in dit opzicht het geleidelijk voortschrijden dezer
verdonkering. Van de leeftijdsgroep der 9—13-jarigen naar die der 14—20jarigen is de afname het sterkst bij de ZzVA/blonden, de overgang naar de
volwassenen wordt echter gekenmerkt door een Sterke vermindering der
blonden en gedeeltelijk zelfs der donkerblonden.
Over de geheele linie is verder — hoewel statistisch meestal niet
gewaarborgd — een vrij duidelijk geslachtsverschil merkbaar. Aan den blonden
kant overwegen n.l. de mannelijke percentages, aan den kant der donkere
haarkleuren zijn de vrouwelijke percentages daarentegen het grootst. Bij
de donkerblonden komt er een eigenaardige verbinding van groeiverandering
en geslachtsverschil tot stand. Terwijl bij de 9—13-jarige donkerblonden
het vrouwelijk geslacht in de meerderheid is, overheerschen bij de 14—20jarigen en in nog meerdere mate bij de volwassenen de mannen in aantal,
l)
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De grijsharigen, overigens op Urk niet erg talrijk, werden daarbij uitgeschakeld.
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v
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Fig. 26 Blok-diagrammen der procentueele haarkleurverdeeling.

Fig. 26 Blok-diagrammen der procentueele haarkleurverdeeling.
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zoodat men van een omkeering van dit relatieve geslachtsverschil kan spreken.
Het geheele verschijnsel is des te opmerkelijker, omdat bij andere populaties
dit geslachtsverschil veelal niet zoo duidelijk tot uiting komt.
Het is niet zonder belang om na te gaan, in hoeverre er overeensternming bestaat tusschen de hierboven reeds vermelde cijfers, die ten opzichte
van de haarkleur bij het bloedgroeponderzoek zijn verkregen en de cijfers
van tab. 96. Daartoe zijn deze in tab. 97 dienovereenkomstig gegroepeerd,
Tab. 97. De procentueele verdeeling der haarkleuren.
haarkleur

9—13 jaar
n = 286 m. -f vr.

14—20 jaar
n = 182 m. + vr.

21—x jaar
n = 240 m. -f vr.

donkerblond-zwart (2—1 -f)
blond-lichtblond (3—6) . . .
rood (4)

4°,7 ± 2,9
56,8 ± 2,9
2,5 ± o,9

64,0 dt 3,6

9i,3 ± «,8
7,9 ± i,7

34,9 ± 3,5

I,I ± 0,8

0,8 ± 0,6

echter met bijbehoud van de indeeling in leeftijdsklassen, hetgeen bij het
bloedgroeponderzoek onnoodig was, zoodat zieh daarbij kinderen, jeugdigen
en volwassenen in een groep bevinden. Er blijkt nu inderdaad een merkwaardige overeenstemming te bestaan tusschen de percentages van tab. 97
(leeftijdsklasse 14—20 jaar) en de haarkleurpercentages van het bloedgroeponderzoek; het verschil bedraagt slechts 0,1 %. Het feit, dat die overeenkomst
alleen geldt voor de 14-20-jarigen wordt afdoende verklaard door den leeftijdsopbouw van het bloedgroepmateriaal. Zeer duidelijk laten 00k de cijfers
van tab. 97 het verschijnsel van het donkerder worden van de haarkleur
met klimmenden leeftijd zien. Lenz (1925) was de eerste, die waarschijnlijk
maakte, dat dit als hormoonwerking verklaard moet worden; de erifactoren
voor pigmentvorming zouden n.l. eerst door de geslachtshormonen geactiveerd worden. Op Urk is het „Nachdunkeln" wel zeer opvallend: het percentage der donkerharigen wordt meer dan verdubbeld, terwijl de blonden
bijna gedeeimeerd worden! Ook in het percentage der roodharigen uit zieh
dit. Immers, hoewel het verschil in percentage tusschen kinderen en
volwassenen statistisch niet vaststaat (D ± m D = 1,7 ± 1,1)5 z o u de gelijkmatige daling van het aantal roodharigen met toenemenden leeftijd er toch
wel op kunnen wijzen, dat het hier een reeel verschijnsel betreft, hetgeen
men dan als volgt zou kunnen verklaren. Bij een aantal roodharigen zullen
naast de allelen uit de multiple serie, die de verschillende nuances der roode
haarkleur veroorzaakt, ook allelen uit de serie voor donkerharigheid aanwezig zijn. Deze laatste komen gedurende de kindsheid niet tot uiting, zoodat
deze personen dan roodharig zijn. Met de verhoogde werkzaamheid der
klieren met interne secretie tijdens de püberteit wordt de pigmentvorming geactiveerd, waardoor het melanokeratide tot stand komt, dat ten slotte het
rhodokeratide volkomen overdekt en een donkere haarkleur bewerkstelligt.
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Dat een dergelijke verandering van haarkleur inderdaad voorkomt, maakt het
getuigenis van een ouden Urker (met haarkleur i) waarschijnlijk, die verklaarde, dat hij in zijn jeugd uitgesproken rossig was geweest *).
De indruk van Sasse (1911, 1914), dat een opmerkelijk groot aantal
Urkers donkerharig is, wordt dus volkomen door de cijfers bevestigd. Ook
wanneer men, zooals in tab. 98 is geschied, de procentueele verdeeling van
Tab. 98. De procentueele verdeeling der haarkleuren bij volwassen Urkers (m. -f vr.),
vergeleken met die bij eenige andere N. W.-Europeesche populaties.

Urk
Fär ö e r
Fehmarn
. . . .
Volendam
. . . .
Süderdithmarschen
Terschelling . . .
Maasholm . . . .
Spiekeroog . . . .
Puttershoek . . .

donkerbruin
— zwart

donkerblond

62,5

28,8

59,7
52,4
33,8
32,9
3U5
28,0
*4,4
",5

27,0

11,8

37,4
22,2
56,0
42,2
54,5

4 0 !•o

blond

rood

7,9

0,8

20,6
54,4
27,5
46,3
14,0
38,9
29,1

0,3
—

-

—

2,3
2,0
4,4
4,2

auteur

Jorgensen,
Salier,
Kohlbrugge,
Salier,
Sasse,
Keiter,
Ruhnau,
Hers,

1902
1930
1904
I93I
I9I4
I93I
1925
1938

de haarkleuren bij de Urkers vergelijkt met die van andere N. W. Europeesche
populaties, blijkt, dat dit aantal maximaal is. Toch dient daarbij wel in het
00g te worden gehouden, dat een vergelijking dezer haarkleur-verdeelingen
vele hinderpalen in den weg staan.
Eenerzijds is n.l. bij de vaststelling der haarkleur dikwijls alleen op den
indruk afgegaan, anderzijds worden de onderscheiden haarkleuren op de
meest verschillende wijzen tot groepen vereenigd.
Waar de scheidslijn tusschen blond en donkerblond wordt getrokken,
of de donkerblonden tot de blonden of tot de donkerharigen worden gerekend,
in al dergelijke gevallen is de toch noodzakelijke overeenstemming maar al
te dikwijls volkomen zoek. Bij de samenstelling van tab. 98 is met deze overwegingen zooveel mogelijk rekening gehouden, zoodat de haarkleurverdeelingen dezer populaties althans eenigszins vergelijkbaar zijn. Het percentage
donkerbruin- tot zwartharigen is het hoogste bij de Urkers. Eigenaardigerwijze zijn het eveneens eilandbewoners of visschersbevolkingen, die in dit
opzicht Urk het meest benaderen: de Fär Oer met 59,7 % donkerharigen,
het eiland Fehmarn met 52,4 %; op vrij grooten afstand volgen dan eerst
de Volendammers, de Süderdithmarschers en de Terschellingers en Maasholmers. Het aantal donkerharigen onder de Spiekerooger Oostfriezen en
De onderzoekingen van Stary (naar Eugen Fischer, 1939) hebben uitgewezen, dat rooden donkerkleurig haar niet alleen in pigment, maar ook in keratine verschillen. Ik kan niet beoordeelen of bovenstaande verklaring daarmee vereenigbaar is.
Overigens vond ook Salier (1930) op het eiland Fehmarn, dat eveneens zeer donkerharig is,
een vermindering van het percentage roodharigen met toenemenden leeftijd, hoewel minder
duidelijk. Hij wijt dit echter aan de rassenkundige samenstelling van zijn materiaal, die bij de
kinderen een andere zou zijn dan bij de volwassenen, hetgeen op Urk zeer zeker niet het geval is.

85

onder de bewoners van Puttershoek en Maasdam (Hoeksche Waard, Z.-H.)
is gering; het aantal donkerblonden is daarentegen bij de laatste drie populaties zeer hoog. Wat het percentage der roodharigen betreft, tab. 98 vertoont
in dit opzicht slechts geringe verschillen; de zwakst gepigmenteerde bevolkingen (Spiekeroog en Puttershoek) hebben hier de meeste roodharigen,
hetgeen misschien toevallig is, daar Bolk (1904, 1908) in Nederland een
ongeveer gelijk percentage roodharigen in het Noorden en in het Zuiden
kon vaststellen. In Europa echter neemt het aantal roodharigen van het
Noorden naar het Zuiden af.
Ook omtrent de oogkleur der Urkers heeft Sasse (1911) zijn bevindingen
weergegeven. Hij noemt het aantal bruine oogen opvallend zeldzaam (in
verband met de uitgesproken donkere haarkleur), terwijl daarentegen blauwe,
lichtgrijze en grijze met bruin gemengde (bruingroene) oogen zeer veel
voorkwamen. Goed in overeenstemming hiermede zijn de cijfers van tab. 99,
Tab. 99. De procentueele verdeeling der oogkleuren.
academische
oogkleurtafel

oogkleurtafel
van Martin

i bruin
2 lichtbruin
3 gemengd bruin
4 gemengd
5 gemengd
6 gemengd grijs
7 grijs
8 blauw

3
4
5—7
8—9
10—Ii
Ii—12
12
14—15

9—13 i a a r

14—20 jaar

21—x jaar

m.
n = 160

VT.
n = 126

m.
n = 82

vr.
n = 100

m.
n = 140

vr.
n — 110

7fi

7,9
8,7
7,o
10,4
10,4
22,2
33,3

7,2
2,4
6,1
9,8
8,5
29,3
36,6

1,0
19,0
6,0
11,0
6,0
4,o
27,0
26,0

9,3
12,9
4,3
2,9
7,i
25,7
37,9

18,2
4,5
2,7
8,2
9,i
32,7
24,6

13,*
5»6
6,3
3,8
30,6
35,o

die de procentueele verdeeling der oogkleuren bij het Urker materiaal weergeven. Bij de vaststelling der oogkleur moest gebruik worden gemaakt van
de Academische oogkleurtafel, die bestaat uit acht oogen in de kleuren van
bruin tot blauw, overeenkomend met de volgende aequivalenten van de
oogkleurtafel van Martin: 3, 4, 5—7, 8—9, 10—11, 11—12, 12 en 14—15
Zooais uit de vele dubbele Symbolen reeds blijkt, kunnen de resultaten niet
direct vergeleken worden met die, welke met de oogkleurtafel van Martin
verkregen zijn, ingedeeld in de groepen 1—6 bruin, 7—12 gemengd, 13—16
blauw, naar het voorstel van Martin. Daarbij veroorzaken de grenskleuren
der gemengde groep de meeste moeilijkheden. Daar oogkleur 3 (acad.) niet
meer zuiver lichtbruin is, werd deze bij de gemengde oogkleuren ingedeeld,
terwijl 7 evenals 8 (acad.) een groep op zieh zelf vormden. In fig. 27 vindt
men de blokdiagrammen voor deze groepenindeeling: 1—2 bruin; 3—6
gemengd; 7 grijs; 8 blauw.
Leeftijdsveranderingen in de procentueele bezetting der oogkleurklassen
zijn niet zoo opvallend als bij de haarkleur; bovendien verloopen ze bij de
l)
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Ook deze aequivalenten werden door Dr. de Froe vastgesteld.

%..

9 - / 3 JAAR
40->

30-
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oogkleur

7
Fig. 27 Blok-diagrammen der procentueele oogkleurverdeeling.
(i,a=bruin; 3,4,5,6=gemengd; 7=grijs; 8=blauw)
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beide geslachten eenigszins verschillend volgens tab. 99; 00k in fig. 27 komt
dat duidelijk uit. Het aantal bruinoogige vrouwen schijnt met klimmenden
leeftijd toe te nemen, in veel sterkere mate dan bij de mannen het geval is.
Het percentage vrouwen met een gemengde oogkleur vermindert daarentegen,
terwijl het bij de mannen vrijwel gelijk blijft. De grijze oogen nemen gedurende het verloop van de progressieve phase bij de Urker vrouwen in aantal
toe, bij de Urker mannen echter vermindert dit aantal. Bij de blauwoogigen
zijn deze verhoudingen net omgekeerd; tegenover een geringe toename bij
het mannelijk geslacht, Staat een grootere afname bij de vrouwen.
In hoeverre men nu bij deze naar de sexen verschillende leeftijdsveranderingen met een reëel verschijnsel heeft te maken, laat zieh vanwege de
groote statistische foutenpercentages slechts moeilijk beoordeelen. Daarvoor
pleit misschien, dat al deze groeiveranderingen tot één verschijnsel teruggebracht kunnen worden: het sterker worden der pigmentatie in den loop
der progressieve phase van het vrouwelijk geslacht. Blijkbaar wordt een
gedeelte der vrouwen met een gemengde oogkleur bruinoogig, terwijl bij
een ander deel de blauwe oogkleur in een grijze verändert.
Bij het bloedgroeponderzoek is — bij een gedeelte van het materiaal,
n.l. n = 286 — 00k de oogkleur vastgesteld, en wel, voorzoover mij bekend,
zonder oogkleurtafel, alleen naar den subjectieven indruk. Daarbij werden de
volgende cijfers verkregen:
81,5 ± 2,3 % blauw, blauwgrijs of grijs, en
18,5 ± 2,3 % bruin of grijsbruin,
zoodat 00k deze verdeeling vrij goed overeenstemt met die van tab. 99.
Bij een vergelijking van oogkleurverdeelingen van verschillende populaties, zooals die in tab. 100 is getroffen, gelden dezelfde restricties als ten
Tab. 100. De procentueele verdeeling der oogkleuren bij volwassen Urkers (m.
vr.),
vergeleken met die van eenige andere N. W.-Europeesche eiland- of kustbevolkingen.
bruin
Volendam . . .
Urk
Maasholm . .
Schleswig-Holm
Fär ö e r
. . .
Spiekeroog . .
Fehmarn
. . .
Finkenwärder .
Runö
Terschelling . .

.
.
.
.
.
.
.
.

16,2
13,3
11,0

9,°

8,6
6,4

5»i
4,7
2,6
1,6

opzichte van de haarkleur

gemengd

27,9

26,0
27,0
24,0

8,9
3o,3
6,6

grijs

28,8

blauw

55>,9

15,0

75,3
1

47,o
57,o

10,0

84,7

26,9

32,3
45,9

32,0

67,1

16,2

68,0
63,0

45,9

auteur
Kohlbrugge,

1904

Keiter,
Keiter,
J orgensen,
Ruhnau,
Salier,
Scheidt,
Hildén,
Sasse,

1931
I93I
1902

1925

1930
1927
1926
1914

Terwijl de Volendammer haarkleur in doorsnee

*) Overigens maken de zeer groote verschillen in de bezetting der oogkleurklassen reeds
waarschijnlijk, dat hierbij de methodisch verschillende groepenindeeling 00k een rol heeft gespeeld.
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lichter is dan de Urker, schijnt het irisstromapigment bij hen iets sterker te
zijn ontwikkeld, dan op Urk het geval is; de differenties der verschallende
percentages zijn echter statistisch niet gewaarborgd. AI de andere visschersbevolkingen van tab. 100 hebben, naar volgorde in steeds sterkere mate, in
doorsnee een lichtere oogkleur dan de Urkers; bij de Terschellinger Friezen
blijkt het aantal bruinoogigen zelfs minimaal te zijn. Relatief, ten opzichte
van de hier vergeleken populaties, zijn de Urker oogen vrij sterk gepigmenteerd; tegenover de Zuiderlijke Nederlanden echter en natuurlijk nog meer
tegenover Zuid-Europa is het aantal bruinoogigen nog gering te noemen.
Omtrent de huidkleur werden geen gegevens verzameld.
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5. Morphologische eigenschappen.
De maten, tusschen bepaalde meetpunten van hoofd of schedel genomen,
geven slechts een onvolkomen beeld omtrent den vorm van dit lichaamsdeel.
Zelfs wanneer men door middel van het index-systeem hun onderlinge
verhoudingen vaststelt, betreft dit toeh enkel de relatieve plaatsbepaling van
een viertal punten, die in sommige gevallen ook nog niet eens in een plat
vlak liggen. Terwijl bij de kraniografie de mogelijkheid bestaat, deze leemte
aan te vullen door diagrammen, vervaardigd door middel van dia- of perigraaf, had deze methode langen tijd geen aequivalent bij de beschrijving der
levende bevolking. De loodkabelmethode van Baelz, laatstelijk besehreven
door Abel (1934), voorziet nu in deze behoefte. Een l o o d k a b e l w o r d t
daartoe vast tegen het hoofd aangedrukt, waardoor deze den vorm aanneemt
van de vast te leggen welvingslijn en daarna voorzichtig op papier overgebracht en nagetrokken.
Aan de op deze wijze verkregen mediaan-sagittale welvingslijnb.v. ,die
dus den vorm van het hoofd in het mediaan-sagittale vlak weergeeft, kan
men dan de verschillende vorm-verhoudingen bestudeeren. Allereerst dringt
zieh hierbij de vraag op, in hoeverre bij de welvingslijnen der Urker
bevolking de Blumenbachsche characteristica, n.l. het vliedend voorhoofd en
de sterk ontwikkelde arcus superciliaris zijn terug te vinden. Ten opzichte
van het terugwijkend voorhoofd ligt een moeilijkheid in het feit, dat de
orienteering van de mediaan-sagittale hoofdeurve naar de Frankforter horizontale niet mogelijk is, zoodat niet zonder meer is vast te stellen, of men
met een vliedend dan wel met een rechtopstaand voorhoofd heeft te maken.
Ook de hulpcirkel, getrokken op den afstand nasion 2 ) — opisthokranion als
middellijn (zie fig. 28), kan dit bezwaar slechts ten deele oplossen. Aan den
afstand van de welvingslijn tot den hulpcirkel laat zieh n.l. wel eenigszins
beoordeelen, of het voorhoofd in meerdere of mindere mate terugwijkt: valt
de curve aanmerkelijk binnen den cirkel, dan is het voorhoofd sterk terugwijkend; valt de curve daarentegen buiten den cirkel, dan Staat het rechtop.
x ) Baelz gebruikte oorspronkelijk loodbanden, terwijl Abel 6 en 4 mm dikke zwakstroomkabels wegens de geringere elasticiteit doelmatiger bevond. Bij het onderzoek op Urk werden
kabels aangewend van 4 mm, eenigszins platgeslagen tot 3 mm dikte en 5 mm breedte, lang ruim
50 cm; voor het voorhoofd en het bovenste gedeelte van den neusrug werd bovendien een loodband
gebruikt van 6 mm breedte, 1 mm dikte en bijna 20 cm lengte. Dat deze methode een voldoende
nauwkeurigheid ten opzichte van de vorm-weergeving waarborgt, bewijst het bovengenoemde
tweelingonderzoek van Abel, hoewel ten opzichte van de maten soms meer of minder belangrijke
afwijkingen kunnen optreden, die echter op verschillende wijzen voorkomen kunnen worden.
2 ) In dit geval niet het officieele nasion, maar het diepste punt der neuswortelgroeve. Het
verschil is echter t. o. v. den grooten afstand tot het opisthokranion zoo miniem, dat dit te
verwaarloozen is.
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Fig. 28.

De mediaan-sagittale welvingslijn (m.; calottehoogteindex = 41,0, liggings-index = 59,0).
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Tab. ioi. De voorhoofdshoek (zie tekst).

m.
vr.

n

Var.-breedte

M ± m

a

189
121

640—87°
70 0 —91°

7 5 ° 2 1 ' db 24'
8I°49' ± 29'

5°35'
5 24'

Tab. ioi geeft de gemiddelde hoekgrootte bij de Urker mannen en
vrouwen boven 18 jaar weer. Er blijkt een duidelijk geslachtsverschil te
bestaan; de voorhoofdshoek is bij het vrouwelijk geslacht aanzienlijk grooter
dan bij het mannelijk *); de geslachtsrelatie bedraagt 0,92. De variabiliteit
is daarentegen bij de mannen iets grooter. Vergelijkingsmateriaal is niet
aanwezig.
Tab. 102. De procentueele verdeeling der voorhoofdsvormen.
(Zie tekst; n = 189 m. en 121 vr.)
vr.

m.
klassegrenzen
sterk vliedend
vliedend
zwak vliedend
rechtopstaand
zeer steil

. . . .
. . . .
. . . .

x°—66°
79° 84
85—x

/o
4,7
29,2
34,o
26,7
5,4

±
±
±
±
±

%

klassegrenzen
1,5
3,3
3,4
3,2
!,6

x°—72°
73"—78°
85—90
91 0 —x°

3,5
17,6
45,5
3X>7
i,7

± i,7
± 3,5
db 4,5
± 4,2
± 1,2

In tab. 102 zijn de voorhoofdshoek-Varianten in klassen ingedeeld.
Wanneer men in aanmerking neemt, dat een groot gedeelte dergenen,
die thans in de klassen der zwak vliedende of rechtopstaande voorhoofden
vallen, tusschen 18 en 25 jaar oud zijn en zieh dus juist op een leeftijd bevinden, waarop de helling van het voorhoofd begint, of nog niet is afgeloopen,
kan men ongetwijfeld vaststellen, dat voor een vrij groot deel der Urker
bevolking deze eigenschap 00k thans nog typisch is 2 ). Bovendien zijn de
klassegrenzen misschien iets te laag genomen; wegens het ontbreken van
vergelijkingsmateriaal is dit uiterst moeilijk te beoordeelen. In tab. 102 is
de verhouding der rechtopstaande tot de zwak tot sterk vliedende voorhoofden ongeveer als i tot 2. Vergelijkt men de percentages der vliedende
*) Barge (1912) meent bij zijn Marker schedels een omgekeerd geslachtsverschil geconstateerd
te hebben: de helling v?in het vrouwelijk frontale zou grooter zijn dan die van het mannelijk.
Deze conclusie berust echter op een gemiddelde uit slechts 3 schedels, en is derhalve onbetrouwbaar.
a ) De Göttinger „Batavus genuinus" van Blumenbach bezit een voorhoofdshoek van 6o° en
ligt dus nog 4 0 beneden het Urker minimum (gemeten aan de afbeelding bij Barge, 1912), terwijl
de variatie-breedte bij den Neandertaler loopt van 55 0 —74 0 (aan afbeeldingen en diagrammen
bij Weinert, 1935 en Gieseler, 1936). De Steinheimer heeft een voorhoofdshoek van 58° (bij
Gieseler, 1936). Keiter (1931), die geen verdere gegevens meedeelt, noemt als m.-minimum
62° voor het Schleigebied, als vr.-minimum 70°.
Naar Hellpach (Forschungen u. Fortschritte 1937) is een bepaald kenmerk typisch voor een
bevolking te achten, wanneer het bij een derde gedeelte daarvan voorkomt.
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en sterk vliedende voorhoofden bij de Urker bevolking met die van het
Schleigebied (Keiter, 1931):
Urk
m. 34,0 %
vr. 21,0 %
Schleigebied . . m. 17,0 %
vr. 16,0 %,
dan blijkt 00k, dat op Urk deze vorm veel vaker voorkomt.
Dat een krachtig ontwikkelde wenkbrauwboog op Urk eveneens niet
zeldzaam is, laat tab. 103 wel zien.
Tab. 103. Het procentueele voorkomen der arcus superciliaris.
sterk ontwikkeld
m.
vr.

matig ontwikkeld

afwezig

23,6 ± 3,1
10,8 ± 2,8

47»1 ± 3,6
29,3 ± 3,3
38,8 ± 4,4
5o,4 ± 4,5
Het geslachtsverschil ten opzichte van dit kenmerk, dat reeds Spengel
(1875) opviel, treedt klaar aan het licht. Daar het hier een subjectieve schatting betreft, laten deze percentages zieh moeilijk vergelijken met die van
Keiter. Waarschijnlijk is een vergelijking van de percentages voor afwezigheid van den arcus superciliaris nog het zuiverst; deze ontbreekt op Urk bij
m. in 29,3 ± 3,3 % bij vr. in 50,4 ± 4,5 %; in het Schleigebied bij m. in
15,0 ± 1,4 % bij vr. in 29,0 ± 1,8 %.
Dit relatief vrij groot verschil is zoowel bij mannen als vrouwen statistisch gewaarborgd, daar bij m. D i m D = 14,3 ± 3,6 en bij vr. D ± m D =
21,4 ± 4,8.
Geen enkele der hoogtebepalingen, die bij den schedel gebruikelijk zijn,
kan bij de mediaan-sagittale welvingslijn van het hoofd toegepast worden.
Zelfs de calotte-hoogte is alleen te bepalen als men de grootste lengte (glabella-opisthokranion) als basis neemt 1 ), inplaats van de gebruikelijke glabella-inion-lijn.
Tab. 104 geeft inlichtingen omtrent de gemiddelde grootte enz. van
deze calottehoogte.
Tab. 104. De calotte-hoogte (zie tekst).
n
m.
vr.

189
121

Var.-breedte

70—95
72—92

D ± mD =

M ± m

85,3 ± 0,38
83,8 ± 0,40
1,5 ± 0,55

0

V

5,26

6,17

4,39

5,25

Het geslachtsverschil komt overeen met dat ten opzichte van de oorhoogte van het hoofd: de vrouwelijke calotte heeft een iets geringere hoogte
dan de mannelijke; de geslachtsrelatie bedraagt 1,02. De gemiddelden zijn
ongeveer even groot als de gemiddelde calotte-hoogte, die Barge (1912)
*) Barge (12) heeft beide methoden toegepast en verkiest de grootste lengte als basis voor
de hoogtebepaling, daar „de glabella-inion-lijn weinig met den vorm van den schedel heeft
uit te staan".
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voor Friesche terpschedels vond; het minimum der variatie-breedte ligt echter
bij de Urkers 6 mm lager. Bovendien moet het verschil tusschen hoofd en
schedel hier nog in rekening worden gebracht, evenals trouwens bij het
gemiddelde der Markers (77,7), dat wel aanzienlijk kleiner is dan dat der
Urkers; maar dat met inachtneming van bovengenoemd verschil niet zooveel
van het Urker gemiddelde zal afwijken.
De calotte-hoogte-index drukt de calotte-hoogte uit in procenten van
de grootste lengte van het hoofd (zie tab. 105). Ook hierin bestaat een vrij
Tab. 105. De calotte-hoogte-index.
n

m.
vr.

189
121

Var.-breedte
36,8—48,1
38,8—47,9
D ± mD

M ± m

=

42,4 ± 0 , 1 8
43,7 ± 0,18
1,3 ± 0,25.

0

V

2,47
2,01

5,82
4,60

duidelijk, statistisch gewaarborgd geslachtsverschil; de relatie tusschen het
mannelijk en het vrouwelijk gemiddelde bedraagt 0,97. Terwijl de vrouwelijke calotte absoluut lager is dan de mannelijke, is het relatief, ten opzichte
van de grootste lengte net omgekeerd, geheel overeenkomstig de verhoudingen
bij de oorhoogte en den lengtehoogte-index (zietab. 22, 23, 26 en 27). Zoowel
de variatie-breedte als de gemiddelden liggen beneden de waarden voor de
Friesche terpschedels van Barge; beide komen echter ongeveer overeen met
de waarden voor de Marker schedels, zoodat, anders dan bij de auriculaire
hoogte het geval was, het hoofd der Urkers voorzoover de calotte betreft
aan den lagen kant is.
Tab. 106. De liggingsindex der calottehoogte.
n
m.
vr.

189
121

Var.-breedte
45—62
46—60
D ± mD

M ±

m

54,0 ± 0,24
53, 1 ± 0,26
= 0,9 ± 0,36

a

V

3,22
2,87

5,96
5,40

Voor den liggingsindex der calottehoogte (zie tab. 106) is er geen vergeüjkingsmateriaal. In doorsnee ligt de calottehoogte over de helft der grootste
lengte, bij de mannen in meerdere mate dan bij de vrouwen. Daar de liggingsindex den afstand van glabella tot het voetpunt der calottehoogte in procenten
der grootste lengte uitdrukt (zie fig. 28), wordt deze mede beinvloed door
de helling van het voorhóofd. Het geslachtsverschil is vrij klein en statistisch
onzeker (geslachtsrelatie = 1,02).
Ook de welving van het achterhoofd laat zieh aan de mediaan-sagittale
hoofdeurve goed beoordeelen; men zou daarbij de gebruikelijke indeeling
in vlakke, matig, en sterk gewelfde achterhoofdsvormen kunnen toepassen,
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maar het leek mij ook hier gewenscht te probeeren, deze eigenschap nauwkeuriger in getallen uit te drukken. Een eerste vereischte was nu een vast
punt te zoeken, van waar uit zou kunnen worden gemeten. Dit werd
gevonden in het snijpunt van den hulpcirkel met de mediaan-sagittale
mediaan-sagittale daar,
daär,
waar de nekmusculatuur
nekmusculatuur de hoofdcurve
afwijken.
hoofdcurve van de schedelcurve doet afwijken.
Laat men van dit punt uit een loodlijn neer op de grootste lengte (zie fig. 28),
dan heeft men in den afstand
afstand van het voetpunt van deze loodlijn tot het opisthoof mindere
mind ere welving van
kranion een maat, die goed in staat
Staat is de meerdere of
afstand de occipitale lengte willen
het achterhoofd
achterhoofd weer te geven. Ik zou dezen afstand
Virchow (1877) 1). Tab. 107
noemen, in analogie met het gebruik o. a. bij Virchow
geeft de gemiddelden van deze occipitale lengte-varianten
lengte-varianten voor de beide
IS
geslachten. Daar de variabiliteit ten opzichte van deze maat zeer groot is
Tab. 107. De occipitale lengte (Zie tekst en fig. 28).
n
n

m.
m.
vr.

189
189
121

Var.-breedte
Var.-breedte

M±m
M±m

a

vV

7,7 1

32,95
29,92

(f

6—46
6-46
23,4
23,4 ± 0,56
8-44
26,2 ±
± 0,71
8-44
D ±
± mD
m D = 2,8
2,8 ±
± 0,90.
0,90.

7,84

en de waarden dus ver uit elkaar liggen, hebben de gemiddelden overigens
slechts een beperkte waarde. Een geslachtsverschil is duidelijk merkbaar,
de occipitale lengte is, statistisch gewaarborgd, bij de vrouwen in doorsnee
bijna 3 mm langer dan bij de mannen. Dit is volkomen in overeenstemming
met de bevindingen van Virchow
Virchow bij het schedelonderzoek
schedelonderzoek en pleit dus voor
de deugdelijkheid dezer methode. De geslachtsrelatie is vrij groot en
bedraagt
bedraagt 0,89.
Tab. 108 vermeldt, hoe dikwijIs
dikwijls waarde-varianten
waarde-varianten van de hier onderscheiden occipitale lengte-klassen voorkomen, uitgedrukt in procenten. De
Tab. 108. De procentueele bezetting der occipitale lengte-klassen.

zeer kort
kort
zeer
kort
middelmatig
lang
zeer lang

klassegrenzen
klassegrenzen

m.
m.

VT.
Yr.

X
—-14
x-14
15-21
1 5 - -21
22-28
22—
-28
29-35
29-"35
36-x
36--X

9,0
9,o
15,7
36,6
29,1
9,7

7,4
14,8
34,6
37,0
37,o
6,2

lange en zeer lange klassen blijken beter bezet te zijn dan de körte
korte en zeer
korte, terwijl ruim een derde gedeelte van de Urkers in de klasse der middelkörte,
matigen valt. Een matig tot sterk gewelfd
gewelfd achterhoofd
achterhoofd is derhalve voor Urk
1)
afstand van de achterhoofdswelving
achterhoofdswelving tot het opisthion
*) Virchow
Virchow noemde den geprojecteerden afstand
occipitalelengte;
Keiter
(1931)
spreekt
ten ten
opzichte
vanvan
denden
subjectief
geschatten
graad
vanvan
uit-uitoccipitale
lengte;
Keiter
(1931)
spreekt
opzichte
subjectief
geschatten
graad
steking van het achterhoofd
achterhoofd buiten de nekvlakte van "postnuchale
Lengle" (geprojecteerd op de
„postnuchale lengte"
Frankforter horizontale).
Frankforter
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typisch, uitgesproken planoccipitalen (Toldt, 1910)
191 o) zijn in het materiaal niet
aanwezig.
aanwezlg.
De lengte der loodlijn zelf
zelf (zie fig. 28) wordt grootendeels bepaald door
een hoogere of
of lagere ligging van het opisthokranion, zoodat men hier van
"occipitale hoogte" kan spreken. Het opisthokranion blijkt bij de vrouwen
de „occipitale
Tab. log.
109. De occipitale hoogte. (De ligging van het opisthokranion;
zie tekst en fig. 28.)
n
n
m.
m.
vr.

18g
189
121

Var.-breedte
Var.-breedte

45—87
43—90
D
± mD
mD =
= 2,2
2,2 ±
±
D ±

M ± m

0a

vV

68,7
68,7 ±
± 0,68
0,68
70,9 ± 0,80
70,9
0,80
1,05.
1,05.

9,27
8,83

13,49

±

11,04

2 mm hooger
in doorsnee ruim 2
hoQger te liggen dan bij de mannen; dit verschijnsel
is echter statistisch niet gewaarborgd. De geslachtsrelatie is veel kleiner
dan ten opzichte van de occipitale lengte; zij bedraagt 0,97. De
variabiliteit is 00k
ook hier weer bij de vrouwen geringer dan bij de mannen,
bij beiden is deze echter vrij hoog, hoewel de variatiecoefficienten
variatiecoefficienten aanzienlijk
beneden die voor de occipitale lengte blijven.
Beschouwt men de verdeeling der Varianten
varianten over de gebruikelijke vijf
klassen, dan vah
valt op, dat het percentage der Urker mannen met een laag
of
of zeer laag opisthokranion duidelijk hooger is dan het percentage met hoog
of
of zeer hoog opisthokranion. Bij de vrouwen is het verschil niet zoo groot
en
en het accent
accent is
is zelfs
zelfs iets
iets meer
meer in de
de richting van
van een hooge
hooge ligging
Tab.
110. De
occipitale hoogte-klassen.
hoogte-klassen.
Tab. 110.
De procentueele
procentueele bezetting
bezetting der
der occipitale

zeer
zeer laag
laag
laag
middelmatig
hoog
zeer hoog

klassegrenzen
klassegrenzen

m.
m.

vr.
vr.

X-- 5 3
X-53
54-62
54"- 6 2
63-7
63-- 7 i1
72-80
72-- 8 0
81-x
81-—X

12,7
12,7
2g,1
29,1
33,6
33,6
18,6
6,0

7,4
22,2
33,3
33,3
28,4
28,4
8,6

verschoven,
verschoven, terwijl het
het aantal
aantal met
met een matig hoog
hoog opisthokranion
opisthokranion bij
bij beide
ongeveer een derde gedeelte uitmaakt.
In het mediaan-sagittale vlak van het gezicht gelegen is het neusprofiel,
neusprofiel,
waarvan men de percentages van het voorkomen der verschillende vormen
in tab. 111
i n aantreft. Daarbij werd de gegolfde
(„wellige") neusvorm bij de
gegolfde ("wellige")
rechte ingedeeld, evenals die neuzen, waarvan de top iets is opgewipt, terwijl
de neusrug overigens recht is. Deze laatste vorm is onder de rechte neuzen
op Urk vrij sterk vertegenwoordigd. Het bekende feit, dat kinderen een
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1).
Tab. III.
i n . De procentueele verdeeling van den vorm van den neusrug 1).

9—13 jaar
jaar
9-13
vorm van den neusrug

concaaf
concaaf
recht
convex

14—20 jaar
14-20

21-X jaar
21—x

m.
n = 150
150

yr.
vr.
n=
n = 116

m.
n = 92

yr.
vr.
n1=112
= 112

m.
n=
== 218

yr.
vr.
= 170
170
nn =

47,3
1,3
55i,3
1,4
i,4

46,6
46,6
47,4
6,0

19,6
78,2
2,2

42,9
57,1
57,i

4,6
4,6
69,3
26,1

31,8
59,8
8,4

—

grootere neiging tot concave neusvormen vertoonen, terwijl bij ouderen meer
rechte en convexe neuzen voorkomen, vindt in tab. I111
I I weI
wel een zeer duidelijken neerslag. Bij het mannelijk geslacht wordt gedurende de progressieve
phase het aantal concave neuzen zelfs gedecimeerd; blijkbaar vindt er via
de rechte een overgang plaats naar de convexe neuzen. Bij het vrouwelijk
geslacht is deze percentage-verandering
percentage-verandering met klimmenden leeftijd niet zoo
uitgesproken; zoo
zoo vermindert het aantal concave neuzen b.v. slechts met
een derde gedeelte. Daar bij de 9-I3-jarigen
9—13-jarigen nog geen geslachtsverschil
ontwikkelt zieh
valt te constateeren, ontwikkelt
zich dit eerst in de puberteitsperiode; bij
de Urker volwassenen is het geslachtsverschil opvaIlend
opvallend groot, grooter dan
bij de beide andere populaties van tab. 112;
112; bij aIle
alle drie ligt het evenwel
in
concave neuzen
en rechte
neuzen
in die
die zelfde
zelfde richting.
richting. Op
Op Urk
Urk zijn
zijn concave
neuzen zeldzamer
zeldzamer en
rechte neuzen
talrijker
dan
bij
de
bewoners
van
het
Schleigebied
en
Fehmarn.
Merkwaardigertalrijker dan bij de bewoners van het Schleigebied en F ehmarn. Merkwaardigerwijze daalt
daalt bij
de variabiliteit
variabiliteit der
der percentages
percentages
wijze
bij de
de hier
hier vergeleken
vergeleken populaties
populaties de
in de
volgorde concaaf-recht-convex;
verschijnsel kan
echter ook
00k toevallig
toevallig
in
de volgorde
concaaf-recht-convex; dit
dit verschijnsel
kan echter
procentuee1e verdeeling der neusvormen bij volwassen Urkers verTab. 112. De procentueele
verhet Schleigebied (Keiter,
(Keiter, 1931) en
en van
geleken met
met die
die bij
bij de
de bewoners
bewoners van het
het eiland Fehmarn (Salier,
(Saller, 1930).
Urk

m.
n
= 218
218
n=
concaaf . .
concaaf
recht
convex

4,6
4,6
69,3
26,1

Schleigebied

yr.
vr.
m.
m.
n
= 170
170 n = 618
n=
31,8
59,8
8,4

12,8
65,7
21,5

yr.
vr.

Fehmarn

n= 594

m.
n
= 329
n=
329

yr.
vr.
n
= 376
376
n=

28,3
28,3
61,4
10,3

19,4
1,4
55i,4
29,2

1,3
55i,3
33,5
15,2

zijn. De percentages convexe neuzen loopen slechts weinig uit elkaar; het
aantal rechtneuzigen is op Urk het grootst.
ook de meerdere
mee:r:dere of
of mind
ere
Naast den vorm van den neusrug werd op Urk 00k
mindere
die
pte van
in in
diepte
vanden
denneuswortel
neuswortelnagegaan.
nagegaan.DeDegegevens
gegevensdienaangaande
dienaangaandevindt
vindtmen
men
tab. 113.
I 13. Ook dit kenmerk is blijkbaar phaenogenetisch aan
aari het geslacht
gebonden: de percentages voor diepe en hooge neuswortels verschillen bij
mannen en vrouwen
vrouwen aanzienlijk; het vrouwelijk geslacht neigt meer tot een
1)
*) In deze tabel werden ook de betr. gegevens van de psychologische enquete-lijsten
enquête-lijsten naar
Prof. Wiersma verwerkt, evcnals
evenals in de tab. 115, 116, 117 en 120;
120; ze werden of
öf door mijzelf of
öf
onder mijn leiding verzameld.

VnI
V
III
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hoogen neuswortel. Het aantal middelmatig diepe neuswortels is bij de beide
geslachten ongeveer gelijk.
Tab. 113. De procentueele verdeeling der neuswortelvormen
neuswortelvormen bij Urkers ver·
ver(Saller, 1931).
geleken met die bij Siiderdithmarschers
Süderdithmarschers (Salier,
Urk

diep
middelmatig
hoog

. . . .

Siiderdithmarschen
Süderdithmarschen

n
= 109
109 m.
m.
n=

n
= 99
99 yr.
vr.
n =

n
== 93
93 m.
m.
n =

= 82 yr.
vr.
n =

20,2
39,4
40,4
40,4

4,0
4,0
35,2
60,8

30,7
47,3
22,0

13,4
48,8
37,8

Op Urk zijn minder diepe en meer hooge neuswortels aanwezig dan in
Siiderdithmarschen.
Süderdithmarschen.
Hoewel bij het onderzoek van de verschillende vormen van ooglidplooien aIleen
epicanthus werd
alleen het al dan niet voorkomen
werdnagegaan,
nagegaan,
voorkomen van een epicanthns
valt bij de Urkers toch direct op het buitengewoon
vah
buitengewoon groot aantal oogen, dat
dicht
wenkbrauwen ligt
dicht onder de wenkbrauwen
ligt en een ooglidplooi
ooglidplooi bezit, die het laterale
twee-derde gedeelte van
van den ooglidrand bedekt. Onder de epicanthus verstaat
in den
medialen ooghoek
ooghoek het
het bovenste
het
men een
een huidplooi,
huidplooi, die
die in
men
den medialen
bovenste ooglid
ooglid met
met het
onderste verbindt
en daardoor
caruncula lacrimalis,
lacrimalis, die
die in
in normale
normale
onderste
verbindt en
daardoor de
de caruncula
gevallen
duidelijk zichtbaai
is, bedekt.
Aichel (1929,
(1929, 1932)
1932) onderscheidde
onderscheidde de
de
bedekt. Aichel
gevallen duidelijk
zichtbaat is,
Mongolenplooi,
„Deckfalte", de
de plooi
ooglid de
de
Mongolenplooi, waarbij
waarbij de
de "Deckfalte",
plooi van
van het
het bovenste
bovenste ooglid
caruncula
lacrimalis
verbergt,
en
de
Indianenplooi,
waarbij
dit
geschiedt
door
caruncula lacrimalis verbergt, en de Indianenplooi, waarbij dit geschiedt door
den medialen
medialen rand
ooglid zelf.
Bij de
de epicanthus-vormen
op Urk
was
den
rand van
van het
het ooglid
zelf. Bij
epicanthus-vormen op
Urk was
de
doorvoering van
een dergelijke
onderscheiding niet
mogelijk vanwege
vanwege
de doorvoering
van een
dergelijke onderscheiding
niet mogelijk
de talrijke
talrijke overgangsvormen;
kwam het
het voor,
dat rechts
de
rechts de
de
overgangsvormen; bovendien
bovendien kwam
voor, dat
epicanthus
door
de
dekplooi
werd
gevormd,
terwijl
links
de
ooglidrand
daarbij
epicanthus door de dekplooi werd gevormd, terwijllinks de ooglidrand daarbij
op den
den voorgrond
voorgrond trad.
trad.
op
114 toont aan, hoe vaak een epicanthus onder het Urker materiaal
Tab. 114
alleen links,
voorkomt, zonder er mee rekening te houden, of
of deze
deze eigenschap aIleen
alleen rechts, of
of zoowel links als rechts tot uiting komt. In het mannelijk
aIleen
epicanthus-vormingen.
Tab. 114. Het procentueele voorkomen van epicanthus.vormingen.

9-13
9—*3 jr.
jrepicanthus-vorming
epicanthus·vorming

afwezig
zwak
duidelijk

21—-x jr.
21-X

14— 20 jr.
14-20

m.
n = 158
n=

yr.
vr.
n = 125

m.
m.
n = 82

yr.
vr.
n
= 98
n =

m.
m.
n
= 140
n=

yr.
vr.
n=
= 110

88,0
3,2
8,9

95,2
1,6
3,2

92,7
2,4
4,9

95,9

98,6

4,1
4,i

x»4

96,4
0,9
2,7

—

—

(,4

geslacht was de epicanthus in 57 %
% aIleen
alleen links, in 5 %
% alleen
aIleen rechts en
in 38 %
% aan beide
beide zijden
zijden te
te vinden, terwijl
terwijl in het vrouwelijk
vrouwelijk geslacht
geslacht de
epicanthus bij een derde gedeelte alleen links, en bij twee-derde gedeelte
zoowel links als
aIs rechts optreedt.
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Volgens tab. 114 komt bij de 9—13-jarigen de epicanthus vaker bij de
jongens voor dan bij de meisjes. Dit geslachtsverschil (12,0 ± 2,6 % bij m.
en 4,8 ± 1,9 % bij vr.) is echter statistisch niet gewaarborgd, daar D ±
m n = = : 7>2 ± 3>2> terwijl het overwicht in het mannelijk geslacht met klim
menden leeftijd geheel blijkt te verdwijnen. Met het voorbehoud der statistische
onzekerheid zou men hieruit dus de conclusie moeten trekken, dat bij een
groot aantal mannelijke personen de epicanthus in den loop der progressieve
phase in ontwikkeling achteruitgaat en verdwijnt, terwijl bij de vrouwen
aanvankelijk wel een kleiner aantal dit kenmerk vertoont, maar het daarentegen langer behoudt. Het gevolg daarvan is dan, dat onder de volwassenen
het percentage der vrouwelijke kenmerkdragers het grootst is.
Het is bekend, dat doorloopende wenkbrauwen bij de eene populatievake
voorkomen dan bij de andere; zoo b.v. onder de bewoners van Kreta, waar
deze eigenschap in sommige provincies bij 60 % der bevolking voorkomt
(Baur-Fischer-Lenz, 1936), terwijl in N. W. Europa vergroeide wenkbrauwen
veel zeldzamer zijn. Op Urk echter treft men, blijkens de percentages van
tab. 115, de duidelijk met haar begroeide glabella vrij dikwijls aan, n.l. bij
Tab. 115. Het procentueele voorkomen van doorloopende wenkbrauwen.

doorloopend
niet doorloopend

m.
n = 160

vr.
n = 126

15,6
84,4

n,9
88,1

14—20 jr.

21—-X jr.

m.
n = 90

vr.
n = 109

m.
n = 166

26,7
73,3

n,9
88,1

24,1
75,9

vr.
S3
II
£

9—13 jr.
wenkbrauwen

9,o
91,0

de volwassen mannen in 24,1 ± 3,3 %, bij de volwassen vrouwen in 9,0
± 2,4 %. Dit uitgesproken geslachtsverschil Staat statistisch vast; immers D
± m D = 15,1 ± 4 , 1 . Het is overigens volkomen in overeenstemming met
de zwaardere wenkbrauwen en den 00k verder sterkeren haargroei in het
gezicht bij het mannelijk geslacht. Ook het toenemen van het percentage doorloopende wenkbrauwen gedurende de puberteit wijst in deze richting, terwijl
de donkere haarkleur der Urkers het zichtbaar worden van dit kenmerk
bevordert, daar bij een lichte haarkleur de vergroeiing der wenkbrauwen
niet direct opvalt.
Tab. 116 verstrekt inlichtingen omirent den stand der ooren bij de mannelijke en vrouwelijke leeftijdsgroepen. Opvallend is het vrij groot geslachtsTab. 116. De procentueele verdeeling van den stand der ooren.
9—13 jr.

weinig afstaand
ver afstaand

m.
n = 152
49,3
50,7

14—20 jr.

vr.
n = 114

m.
n = 17

vr.
n = 23

cooo
a*

stand der ooren

52,9
47,i

95,7
4,3

21—x jr.
n

m.
— 137
73,o
27,0

vr.
n

=

59

94,9
5,1
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verschil bij de 9—13-jarigen: het percentage jongens met wijd uitstaande
ooren is veel grooter dan dat der meisjes. Bij de volwassenen is dit in veel
mindere mate het geval, zoodat de conclusie voor de hand ligt, dat bij het
mannelijk geslacht de ooren met klimmenden leeftijd een steeds kleineren hoek
maken met het hoofd.
Tab. 117. De procentueele verdeeling van den vorm van de oorlel.
9—13 J'rvorm van de oorlel

vergroeid

m.
n = 152

vr.
n = 117
49,6
50,4

25,7
74,3

21—x jr.

14—-20 jr.
!

m.
n = 17

vr.
n = 23

m.
n = 138

vr.
n = 58

41,2
58,8

47,8
52,2

44,2
55,8

50,0
50,0

Ook ten opzichte van de vrije of wel vergroeide oorlel (zie tab. 117)
wordt het geslachtsverschil gedurende het verloop der progressieve phase
kleiner, maar blijft ook hier in denzelfden zin bestaan: vrouwen hebben vaker
vergroeide oorlellen dan mannen 1 ).
Bij vergelijking met andere populaties (tab. 118) blijkt, dat Urk een
maximum aan vergroeide oorlellen bezit; het geslachtsverschil is op Urk iets
kleiner dan op Fehmarn, terwijl in Süderdithmarschen geen noemenswaard
geslachtsverschil aanwezig is, evenmin trouwens als op het eiland Runö,
Tab. 118. Het procentueele voorkomen van vergroeide oorlellen bij volwassen Urkers,
Fehmaraners en Süderdithmarschers (Salier, 1930, 1931).
Urk
oorlel
vergroeid

Fehmarn

Süderdithmarschen

m.

vr.

m.

vr.

m.

vr.

44,2
55,8

50,0
50,0

20,1
79,9

29,9
70,1

26,0
74,o

26,8
73,2

waar Hilden (1922, 1926) vergroeide oorlellen bij rond 35 % der bevolking
aantrof.
De vaststelling van den haarvorm werd op Urk eenerzijds bemoeilijkt door
de körte haardracht der jongens en anderzijds door de „hülle", de oorijzerdracht der vrouwen, die wellicht in staat zijn den haarvorm eenigszins te
bemvloeden. Tab. 119 geeft de procentueele verdeeling weer voor de
haarvormen sluik, golvend en krallend.
Tab. 119. De procentueele verdeeling van den haarvorm.
9—13 jr.
haarvorm

sluik
golvend
krullend

I

« 4 -20 jr.

21—x jr.

m.
n = 156

vr.
n = 116

m.
n = 82

vr.
n = 100

m.
n = 140

vr.
n = no

87,2
9,6
3,2

83,6
12,1
4,3

63,4
19,5
i7,i

72,0
26,0
2,0

41,4
47,9
10,7

76,4
20,9
2,7

x ) Op eventueele asymmetrie werd niet gelet; ook wanneer slechts aan één zijde de oorlel vergroeid was, aan de andere daarentegen vrij, werd „vergroeid" aangestreept.
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De meerderheid der Urkers is sluikharig, bij de volwassenen echter in
mindere mate dan bij de jeugdigen, terwijl onder de volwassenen het aantal
sluikharige vrouwen grooter is dan het aantal sluikharige mannen; het
percentage met golvend of krallend haar is daarentegen bij de mannen het
grootst. Het is niet onwaarschijnlijk, dat bij het tot stand komen van dit
vrij groot geslachtsverschil de hülle een rol heeft gespeeld.
Een duidelijke leeftijdsverandering ten opzichte van het procentueele
voorkomen doet zieh ook voor bij de onderkin (zie tab. 120); op hoogeren
leeftijd komt de onderkin vaker voor dan in de jeugd, terwijl bij de volwassenen een geslachtsverschil is aangeduid in dien zin, dat een uitgesproken
onderkin bij vrouwen aanmerkelijk vaker wordt aangetroffen dan bij mannen.
Dat uit statistisch oogpunt in dit opzicht een toevallige speling onwaarschijnlijk geacht moet worden, blijkt uit D ± m D = 29,1 ± 8,2.
Tab. 120. Het procentueele voorkomen van de onderkin.
14— 20 jr.

9—13 jr.
onderkin

21—•x jr.

m.
n = 138

vr.
n= m

m.
n = 17

vr.
n = 21

m.
n = 116

vr.
n = 51

84,8
10,9
4,3

87,4

100,0

76,2
19,0
4,8

55,2
32,8
12,1

3i,4
27,4
4*»2

afwezig
aangeduid
duidelijk

0,9

—
—

Tab. 121. De procentueele verdeeling der tastfiguren bij de Urkers, in vergelijking
met die bij eenige andere Europeesche populaties.
wervels
Friezen

lussen
uln.

rad.

bogen

n

auteur

. . .

21,4

5,5

62,9

10,2

200 m. -f 200 vr.

Urkers . . .

22,0

6,2

63,4

8,5

200 m , + 200 vr.
24518 *

Bonnevie, 1923

.
.
.

25,9
26,2
26,4

5,i
6,3
5,5

61,0
62,5
62,7

7,9
5,o
5,4

2222 m. + 278 vr.»
259 m. -f- 136 vr.
100 m. -f- 100 vr.

Dankmeijer, 1934
Bonnevie, 1933
Piebenga, 1938

.
.
.
.
.
.
.
.

26,6
27,4
27,4
30,0
30,3
32,1
32,3
36,5

4,7

61,4

7,3
7,i
4,3
4,2
6,5
3,6
5,o
4,7

315 m. -f 214 vr.
2000
2500 m. -j- 2500 vr.
15000 *
10000 *
100 m. -f 100 vr.
833 m. + vr.
1579 *

Karl, 1934
Waite, 1915
de Pina e. a., 1934
Bayle, 1926
Oloriz, 1908
Piebenga, 1938
Bonnevie, 1929
Falco, 1908

Noren . . .
Hollanders
(Utrecht)
Denen . . .
Viamingen .
Duitschers
(Ströbeck)
Engeischen .
Portugeezen
Franschen .
Spanjaarden
Walen
. .
Hongaren .
Italianen . .

.

25,7

5,8

4,8
4,5
3,6
4,4

61,1

65,5
68,2

I 60,8

63,2

59,8
59,i
58,4

7,4

Piebenga, 1938

* politie-archief-materiaal; het aantal mannen overweegt in Sterke mate.

Tenslotte volgen nog enkele gegevens betreffende de dermatoglyphen der
Urkers. De tastfiguren der vingers komen in de volgende percentages voor
(n = 200 m. + 200 vr.):
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bogen
8,5 ± o,4 %
radiale lussen
6,2 ± 0,4 %
ulnare lussen
63,4 ± 0,8 %
wervels
22,0 ± °>7 % *)
Vergelijkt men deze verdeeling met die bij andere Europeesehe populaties (zie tab. 121), dan blijken de Urkers in dit opzieht het dichtst bij de
Friezen te staan; het percentage wervels is relatief gering, het aantal bogen
vrij groot. Vooral in verband met de hypothese van Sasse (1911) omtrent
een Mediterranen rasinslag op Urk is dit van belang; immers de overwegend
Mediterrane populaties hebben een veel grooter percentage wervels en
minder bogen.
Beziet men de verdeeling voor de beide geslachten afzonderlijk:
m.
vr.
bogen
8,7
8,3
radiale lussen
6,6
5,9
ulnare lussen
64,1
62,6
wervels
20,7
23,3,
dan blijkt het geslachtsverschil niet in overeenstemming te zijn met tot nu
toe verkregen resultaten; terwijl anders de vrouwen meer bogen en minder
wervels hebben dan de mannen is het op Urk omgekeerd. Dit komt 00k
duidelijk uit in de door Dankmeijer (1934) gebezigde

_jn(jeX)

die bij de vrouwen altijd hooger is dan bij de mannen; op Urk echter is deze
voor de mannen 42,0 voor de vrouwen 35,6. Het is evenwel niet onmogelijk,
dat het kleine getal hier zijn invloed doet gelden.
Het percentage boog-individuen is 34,0 ± 2,4 %.
In tab. 122 is de verdeeling voor elk der 10 vingers apart weergegeven,
gescheiden naar de geslachten. De overeenkomst met de verdeeling bij de
Friezen (Piebenga, 1938) is grooter dan met die bij de Hollanders (politiearchief-materiaal Utrecht, Dankmeijer, 1934, 1938); ten opzichte van de
wervels echter is er in zooverre een afwijking, dat het percentage van deze groep
tastfiguren op den duim iets grooter, op Dig. IV daarentegen iets kleiner is.
Het eenigszins afwijkend geslachtsverschil laat zieh 00k bij de aparte
vingers aantoonen: de mannelijke rechterduim heeft meer bogen dan de
vrouwelijke, terwijl de vrouwelijke linkerduim het van den mannelijken wint
ten opzichte van het percentage wervels. Ook de asymmetrische verdeeling
over links en rechts vertoont verschillen met de normale. Het is echter niet
mogelijk hieromtrent tot een conclusie te komen, daar al deze afwijkingen
liggen binnen de grenzen van de statistische fout. 2 )
x)

De indeeling der tastfiguren geschiedde ook hier naar de richtlijnen van Geipel (1935).
Voor verdere gegevens zij verwezen naar mijn dissertatie „Uber das Hautleistensystem
der Bevölkerung der Insel Urk", Berlin 1941.
2)

102

Tab. 122. De procentueelc verdeeling der tastiiguren over de aparte vingers
bij beide geslachten.
Digit.

rad. lussen

bogen
links

uln. lussen

wervels

rechts

links

rechts

links

rechts

links

rechts

I

m.
vr.

4» 5
7,o

5,0
3,5

o,5
1,0

0,5
0,5

65,5
57,5

59,0
62,0

29,5
34,5

35,5
34,o

II

m.
vr.

i5,o
17,5

24,0
15,5

26,0
25,0

28,5
22,5

38,5
30,0

26,5
31,0

20,5
27,5

21,0
31,0

III

m.
vr.

*4,5
17,5

12,5
10,0

3,5
4,o

4,5
1,5

70,0
63,0

71,0
76,0

12,0
15,5

12,0
12,5

IV

m.
vr.

2,5
4,5

3,5
3,5

1,0
i,5

1,0
2,5

73,5
64,5

56,0
60,0

23,0
29,5

39,5
34,o

V

m.
vr.

3,5
i,5

2,0

9i,5
90,5

89,5
9i,5

5,o
8,0

9,o
6,5

I — V m.
vr.

8,0
9,6

9,3
6,9

67,8
61,1

60,4
64,1

18,0
23,0

23,4
23*6

—
—

6.2
6.3

6,9
5,4

Van de handafdrukken zij hier alleen het voorkomen van de viervingerplooi („Affenfurche"), een anomalie van de M-figuur in de palma der
hand, nagegaan. Deze M-figuur bestaat in de meeste gevallen uit 3 plooien
of z.g. handlijnen, die in de cheiromantie levenslijn, hoofdlijn en hartlijn
worden genoemd, terwijl in de anthropologic daarvoor sinds Pöch (1925)
de namen duimplooi, vijfvingerplooi en drievingerplooi worden gebruikt
(zie fig. 29 I, 1, 2 en 3). Van dit normale verloop der handlijnen komt in
het algemeen vrij zeldzaam een afwijking voor, waarbij in de plaats van de
drie- en de vijfvingerplooi slechts een handlijn aanwezig is, die dwars over
de handpalma loopt (zie fig. 29, III), en viervingerplooi wordt genoemd.
Tusschen deze beide vormen bestaan er tal van overgangen, waarvan in
fig. 29, II, een is weergegeven. Bij mongoloide idioten wordt de viervingerplooi veel vaker aangetroffen dan onder de normale bevolking (LangdonDown, 1909, Portius, 1937); bij epileptici is dit, hoewel in mindere mate,
eveneens het geval. Bij de grootestadspopulaties van Zürich en 's-Gravenhage
kwam volgens Rittmeister (1936) deze anomalie in haar goed ontwikkelde
vormen bij 1,5 % voor.
Op Urk komt de viervingerplooi iets minder vaak voor, n.l. bij 0,5 ±
0,4 %, terwijl de verschillende overgangsvormen bij 8,0 ± 1,4 % der bevolking werden aangetroffen. Tab. 123 geeft de verdeeling der percentages
over de beide geslachten aan, met inachtneming van het links-rechts-verschil.
Een noemenswaardige asymmetrie kon echter niet worden geconstateerd,
tenzij in dezen vorm, dat bij de overgangsvormen meestal links het dichtste de
„klassieke" apenplooi benaderde. Het geslachtsverschil, dat in dien zin is
aangeduid, dat het mannelijk percentage iets grooter zou zijn, is statistisch
niet gewaarborgd. Verder bleek, dat in bepaalde gevallen buiten de directe
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Fig. 29 De viervingerplooi (zie tekst).

overgangsvormen handlijn-constellaties voorkomen, die oppervlakkig met het
beeld van de viervingerplooi overeenkomen, maar daarmee in werkelijkheid
niets hebben uit te staan. Zoo kan eenerzijds naast een volledige drievingerlijn een vijfvingerlijn aanwezig zijn, die zoo lang is, dat de ulnaire rand
van de hand wordt. bereikt, waardoor ook deze plooi dan dwars over het
geheele handvlak loopt; anderzijds kan het radiale gedeelte van de drievinger104

Tab. 123. Het procentucele voorkomen der viervingerplooi bij de Urker
bevolking (n = 200 m. -f 200 vr.).
m.

viervingerplooi
overgangsvormen

VT.

linker
hand

rechter
hand

beide
handen

linker
hand

rechter
hand

3,o

3,5

1,0
4,5

2,0

i,5

beide
handen

___

h5

plooi zoodanig „afknikken", dat de radiale rand wordt bereikt. Door ligging
en riehting van deze plooien kunnen ze van de genuine viervingerplooi
worden onderscheiden. Op Urk treft men deze vormen in resp. 1,5 % en
o,8 % aan.
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6. Physiologische eigenschappen.
Daar Julien (1938) binnen Nederland versehillen had geconstateerd in
de verdeeling van den smaakdrempel voor phenylthioureum leek het gewenscht
00k op Urk deze eigenschap na te gaan. De uitkomst was verrassend. Terwijl
bij de Nederlanders van Julien deze stof in overgroote meerderheid, n.l. bij
rond 84 %, een bittere smaakreactie verwekte, was op Urk het aantal
dergenen, die niet in Staat bleken eenigen smaak daaraan te ontdekken, zeer
groot (zie tab. 124). Wanneer men de gemiddelde quadratische fout van
Tab. 124. De procentueele verdeeling van den smaakdrempel voor phenylthioureum.
n
Nederlanders .
Nederl. Joden
Urkers . . .

1438

239

611

bitter
83,6 ±

1,0

74,5 ± 2,8

56,4 ± 2,0

smakeloos

anders

auteur

12,9 ± 0,5
16,7 ± 2,4
40,5 ± 2,0

8,8 ± i,8
3,1 ± 0,7

3,5 ± o,5

Julien, 1938
Julien, 1938

de versehillen in percentages berekent, blijkt het onderscheid tusschen de
drie populaties van tab. 124 statistisch vast te staan. Waaraan valt deze
totaal afwijkende verdeeling toe te schrijven?
Reeds Blakeslee (1932) en Snyder (1932) maakten waarschijnlijk, dat
de eigenschap, dit phenylthiocarbamide tot in hooge concentraties niet te
kunnen proeven, op een (of meer) recessieve erffactor(en) berust; 00k mijn
nog weinig omvangrijk familie-materiaal wijst in deze richting. Het is
vrijwel zeker, dat hierin de verklaring gezocht moet worden voor het groote
aantal „smakeloozen" op Urk. Het is immers bekend, dat bij een inteeltbevolking vermeerdering van het aantal homozygoten optreedt, tengevolge
waarvan 00k het aantal dragers van een recessief kenmerk toeneemt. Dit
wordt bevestigd door de verdeeling bij de Nederlandsche Joden van Julien;
daar de Joden tot op zekere hoogte eveneens een inteelt-populatie vormen,
is het in overeenstemming met deze verklaring, dat 00k bij hen het
percentage niet-proevers verhoogd is.
Toch zijn hiermee niet alle vragen opgelost. Zoo bleek op Urk, dat
00k de reactie-tijd een rol speelt. Meerdere personen waren eerst na verloop
van 1—3 minuten in Staat den smaak van het proefpapiertje vast te stellen,
terwijl anderen oogenblikkelijk reageerden. Verdere onderzoekingen zouden
moeten nagaan, of en in hoeverre b.v. de speekselafscheiding of de verdeeling
der tongpapillen invloed daarop uitoefenen.
Anders dan bij de meeste der hier besproken kenmerken valt er ten
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opzichte van den smaakdrempel voor phenylthioureum geen geslachtsverschil
te constateeren, bij de beide sexen zijn de percentages nagenoeg gelijk. Ook
tusschen de leeftijdsgroepen bestond er geen onderscheid in den verdeeüng.
Bij zijn onderzoek naar de menarche bij de Nederlandsche vrouw kon
Bolk (1923) aantoonen, dat deze bij blondines gemiddeld op den leeftijd van
13 jaar en 5V2 maand valt, bij brunettes echter in doorsnee met 14 jaar
en 4 maanden. De gemiddelde leeftijd bij de intrede der menses voor zijn
geheele materiaal (n = 1787) laat zieh berekenen op 13 jaar en 6 % maand
± y 2 maand.
Op Urk valt de menarche in doorsnee op den leeftijd van I4jaaren
6 maand ± 2 maand, d. i. derhalve aanzienlijk later dan het rijksgemiddelde;
het verschil bedraagt bijna een jaar. Deze leeftijd stemt daarentegen beter
overeen met dien, welken Bolk voor brunettes vond. In verband met de Urker
donkerharigheid is dit wel merkwaardig, te meer waar Bolk op grond van
zijn gegevens omtrent de menarche bij 165 Jodinnen tot de conclusie was
gekomen, dat de pigmentatie als zoodanig daarbij geen rol speelt.
Nu bleek reeds (zie hoofdstuk Pigmentatie), dat de pigmentvorming
waarschijnlijk geactiveerd wordt door de geslachtshormonen; daarnaast is
het vrijwel zeker, dat deze laatste ook invloed uitoefenen op de menarche,
zoodat wellicht hier de verklaring ligt voor dit verschijnsel. Zoowel het in
hooge mate „Nachdunkeln" van het haar als de latere menarche zouden
dan (gedeeltelijk) als een gevolg van bepaalde hormonale werkingen zijn te
beschouwen. Daar de haarkleur echter slechts ten deele van het geslachtshormoon afhangt, maar verder door erffactoren wordt bepaald, laten zieh
daaraan de bevindingen bij de Jodinnen (donkerder haar maar vroeger
menarche) toeschrijven. Dat ook bij de menarche erfelijke factoren in het
spei zijn, werd door Bolk reeds waarschijnlijk gemaakt en bevestigd door het
tweelingonderzoek van Petri (1933).
In tab. 125 vindt men de procentueele bezetting der menarche-leeftijdsklassen vermeld; ter vergelijking zijn de cijfers voor de Nederlandschen en
Tab. 125. De procentueele bezetting der menarche-leeftijdsklassen.
leeftijd

Urk

(Bolk)
n =

10
11
12
13
14
15
16
17
18 jr.

Nederl.

102

n =

1787

h7
5,9
7,8
i4,7
24,5
17,7
15.7

12,7
1,0

7,3

16,7
25,7

22,6
13,9
6,7
3,o
i,4

Nederl.
Jodinnen
(Bolk)
n = 165
1,8
12,1
26,0
23,6
18,1
10,3
5>4
— .

7

de Nederlandsehe Jodinnen van Bolk (1923) bijgevoegd. De percentages
voor de lagere leeftijden zijn bij de Jodinnen het grootst, terwijl die voor
de hoogere leeftijden bij de Urker vrouwen het grootst zijn. De Nederlandschen
staan daar tusschen in. In overeenkomst daarmee is bij de Urkerinnen de
klasse der 14-jarigen, bij de Nederlandschen die der 13-jarigen en bij de
Jodinnen die der 12-jarigen het dichtst bezet.
Merkwaardigerwijze is de leeftijdsverschuiving ten opzichte van het
optreden van de menarche, die Bolk bij de generaties van voor 1880 en
daarna constateerde (in dien zin, dat bij de latere generaties de intrede der
menses ongeveer 14 maanden vroeger plaats vond), op Urk zelfs niet aangeduid. Het gemiddelde der huidige generaties is hetzelfde als dat van de
generaties voor 1900 of voor 1880. Dit wekt te meer verwondering, daar
Stein (1926) het verschijnsel der leeftijdsverschuiving 00k in Freiburg kon
aantoonen, evenals Schreiner (1925) in Noorwegen, zoodat deze vervroeging
niet slechts voor Nederland geldt.
Wat de bloedgroepenvtrdeeling op Urk betreft, verwijs ik naar het verslag
van Dr. A. M. van Herwerden (blz. 113), terwijl Bijlmer (1940) een overzicht
heeft gegeven over de verdeeling in geheel Nederland.
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7. Enkele waarnemingen ten opzichte van erfelijkheid en erfelijke
afwijkingen.
Daar bij het onderhavig onderzoek als hoofddoel gold, het voorkomen
van de verschillende anthropologische eigenschappen onder de Urker
bevolking na te gaan, kon slechts weinig familie-materiaal worden
verzameld. De hier volgende opmerkingen hebben dan ook slechts
casuistische waarde en zijn meestal onvolledig. Het onderzoek naar de
wijze van overerving van een eigenschap als de sterk ontwikkelde arcus
superciliaris wordt ten zeerste bemoeilijkt door het feit, dat de uiting van
dit kenmerk in hooge mate aan het geslacht is gebonden. Zoo bezaten in een
gezin met 8 kinderen 2 broers een wenkbrauwboog, die die van den Batavus
genuinus bijna evenaarde, terwijl bij den vader glabella en orbitaalrand vrij
vlak waren, en bij de moeder slechts een arcus was aangeduid. Bij het nagaan
der verdere ascendentie, voor zoover nog in leven, bleek, dat de vader der
moeder eveneens een vrij sterk ontwikkelden wenkbrauwboog bezat. In 6
gezinnen — met te zamen 39 individuen — , bij welke minstens eenmaal
dit kenmerk werd aangetroffen, kwamen in totaal
slechts 14 arcus in een
meer of minder sterken graad van ontwikkeling voor, zoodat het percentage
van voorkomen nog beneden dat voor het geheele materiaal ligt (zie tab. 103).
Weliswaar was een klein gedeelte der kinderen nog beneden 21 jaar, zoodat
de arcus zieh bij hen alsnog zou kunnen ontwikkelen. Bovendien is, vanwege
de inteelt, familiaire opeenhooping nauwelijks te verwachten.
Een buitengewoon laag voorhoofd werd aangetroffen bij een moeder en
dochter; ook het verloop der haargrens was volkomen gelijk. De andere
dochter vertoonde dit opvallend kenmerk niet. In een ander gezin was een
zeer laag voorhoofd in even sterke mate aanwezig bij den vader, de moeder
en den eenigen zoon.
Doorloopende wenkbrauwen bleken vrij duidelijk familiair voor te komen.
Fig. 30 geeft een desbetreffenden stamboom weer. Wat de wijze van overerving aangaat, wijst deze in de richting van recessiviteit. Een ander argument,
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Doorloopende wenkbrauwen.
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Met inachtneming van het geslachtsverschil voorzoover dat mogelijk was.
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dat daarvoor pleit, is gelegen in het vrij hoog percentage, waarin dit kenmerk
onder de Urkers voorkomt. Een huwelijk tusschen twee bezitters van deze
eigenschap werd echter niet aangetroffen, zoodat deze controle ontbreekt.
Twee broers bezaten beiden een uitermate hooge kin en integumentale
bovenlip; de ouders werden niet onderzocht.
De overigens op Urk vrij zeldzame roode haarkleur werd eenmaal bij
een kind aangetroffen, waarvan zoowel de vader als de moeder een zwartbruine haarkleur hadden. De vader verklaarde vroeger rossig te zijn geweest.
De 4 andere kinderen waren blond tot donkerblond. In een ander gezin
was de vader donkerblond, de moeder roodharig, terwijl van de vier kinderen
geen enkel de haarkleur der moeder bezat.
Ten opzichte van den smaakdrempel voor phenylthioureum is het familiemateriaal iets grooter, hoewel ook veel te klein om bewijzend te zijn. Tab.
126 geeft de cijfers. Het meest voor de hand liggend voor de verklaring van
deze resultaten is het aannemen van recessieve overerving van de eigenschap
deze stof niet te kunnen proeven; de eene proever uit de kruising niet-proever
X niet-proever is daarmee evenwel in strijd.
Tab. 126. Erfelijkheid van den smaakdrempel voor phenylthioureum.
P.

proever X proever
proever X niet-proever
niet- proever X niet-proever

Fi
n

proever

niet-proever

n

5
4
6

18
7
i

4
5
18

22
12
19

Verder werden eveneens gegevens verzameld omirent het voorkomen
van eenige erfelijke ziekten en afwijkingen 1 ).
Algemeen albinisme komt op het eiland niet voor. Partieel albinotisch
zijn er twee personen; in beide gevallen is de rechter wenkbrauw wit.
Hazelip en gespleten verhemelte werd vijfmaal aangetroffen, en komt op
Urk dus iets vaker voor dan met de rijksdoorsnee 1 : 950 (Sanders, 1934) overeenkomt; bij geen enkele dezer gevallen werd de anomalie bij de naaste ascendentie geconstateerd.
Misvormingen zijn op Urk vrij talrijk. Polydactylie kwam in 2 gezinnen
voor, evenals syndactylies Ectrodactylie (Dig. II en V ontbraken), aan de linkerhand nog gecombineerd met syndactylie, werd bij een persoon aangetroffen,
zonder dat bij de naaste bloedverwanten iets bekend was omtrent vaker
*) Voorzoover de onderzochte personen betreft, werden deze gegevens door familie-anamnesen
verkregen, hetgeen meebrengt, dat ze dikwijls onvolledig zijn en niet zelden onjuist. Ter correctie
diende een lijst van het voorkomen onder de geheele bevolking, opgesteld met de hulp van Dr.
Vonk, den gemeente-arts, waarvoor hem ook hier dank zij gebracht. De autochtone bevolking
omvat ongeveer 3200 zielen.
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voorkomen in de familie. Camptodactylie bij Dig. V kwam veelvuldig voor,
waardoor familiaire opeenhooping moeilijk viel vast te stellen.
Heupluxaties ontmoet men dikwijls; op de geheele bevolking nl. minstens
38 gevallen (waaronder io-m. en 28 vr.): 18 x aan beide zijden, 11 x links
en 9 x rechts.
De waarde van het getal 38 op een bevolking van 3000 bewoners blijkt
het duidelijkst, wanneer men daarnaast enkele andere getallen plaatst, die
bij andere groepen zijn waargenomen. Zoo vond Dr. Murk Jansen in 1930
te Leiden op een bevolking van 70.000 inwoners 66 gevallen van aangeboren
heupluxatie en vonden Dr. W. Mol en E. P. Schuyt in hetzelfde jaar te
Haarlem op 116.000 inwoners 86 gevallen; in beide gevallen nog nieteenpro
mille. Hiernaast staat Urk met ruim een procent.
Kyphose werd 20 maal geconstateerd; 9 X bij het mannelijk en 11 x
bij het vrouwelijk geslacht x ). Bij de schoolkinderen is het aantal gevallen van
skoliose groot; een zeer sterke lordose werd op 289 kinderen 4 x aangetroffen.

Hydrocephalus kwam 2 X voor, waarbij de vraag open moet blijven,
in hoeverre de erfelijkheid daarbij een rol speelde.
Een (niet op Urk wonende) persoon van Urker afstamming bezat een
torticollis, terwijl deze anomalie noch bij de ouders, noch bij de grootouders
werd aangetroffen.
Tuberculeuze aandoeningen zijn op Urk zeer talrijk.
In twee families kwamen angiomen veelvuldig voor, voornamelijk aan het
rechter oor.
Bij twee personen ontbrak aan een zijde het uitwendig oor congenitaal.
Doofstom waren twee personen uit de zelfde familie, blind drie personen.
Onder de volwassenen kwam strabisme bij rond 2 % voor.
Ook strabisme blijkt familiair voor te komen. Men vergelijke den stamboom in fig. 31.
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l ) Het kenmerk van een „hoogen" of „ronden" rug vertoonde een duidelijke familiaire opeenhooping.
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Dwerggroei werd bij twee personen geconstateerd, myxoedeem bij één.
Huntington's chorea werd eveneens een maal aangetroffen.
Zwakzinnigheid kwam in ernstigen graad 9 X voor, in lichtere graden
veelvuldiger.
Van 5 personen werd aangegeven, dat ze aan toevallen leden; in hoeverre
het hier genuine epilepsie betrof, was niet uit te maken.
Van krankzinnigheid werden vijf gevallen medegedeeld, waaronder zoowel
schizophrene als cyclophrene.
Waarschijnlijk is het aantal geestelijk onvolwaardigen betrekkelijk gering.
Immers volgens de hierboven vermelde gegevens is niet aan te nemen, dat
een percentage overeenkomend met 1.61 % in 1930 bij de telling van de
A. V. O. gevonden, wordt bereikt.
Van 124 gedurende de periode 1900—1935 doodgeboren of kort na de
geboorte gestorven kinderen werd als doodsoorzaak aangegeven: partus
praematurus in 33,1 %; abnormale ligging in 10.5 %; congenitale anomalieen
als anencephalie, acranie, spina bifida aperta, hydrocephalus, oesophagusstenose enz. in 23,4 %, terwijl een nadere aanduiding ontbrak in 33?1 %•
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8. Resultaten van het bloedgroepen-onderzoek op Urk.
M. A. VAN HER WERDEN f

In het jaar 1926 werddoor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen
een commissie benoemd met de opdracht een anthropologischen Status der
Nederlandsche bevolking op te maken. Aan ondergeteekende werd het onderzoek naar de verspreiding der bloedgroepen in ons land toevertrouwd. De
merkwaardige eigenschap der roode bloedlichaampjes om groepswijze onder
de menschheid een verschillend gedrag te vertoonen had sinds enkele jaren de
algemeene aandacht niet alleen van serologische, doch 00k van anthropologische zijde getrokken. Terwijl het reeds lang bekend was, dat dierenbloed en
bloed van den mensch te zamen gebracht, een aaneenklontering der roode
bloedlichaampjes onderling vertoonde, is eerst in 1901 door K. Landsteiner
ontdekt, dat 00k het bloed der menschen onderling door zoodanig verschijnsel
gekenmerkt was. Vier groepen, tegenwoordig O, A, B en AB geheeten, zijn
op de volgende wijze te herkennen:
Indien een persoon tot groep O behoort, worden zijn roode bloedlichaampjes door de bloedvloeistof (het z.g. bloedserum) van geen enkel ander mensch
tot aaneenklontering (agglutinatie) gebracht. De roode bloedlichaampjes van
deze groep bevatten nl. geen agglutinabele Stoffen (z.g. agglutinogenen). Daarentegen is het bloedserum van dezen zelfden persoon in Staat om de roode bloedlichaampjes van de andere drie groepen te agglutineeren. Dit serum bevat
n.l. z.g. agglutininen, opgeloste Stoffen, die zoowel het agglutinogeen van groep A
aangrijpen (z.g. agglutinine a), als agglutininen, die de bloedlichaampjes
van B aangrijpen (z.g. agglutinine ß). Daar groep AB een kruisingsproduct is
van groep A en groep B, worden 00k de roode bloedlichaampjes van deze
groep geagglutineerd.
Een persoon, behoorend tot bloedgroep A, heeft bloedlichaampjes, die
geagglutineerd worden door serum van groep O en B, niet door serum van
bloedgroep AB, want deze laatste gioep mist de agglutininen tegen ieder der
andere bloedgroepen in het serum.
Een persoon, behoorend tot bloedgroep B, heeft bloedlichaampjes, die
geagglutineerd worden door serum van groep O en A, niet om bovengenoemde
reden, door serum van groep AB.
Een persoon, behoorend tot bloedgroep AB, heeft bloedlichaampjes, die
geagglutineerd worden door serum van groep O, A en B.
Het hiernavolgend schema geeft een overzieht van deze verschijnselen.
Over ondergroepen en nieuwe sindsdien ontdekte bloedgroepen wordt hier niet
IX
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gesproken, omdat zij op het oogenblik in hoofdzaak alleen serologische beteekenis hebben en nog niet gebruikt worden voor anthropologisch onderzoek.
Wat is nu de anthropologische waarde der bloedgroepen? Deze is eerst op
den voorgrond getreden, nadat was
O
aangetoond, dat men hier met een
erfelijk vastgelegd kenmerk te doen
A
+
+
heeft, dat in den verschijningsvorm
van de geboorte tot aan den dood
B
+ +
onveranderd blijft, zelfs reeds bij het
embryo zieh openbaart. Nu bleek, dat
AB
de percentsgewijze verdeeling der vier
+ + +
bloedgroepen bij verschillende rassen
ongelijk is. Beide waarnemingen zijn
het eerst door den Poolschen seroloog L. Hirszfeld gedaan. Hirszfeld vond in
het Balkanleger tijdens den wereldoorlog in 1918 een zeer verschillend percentage A en B, al naar de herkomst der daar aanwezige militaire groepen.
Gaandeweg is gebleken (over de geheele wereld heeft men deze onderzoekingen in den loop der jaren ondernomen), dat het percentage A daalt ten
gunste van B, naarmate men van N.W.-Europa zuidoostwaarts en oostwaarts
gaat. Dit percentage B, 10 procent of lager in N.W.-Europa, stijgt tot 20
procent, wanneer men Rusland nadert, bereikt een maximum in Voor-Indie,
daalt weer in de richting van onzen Archipel en nog verder naar Australie,
waar de autochtone bevolking weer een zeer hoog percentage A heeft.
Serum:

O

—

A

—

B

—

—

AB
—

—

—

—

—

De Indianen hebben merkwaardigerwijze bijkans alleen groep O; de
andere bloedgroepen komen onder de Indianen in zulk een gering percentage
voor, dat men meent ze aan toevallige rasvermenging met andere rassen toe
te mögen schrijven. Dat dit verschijnsel der ongelijke percentverdeeling onafhankelijk is van klimaat en andere uitwendige omstandigheden blijkt o. a.
wanneer men de Zigeuners in Hongarije onderzoekt, die nog de percentverdeeling vertoonen van hun stamgenooten in Voor-Indie, terwijl een Düitsche kolonie in het zelfde land na meer dan 2 eeuwen nog de percentverhouding der bloedgroepen vertoont, die overeenkomt met die van de bevolking
in het Rijnland en zieh zeer sterk van die der Hongaren onderscheidt. Evenzoo
hebben de Klingaleezen, die als koelies in onzen Archipel werken wegens
hun afkomst uit Voor-Indie weer een hooger percentage B dan de Javaansche
koelies. De Joden, die eeuwenlang in W.-Europa leven, hebben een hooger
percentage B dan de overige bevolking.
Dat de verdeeling in bloedgroepen vermoedelijk ouder is dan de menschheid, blijkt uit het voorkomen van overeenkomstige agglutinogenen bij
anthropoide apen.
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In het eerste enthousiasme over de ontdekking heeft men gemeend in de
bloedgroepen een raskenmerk van veel meer vergaande beteekenis gevonden
te hebben dan b.v. de haar- of oogkleur of hoofdindex, een kenmerk, dat
plotseling opheldering zou kunnen geven omtrent tal van duistere punten
omtrent de rasverdeeling op aarde. Wanneer men met de noodige critiek
te werk gaat, kan ongetwijfeld het onderzoek naar de verspreiding der bloedgroepen in de anthropologie een plaats van beteekenis, zelfs van onmisbare
waarde worden toegekend. Men heeft te doen met een verschijnsel, dat
eenmaal erfelijk vastgelegd niet meer in den verschijningsvorm tijdens het
leven verandert, in tegenstelling b.v. met de haarkleur waar kleine variaties
mogelijk zijn evenals in de hoofdmaten. Deze ontoegankelijkheid voor uitwendige invloeden maakt het begrijpelijk, dat men temidden van een bevolking
een andere bevolkingsgroep van andere rassamenstelling kan aantreffen, die
door een andere percentsgewijze verdeeling der bloedgroepen gekarakteriseerd
is. Ook hier te lande zien wij hoe b.v. de ongemengde Amsterdamsche Joden
een hooger percentage B en AB bezitten dan de bevolking, temidden waarvan
zij sedert eeuwen wonen. Over de verkregen uitkomsten zal later een publicatie van Dr. H. Hertzberger te Amsterdam verschijnen.
Men moet zich echter geen te groote illusie maken, wanneer men onderzoekingen in den mengkroes van West-Europa doet om nu door bloedgroepbepalingen b.v. de zuiver Noordsche en Alpine eIementen of een mediterranen
ins lag vast te stellen. In dat opzicht heeft men aanvankelijk de verwachting
te hoog gespannen en men heeft over het hoofd gezien, dat plaatsgewijze
verschillen in percentage der vier bloedgroepen zeer goed kan voorkomen bij
menschen van zeer overeenkomstige rasmenging, welke alleen zijn toe te
schrijven aan eeuwenlange plaatseIijke inteelt, zooals men deze o. a. nog veelvuldig in onze Nederlandsche plattelandsgemeenten kan waarnemen, zelfs
in gemeenten, die slechts door luttele weilanden van elkaar gescheiden zijn.
Bij het Nederlandsche onderzoek, zooals dit tot nu toe is bewerkt en voor
een groot deel nog in bewerking is, is dat ook zeer duidel~jk gebleken. Ook
hier zal het niet mogelijk wezen door de percentsgewijze verdeeling der bloedgroepen de verschillende rassen, die ons Nederlandsche yolk samenstellen,
te onderscheiden. Wanneer het geheele onderzoek gereed is, zal misschien
wei het algemeene overzicht iets aan het licht brengen omtrent de diverse
samenstelling der bevolking in bepaalde gebieden, dat eenige anthropologische
waarde heeft. Maar over het algemeen zal de dooreenmenging der rassen,
een verschijnsel, dat zich hier te lande o. a. ook door het groote aantal mesocephalen openbaart, de vaststelling van zuivere rasverschillen onmogelijk
maken. Waardevol daarentegen is, dat men juist door de zeer uiteenloopende
procentverhoudingen van verscheidene belendende gebieden hier als het
ware een in cijfers neergelegd beeld van deze eeuwenlange inteelt krijgt.
Vit den aard der zaak lag het in onze bedoeling steekproeven te nemen
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in de Nederlandsche bevolking, in het bijzonder in de sessiele bevolking ten
plattelande. Wij waren echter aangewezen op de medewerking van artsen
en gemeentelijke autoriteiten. De poging om in den loop der jaren de recrutenkeuring voor dit onderzoek te benutten, stootte af op bezwaren van regeeringswege. Om een algemeen uit verschillende streken afkomstige menschengroep
te hebben werden telken jare groepen Studenten in verschillende universiteiten
onderzocht. Het resultaat bij 3085 dezer Studenten is reeds gepubliceerd 1 ),
evenals een onderzoek in de Over-Veluwe 2 ), terwijl een onderzoek over de
Hoeksche Waard ter perse is.
Natuurlijk stonden de eilanden op ons programma. Waar het mogelijk
was hebben wij deze in het onderzoek opgenomen. Op Urk kregen wij de
medewerking van Dr. A. Vonk, aan wien de dank der anthropologische commissie toekomt voor zijn hulp onder geenszins gemakkelijke omstandigheden.
Door Dr. Vonk werden monsters bloed (enkele druppels per persoon) onder de
Urker bevolking verzameld en tevens eenige andere anthropologische gegevens
vastgesteld. Een aanvulling van dit in de jaren 1928 en 1929 verzameld materiaal geschiedde in 1930, dank zij de medewerking der Dialect-commissie, die
tijdens haar werkzaamheden op Urk in den zomer 1930 den heer J. Bijl,
destijds med. cand. te Utrecht, toestond om gelijktijdig bloedmonsters voor
ons te verzamelen, wederom met medewerking van Dr. Vonk.
Wij moeten ons, daar de kans is uitgesloten om in de eerste tijden meer
materiaal op Urk te krijgen, tevreden stellen met de 316 bloedmonsters, die
thans onder verschillende leden der Urksche bevolking verzameld zijn.
De procentsgewijze verdeeling is aldus:
O
131 —
4^5 % ± 2,77
p—31

A
156 =

B
19 =

AB
10 =

49>4 % ± 2,81
q—4,6

6,0 % ± 1,34
r—64,4

3,1 % ± 0,98
p—q—r—100 3 )

In Fig. 32 is de procentsgewijze verdeeling der bloedgroepen overzichtelijk
voorgesteld door een reeks kolommen en ter vergelijking daarnaast geplaatst
de bloedgroepen-verdeeling op de Over-Veluwe en die welke bij het onderzoek van een groot aantal Nederlandsche Studenten gevonden werd 4 ). Het
percentage B is op Urk betrekkelijk laag, het percentage A vrij hoog. Dit wil
niet zeggen, dat er niet meer afgesloten gebieden in ons land zijn, die zulk
een laag percentage B vertoonen. Men vindt o. a. in Overijssel enkele plaatsen
M. A. van Herwerden en Th. J. Boele-Nijland. Investigation of bloodgroups in Holland.
Proc. Royal Acad. of Sc. vol. 33, 1930.
2 ) G. P. J. Penning, M. A. v. Herwerden and Th. J. Boele-Nijland. Bloodgroup investigation
in the Over-Veluwe. Ibid. vol. 35, 1932.
3 ) P, q en r stellen volgens de berekeningsmethode van F. Bernstein de frequentie voor van
de erffactoren, die in een bevolkingsgroep aan de bloedgroepen A, B en 0 ten grondslag liggen.
4 ) In deze groep komt in vergelijking tot onze autochtone bevolking een betrekkelijk groot
aantal personen met buitenlandsche verwantschap voor.
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met nog lager percentage B. Toch is m. i. deze bevinding op Urk wel in Staat
om de hypothese omtrent een mediterrane afstamming der Urker bevolking
hoogst onwaarschijnlijk te maken
Trouwens wanneer men ziet, dat 81,5 %
van de 286 gelijktijdig op bloedgroep en oogkleur onderzochte personen een
lichte oogkleur hebben (blauw, blauwgrijs of grijs) kan dit evenzeer tegen
deze hypothese pleiten.
Het is belangrijk na te gaan aan de hand van de lijst van Dr. A. C. de
Vooys betreffende het namen-onderzoek op Urk (p. 1032 zijner publicatie 2 )),
of de geslachten, die de in ons land zeldzame eigenschap B vertoonen, deze
op elkaar overgedragen hebben:
Geslacht Hakvoort, 21 leden onderzocht, 5 maal B en 4 maal AB.
Geslacht Post (7 huwelijken met Hakvoorts), 13 leden onderzocht,
1 maal B, 1 maal AB.
Geslacht Kramer (4 huwelijken met Hakvoorts), 25 leden onderzocht,
1 maal B, 1 maal AB.
Geslacht Romkes (5 huwelijken met Hakvoorts), 19 leden onderzocht,
1 maal B.
*) Hypothese verkondigd door den anthropoloog J. Sasse. Zie J. Wap, Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde, biz. 2784 en J. H. Nyessen Am. Journ. of phys. Anthropology, 12, 1927, p. i.
2 ) A. G. de Vooys. Bijdrage tot de geographic van het eilan^ Urk. Tijdschr. Kon. Aardr. Genootschap, serie 2, deel 48, afl. 6, 1931.
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Ook de geslachten Post, Kramer en Romkes zijn door frequente huwelijken
verbonden (Kramer-Romkes 8 maal, Kramer-Post 7 maal).
Het is ondenkbaar, dat het geslacht Hakvoort sterk heeft bijgedragen
tot de verspreiding van de bloedgroep B en dientengevolge ook van AB op Urk.
Dat het geslacht veelvuldig op Urk voorkomt, blijkt uit tabel 2 p. 1032
van De Vooys (80 gehuwde personen op Urk geboren, daar wonend in het
jaar 1930). Het behoort tot de geslachten, die reeds in de 18e eeuw op Urk
woonachtig waren en waarschijnlijk, getuige de weinige houvastheid der
immigranten, reeds in voorafgaande eeuwen.
Doch ook in eenige andere geslachten, waarvan op de tabel van De Vooys
geen huwelijken met het geslacht Hakvoort vermeld staan, werden nog enkele
mal en B en AB aangetroffen, nl. in de geslachten Bakker, v. Dokkum, Hoekman,
De Jonge (immigranten), v. Kampen, Kaptein, Ten Napel (immigranten), Snoek,
Visser en De Vries. Ook hier is (afgezien van het feit dat volgens De Vooys de
op p. 1034 gepubliceerde tabel slechts fragmentair is), vanzelfsprekend onderlinge overdracht der agglutinogenen B niet uitgesloten, getuige ook de onderlinge huwelijken met de geslachten Post, Romkes enz.
Er staan slechts 10 namen op de lijst van De Vooys, waarvan geen der
dragers op hun bloedgroep zijn onderzocht.
Nevensgaande 2 tab ellen geven een overzicht van de bloedgroepenverdeeling in verb and met de gevonden procent-verhoudingen van lichte en
donkere haar- en oogkleur binnen elke bloedgroep. Bij 277 der 316 ten
opzichte van hun bloedgroep onderzochte personen had den 100 = 36, I procent
± 2,89 lichtblond of rood haar, 177 = 63,9 procent ± 2,89 donkerblond of
TABEL

I

Bloedgroep en Haarkleur
Bloedgroep

I

Aantal

121
43·7 % ± 2.98

0

A

130
46.9 % ± 3.00

B

17
6.2 %

±

3·2 %

±

AB

9

I

.

45 = 37·2 % ±
46.4 %
± 4-99

4.40

76 = 62.8 % ±
42·9 %
± 3·72

4.40

50 = 38.4 % ±
5 1.5 %
± 5.0

4.27

80 = 61.6 % ±
45.2 %
± 3·74

4.27

15 = 88.2 % ±
8.5 %
± 2.10

7. 84

2 =
1.45

1.06

Donkere Haarkleur
d.b!. of zw.

II.8 % ± 7.84
2.1 %
± 1.44

3 = 33·5 % ±
3. 1 %
± 1·73

15·7~

6= 66·5 % ± 10·75
304%
± 1.36

100 = 36 . 1 % ± 2.89
277
177 = 63·9 % ± 2,89
B en lichte haarkleur ~ donkere haarkleur = 0.18 ± 0.080.
,.
O~B
= 0.17
0.080.
~

Totaal
Corre1atie A

u8

Lichte Haarkleur
r. of !.bl.

~

. ..

.

.

±

zwart haar. Van 286 t.en opzichte van bloedgroep en oogkleur onderzochten
hadden 233 = 81,5 procent ± 2,29 blauwe, blauwgrijze of grijze oogen en
53 = 18,5 procent ± 2,29 grijsbruine of bruine oogen.
TABEL 2
Bloedgroep en oogkleur
Bloedgroep

Donkere oogen
gr. br. of br.

Lichte oogen
bl. bl.gr. of gr.

Aantal

O

121
42.3 % ± 2.92

108 =

89.2
±
46.4 %
± 3-27

2.82

13 =

10.8 % ±
24.5 %
± 5-90

2-82

A

138
48.2 % ± 2.96

105 -

76.1 % ±
45-1 %
± 3-26

3.64

33 = 23.9 % ±
62.3 %
± 6.65

3.64

17
± i-39

14 =

82.3 % ±
6.0 %
± 1.56

9.26

5-9 %

3-6 %

10
± I.IO

6 =

B

AB

Totaal

60.0 % ± 15-5
2-5 %
± i-03

9.26

3 =

17.6 % ±
5.6 %
± 3.I6

4 =

40.0 % ± 15.5
7-6 %
± 3.68

286
1
53 = 18.5 %
233 = 81.5 % ± 2.29
Gorrelatie A — B en lichte oogkleur —> donkere oogkleur 0.047 ± 0.080.
„
O
B „
„
„
„
0.070 ± 0.085.

±

2.29

Er is bij de onderzochte personen geen correlatie tusschen bloedgroep
en pigmentatie van haar en oog te bespeuren. Wat tabel i betreft, ligt de
correlatie binnen 3 maal de waarschijnlijke fout, wat tabel 2 betreft is de wäre
fout zelfs grooter dan de correlatie-coefficient. De tot nu toe gepubliceerde
gegevens in Nederland geven nergens blijk dat een zoodanige correlatie bestaat,
noch bij het onderzoek in de Over-Veluwe, noch bij het uitgebreide Studenten onderzoek. Ook in andere landen heeft men, zoodra men strengere eischen
aan de berekeningswijze is gaan stellen, tevergeefs naar aanvankelijk als
positief beschreven correlaties tusschen deze zoozeer verschillende anthropologische kenmerken gezocht. Het is derhalve te verwachten, dat ook bij de
beschikking over een grooter aantal gegevens uit Urk dan ons thans ten
dienste stonden, deze correlatie tusschen bloedgroep en pigmentatie van haar
en oog zou ontbreken. Dit neemt niet weg, dat het gewenscht blijft, wanneer
de gelegenheid zieh daartoe mocht voordoen, het bloedgroepen-onderzoek
op Urk voort te zetten.
Utrecht,

15 November 1933.
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9. Samenvatting en beschouwing over het rassenkundig vraagstuk
Op U r k .

H. Tj. PIEBENGA.

Het anthropologisch onderzoek op het eiland Urk omvat 721 personen,
onder welke zieh 250 volwassenen (140 m. + 110 vr.), 182 14—20-jarigen
(82 m. + 100 vr.) en 289 schoolkinderen van 9—13 jaar (162 m. + 127 vr.)
bevinden. Nagegaan werden de lichaamslengte, 13 hoofd- en gezichtsmaten,
11 daaruit berekende indices, de pigmentatie van haar en 00g, en nog 20
andere morphologische kenmerken; verder nog eenige physiologische eigenschappen en een aantal erfelijke afwijkingen.
De gemiddelde lichaamslengte der volwassen mannelijke Urkers, die
172,6 cm bedraagt, doet de bevolking van het eiland behooren tot de uitgesproken lange populaties van Noordwestelijk Europa; ze komen zelfs even
boven het rijksgemiddelde van Nederland uit, dat Van den Broek berekende
op 172,36 cm.
De gemiddelde hoofdlengte voor de volwassen mannen behoort met
196,8 mm tot de hoogste in Europa; 25,7 % der Urkers heeft een hoofdlengte
grooter dan 200 mm.
Ook de breedte van het Urker hoofd is in doorsnee vrij groot: bij de
mannen 157,4 mm, waardoor de hoofdindex dicht bij de grens tusschen
meso- en brachycephalie komt te liggen en 80,3 bedraagt. Dienovereenkomstig
is de meerderheid der Urkers mesoeephaal, met afnemende veelvuldigheid
volgen de brachycephalen, de dolichocephalen en de hyperbrachycephalen.
De zoowel absoluut als relatief groote gemiddelde oorhoogte (m. 128,9
mm) is met het 00g op de veelal aangenomen laagheid der Zuiderzeeschedels
opvallend: chamaecephale lengte-hoogte-indices komen slechts bij 2,5 %
der Urkers voor, de overgroote meerderheid is hypsieephaal. Wat den breedtehoogte-index betreft (m. 81,9), valt 55 % in de klasse der metriocephalen,
terwijl het aantal tapeinocephalen iets grooter is dan dat der akrocephalen.
De schedelcapaciteit werd berekend op i486 cm 3 voor de mannen en
1327 cm 3 voor de vrouwen.
De kleinste voorhoofdsbreedte der Urkers is in doorsnee smal tot middelmatig; uitgedrukt in procenten van de hoofdbreedte door middel van den
fronto-parietaal-index bedraagt ze bij de mannen in doorsnee 70,6.
De berekende voorhoofdshoogte is bij de Urkers (63,5 mm) iets kleiner
dan bij de Terschellingers (64,7) van Sasse.
De jukboogbreedte (m. gemiddeld 143,0 mm) heeft op Urk de meeste
Varianten in de klassen der breeden en middelmatigen; relatief t. o. v. de
voorhoofdsbreedte geeft deze maat in den index jugo-frontalis een indruk,
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in hoeverre de jukbogen uitsteken. Rond 21 % der Urkers hebben sterk tot
zeer sterk uitstekende jukbogen. De index jugo-parietalis is bij de mannen
in doorsnee 90,5. De physiognomische gezichtshoogte der Urker mannen
komt vrijwel overeen met die der Terschellingers (Sasse), maar is grooter
dan die der Volendammers (Kohlbrugge). De morphologische gezichtshoogte bedraagt gemiddeld 125,2 mm, de gezichtsindex 87,1, bij een aanwezigheid van 36 % euryprosopen, 22 % mesoprosopen en 42 % leptoprosopen.
De physiognomische middengezichtshoogte is relatief klein.
Ten opzichte van de kaakhoekbreedte valt het meerendeel der Urkers
in de middelmatige en breede klassen, het gemiddelde (m.) bedraagt 112,6
mm. Ook in procenten der jukboogbreedte uitgedrukt (index jugo-mandibularis)
is deze met 78,9 zelfs maximaal. Ook de kinhoogte is vrij groot (M m. = 48,8
mm), terwijl de neushoogte middelmatig is. De neushoogte bleek niet parallel
met de gezichtshoogte te varieeren. De neusbreedte is middelmatig totsmal,
zoodat de neusindex 70 % leptorrhine Varianten oplevert.
De mondbreedte (M m. = 51,3 mm) is relatief gering.
De Urkers zijn over het algemeen donkerharig; daarentegen is de meerderheid blauw- of grijsoogig, slechts 13 % (m. + v r 0 heeft bruine oogen.
Aan de mediaan-sagittale welvingslijnen, vastgelegd door middel van
de nieuwe loodkabelmethode (Abel, 1934), werd een voorhoofdshoek bepaald
van gemiddeld 75 0 (m.) en 82° (vr.).
Een derde gedeelte der Urkers heeft vliedende tot sterk vliedende voorhoofden. De wenkbrauwboog is bij 70 % (m.) matig tot sterk ontwikkeld.
De calottehoogte bedraagt in doorsnee 85,3 mm, de calottehoogte-index is
gemiddeld 42,4, dus vrij laag. De liggingsindex der calottehoogte bedraagt 54,0.
Om de ligging van het opisthokranion en de occipitale welving te kunnen
beoordeelen werden eenige nieuwe maten ingevoerd: de occipitale hoogte
(M m. = 68,7 mm) en de occipitale lengte (M m. = 23,4 mm) met hun
variantenklassen.
De neusvorm is bij de meerderheid recht; daarna is bij de mannen de
convexe, bij de vrouwen de concave neusrug het sterkst vertegenwoordigd.
Ten opzichte van den neuswortel ligt bij de mannen het accent meer op de
diepe vormen, bij de vrouwen op de hooge. Een epicanthus komt onder de
volwassen Urkers nog bij rond 2 % voor; doorloopende wenkbrauwen bij
16 %. Bijna in de helft der gevallen is de oorlel vergroeid. De haarvorm is
bij cle mannen in 41 % sluik, 48 % golvend en 11 % krullend; bij de vrouwen
76 % sluik, 21 % golvend en 3 % krullend.
Van de tastfiguren der vingertoppen zijn 8,5 % bogen, 6,2 % radiale
lussen, 63,4 % ulnaire lussen en 22,0 % wervels. Op de handpalmen der
Urkers zijn viervingerplooien zeldzaam.
De smaakdrempel voor phenylthioureum ligt bij 40 % der Urkers zoo
hoog, dat dezen niet in Staat bleken de gebezigde concentratie te proeven.

De menarche vah op Urk op den gemiddelden leeftijd van 14N2 jaar.
Verder werd vastgesteld, dat een aantal erfelijke afwijkingen vrij veelvuldig op het eiland voorkomt.
Door de indeeling van het materiaal in leeftijdsklassen konden van al de
onderzochte kenmerken de groeiverschijnselen en de ouderdomsveranderingen
worden nagegaan. Ook werden de geslachten gescheiden gehouden, om het
geslachtsverschil en de geslachtsrelatie te bepalen. Van de maten en indices
werden de variabiliteitscoefficienten berekend. In de meeste gevallen was
de variabiliteit bij de vrouwen geringer dan bij de mannen.
Sasse heeft reeds de moeilijkheid van het rassenkundig vraagstuk op
Urk tot uitdrukking gebracht. Volgens hem bezat "de typische persoon"
relatief het breedste hoofd, den hoogsten neusindex, de kleine lichaamslengte
van 160,6 cm en een scherpen, rechtkantigen neus. Hij noemt dit een type
van het "alpine onderras". Hoe hij tot het opstellen van dit type kwam
blijft onzeker.
Naast dit "alpine onderras" zou verder ook het "Germaanse type"
voorkomen, maar door de jarenlange kruising zou het moeilijk zijn te vinden,
terwijl hij bovendien typen had aangetroffen, die aan Zuid-Europa deden
denken. Volgens Sasse vormt dus het "alpine onderras" het hoofdbestanddeel,
dat een meer ofminder belangrijken inslag van het Reihengraber-type en van
het Mediterrane ras vertoont. In zijn Terschellinger publicatie schrijft hij
nog, dat hij naar Urk was gekomen in de hoop, daar een centrum van het
alpine ras te vinden, "was jedoch nicht der Fall war", hetgeen de beteekenis
van het "alpine onderras" niet bepaald duidelijker maakt. Ook de hypothese
eener Mediterrane rassencomponent op Urk heeft te veel, dat daartegen
pleit: de lichaamslengte - deze is sinds 1910 echter ongetwijfeld toegenomen
- , de hoofdlengte en -breedte, de kaakhoekbreedte, het percentage blauwoogigen, de bloedgroepen, de tastfiguren der vingers, het terugwijkend voorhoofd, enz.
Waarschijnlijk is het beter, aan te nemen, dat men hier te maken heeft
met in hoofdzaak twee rassencomponenten, nl. het Noordras en het Faalsche
ras, ook Dal-ras of ras van Cromagnon genoemd, met een inslag van het
alpine ras. Daardoor worden de bij dit onderzoek verkregen resultaten afdoend
verklaard, behalve "de merkwaardige combinatie" (Sasse) van donker haar
en blauwe oogen. En eigenaardig vindt men deze combinatie meer bij kustof eilandbevolkingen van N. W.-Europa, zoo o. a. op de Far Oer en op
Fehmarn. Het is mogelijk, dit op rekening te schuiven van het "donkere
type" van het Dal-ras (Paudler, geciteerd naar Perret, 1937), dat zich dan
Iangs de zeekusten zou hebben verspreid. Er is ook een andere mogelijkheid.
Wanneer het waar zou zijn, dat - zooals dikwijis is beweerd - pigment-arme
rassen minder weerstandsvermogen tegen allerlei ziekten zouden hebben dan de
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pigmentrijke (misschien via een verhoogde geslachtshormoonafscheiding bij de
laatstgenoemden, die de haarkleur meer dan de oogkleur beinvloedt en zeker
ook de vitaliteit niet onberoerd laat), dan zou dit verschijnsel verklaard kunnen
worden als gevolg van een scherpe selectie, waartoe dan verder ook de inteelt
het zijne he eft bijgedragen. Se1ectie heeft op Urk zeker in sterke mate plaats
gehad, getuige de vele hevige epidemieen van pest en pokken enz., zoo b.v.
de halveering der bevolking in 1637. Wanneer to en meer donkerharigen zijn
overgebleven, is de toe stand van thans daarmee verklaard. Reeds Harting
(1853) noemde als oorzaak der Urksche haarkleur de gemeenschappelijke
afstamming. Toch bIijft dit een vrij hypothetische verklaring, die niet aUe
moeilijkheden oplost.
In een enkele sibbe is verder een vrij sterke inslag van het Voor-Aziatisch
ras waarneembaar, hetgeen vrij zeker aan vermenging met Joden moet worden toegeschreven; dit is echter genealogisch niet aan te toonen. Vergelijk
echter de plaatsaanduiding "Jodenhoek" (bIz. 310).
In hoeverre de eigenschappen van het z.g. Zuiderzeetype bij den Urker
zijn terug te vinden, is betrekkelijk moeilijk vast te stellen, daar het Zuiderzeetype naar aanleiding van schedelonderzoekingen is opgesteld, terwijl men
het hier met de levende bevolking heeft te doen. Toch bleek bij het onderzoek,
dat de Blumenbachsche characteristic a - sterk ontwikkelde arcus superciliaris, vliedend voorhoofd en matige prognathie - ook onder de Urkers van
thans nog wel voorkomt, echter niet in zoodanige mate, dat aUe Urkers tot
dit type gerekend zouden moeten worden. Zooals ik reeds eerder (1940)
opmerkte, moet de "Batavus genuinus" als een extreme variant van zijn
type beschouwd worden.
Terwijl Barge ( I 9 12) voor Marken dezen vorm aan kunstmatige deformatie
toeschreef, kan een zoodanige verklaring ten opzichte van Urk niet gegeven
worden, omdat de Urker kindermuts niet door banden om het hoofd, maar
door banden onder de keel wordt bevestigd en derhalve onmogelijk grooten
druk kan uitoefenen.
Veel eerder ware aan te nemen, dat het z.g. Zuiderzeetype een oude
component der bevolking van N. W.-Europa vormt; in hoeverre dit type
chamaecephaal genoemd moet worden is nog niet duidelijk. In elk geval
geldt dit ten opzichte van de Urkers alleen voor de calottehoogte en niet voor
de auriculaire hoogte van het hoofd.
Een onderzoek van de levende bevolking van de andere Zuiderzeeeilanden en van de Zuiderzeekust zal eerst kunnen uitmaken, in hoeverre
de Urkers een bijzonder type vormen, terwijl een onderzoek aan skeletmateriaal zou moeten beslissen over de vraag, in hoeverre dit type constant
is geworden.
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Figuur 33. Eenige voorbeelden van opnamen die SASSE in 1910 op Urk maakte.
De Figuren 34—36 geven vöor- en zijopnamen van 12 Urker mannen en 6 Urker vrouwen.
In beide groepen zijn verschillende leeftijden vertegenwoordigd. De afbeeldingen hebben uitsluitend betrekking op leden van oude Urker families. Met uitzondering van de drie jongste mannen,
dragen alle afgebeelde mannen het karpoesje, hetgeen de photo's uit een oogpunt van Volkskunde
wel karakteristiek maakt, doch tegelijk hun anthropologische waarde verkleint. Fig. 35 doet zien,
hoe sterk de algemeene indruk van het gelaat door het karpoesje wordt gewijzigd (linker en middelste afbeelding in de bovenste rij). De afgebeelde vrouwen dragen allen de hoofdbedekking, die
kenmerkend is voor Urker meisjes en Urker vrouwen, hetgeen weer hetzelfde voor- en nadeel heeft.
Bovendien zijn de photo's geen anthropologische photo's in den strikten zin: de houding van het
hoofd is binnen wijde grenzen door de proefpersonen zelf bepaald, hetgeen het onmogelijk maakt
de afbeeldingen voor meting te gebruiken. Zij bedoelen dan ook veel meer een indruk te geven
van het Urker gelaat, waarin zieh zoowel de psychische eigenschappen als de morphologische
bijzonderheden der bevolking kenbaar maken. Bovendien zijn zij een illustratie voor verschillende
der in Hoofdstuk I beschreven verschijnselen (wijziging van den neusvorm met den leeftijd,
verkorting der gezichtshoogte met den leeftijd, enz.).
De Figuren 37—42 geven een vergrooting van een zestal der afbeeldingen, waarop verschillende bijzonderheden duidelijker uitkomen dan ,in de afbeeldingen op kleinere schaal. Bij
het beschouwen dezer beeiden kan men zieh moeilijk van de gedachte losmaken, dat in de
Urker bevolking waardevolle hoedanigheden van het Nederlandsche volk sterk en zuiver
bewaard zijn gebleven.

II. DE PSYCHOLOGIE DER URKERS
naar gegevens nagelaten door Prof. dr. E. D. WIERSMA
(gerangschikt en beschreven door L. KAISER)

De Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders had het voorrecht ook voor het psychologisch onderzoek op Urk
Prof. Dr. E. D. Wiersma bereid te vinden de leiding te nemen.
Het materiaal werd volgens zijn aanwijzingen verzameld, uitgaande van
de door Heymans en Wiersma aangegeven enquetelijst. De voorloopige
bewerking geschiedde op het Bureau der Stichting, zooveel mogelijk onder
leiding van Prof. Wiersma. Voor de uiteindelijke bewerking werden de
gegevens naar Groningen gezonden, waar Prof. Wiersma, bijgestaan door
Mevr. Wiersma-Borleffs zelf een onnoemelijk aantal percentages berekende.
In de cahiers, waarin deze procentgetallen in tabelvorm genoteerd werden,
schreef Prof. Wiersma hier en daar reeds een enkele bladzijde tot inleiding
van een nieuw onderdeel of tot het maken van gevolgtrekkingen. Deze
gedeelten zijn in het volgende tusschen aanhalingsteekens geplaatst.
Daar de eind-redactie van het geheele werk over Urk aan mij was opgedragen, zag ik mij voor de taak gesteld de aanteekeningen en tabellen van
Prof. Wiersma tot een hoofdstuk samen te vatten. De vergelijking met gegevens
uit de Wieringermeer en van anderen oorsprong heb ik gemeend te moeten
toevoegen.
Hoezeer ik mij ervan bewust ben, dat op deze wijze slechts een schaduw
kon ontstaan van de bewerking, die Prof. Wiersma zelf zou hebben gegeven,
meen ik, dat wij niet dankbaar genoeg kunnen zijn voor de toewijding en het
doorzettingsvermogen, waarmee Prof. Wiersma zijn werk voortgestuwd heeft,
zoover hij maar eenigszins kon. Möge het onderstaande van deze werkkracht
getuigen en tegelijk een bijdrage leveren tot de kennis van de bevolking van
Urk, die tevoren nooit stelselmatig psychologisch was onderzocht.

x
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1. Materiaal.
Het materiaal, dat tot grondslag diende voor de hieronder volgende
beschrijving van de psychische eigenschappen der bewoners van Urk, werd
gedurende de maanden October 1938—Maart 1939 volgens de enqußtemethode van Heymans en Wiersma verzameld x ). Hierbij had de heer H. Tj.
Piebenga de leiding en het grootste aandeel in het werk; hij werd bijgestaan
door Mej. C. P. van Niftrik, vooral voor zoover het de schoolkinderen betraft, en een körten tijd door den heer J. Visser.
Bij deze enquete-methode is de onderzoeker in Sterke mate aangewezen
op de hulp van ingezetenen, die de te onderzoeken personen goed kennen
en toch voldoende objectiviteit bij de beoordeeüng in acht kunnen nemen.
Deze onontbeerlijke medewerking werd op Urk in ruime mate verkregen.
De vrees ongewild te kort te Schieten brengt er toe, voor deze medewerking
oprechten dank te betuigen zonder namen te noemen.
Eenigszins anders is het met de eveneens onmisbare medewerking van
de autoriteiten, waardoor het mogelijk werd het onderzoek in de beide lagere
Scholen, in de Visscherijschool en in de Naaischool te organiseeren, hetgeen
het bereiken van een voldoende aantal onderzochte personen in den gestelden
tijd mogelijk maakte. Voor deze medewerking zij hier nog eens dank gebracht
in de eerste plaats aan den Burgemeester van Urk, den heer G. Keyzer, verder
aan de hoofden van de bedoelde Scholen en aan de onderwijzers.
Dan blijft nog erkentelijkheid uit te spreken tegenover de bewoners
van Urk zelve, die toestonden, dat hun kinderen werden onderzocht, en die er
in vele gevallen 00k toe over gingen zichzelf aan een onderzoek te onderwerpen. Mögen zij overtuigd zijn er toe hebben meegewerkt, dat voor het
nageslacht een zoo scherp mogelijk beeld van den aard van de bewoners van
het eiland Urk bewaard zal blijven.
Het materiaal omvat de gegevens betreffende 286 schoolkinderen (160
jongens en 126 meisjes) en 262 volwassenen (176 mannen en 86 vrouwen),
zoodat in het geheel 548 bewoners van Urk beschreven werden.
Het onderzoek geschiedde volgens de hieronder volgende vragenlijst.
Psychische eigenschappen.

Temperamentseigenschappen
Activiteit
1. bewegelijk en druk (gesticuleeren, gemakkelijk van stoel opspringen, heen
en weer loopen), of geneigd er zijn gemak van te nemen?
*) G. Heymans und E. Wiersma. Beiträge zur speziellen Psychologie auf Grund einer Massenuntersuchung. Zeitschr. f. Psychologie, Bd. 45, 46, 49, 51, 1907, 1908, 1909.
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

I I.

l

steeds ijverig werkzaam,
alleen bij buien werkzaam, of in beroep, ambacht, school, huishouden?
doorgaans lui
meestal bezig - ook in vrije uren? - (knutselen, tuinwerk, iets repareeren,
handwerkjes), of geneigd er ziJn gemak van te nemen?
verwaarloozen van verplicht werk (beroep, ambacht, huishouding, studie),
van onverplicht werk (werkzaamheid in vereenigingen, propaganda, bijstudien, liefhebberijen), of niet?
geneigd uit te stellen (bijv. het schrijven van brieven, het beredderen van
zaken), of gewoon alles flink aan te pakken en af te maken?
spoedig uit het veld geslagen bij tegenspoed, of doorzetten (door bezwaren
geprikkeld) ?
koppig (geen raad aannemen, tegen beter weten in doorzetten), of zwichtend
voor argumenten?
impulsieJ (handelen of besluiten onder oogenblikkelijken indruk), of
bedachtzaam (niet handelen zonder overwegen van v66r en tegen)?
principemensch (handelen volgens vooraf vastgestelde beginselen), of
plooibaar (handelen naar gelang van omstandigheden)?
geneigd tot wagen (alles op een kaart zetten, speculeeren), of voorzichtig
(niet over een nacht ijs gaan)?
resoluut (in moeilijke omstandigheden snel gedragslijn vaststellen), of
besluiteloos (lang aarzelen, vaak heen- en weergaan, moeilijk tot definitief
besluit kunnen komen)?

Emotionaliteit
12. emotioneel (sterk gevoelsleven, zich ook kleinigheden meer aantrekken
dan anderen, spoedig in verrukking of in tranen), of niet-emotioneel (minder
aantrekkelijk dan anderen, koel van natuur)?
13. hfjtig in gesprek (stemverheffen, sterke uitdrukkingen gebruiken, zich
boosmaken), of koel en zakelijk?
14. prikkelbaar (over kleinigheden ontstemd, kwalijk nemend), ofgoedgehumeurd
(gemakkelijk en vriendelijk in den omgang) of zelfs buiten staat om boos te
worden (zich zonder verzet laten beleedigen of voor den gek laten houden)?
l: 5. geneigd gunstig of ongunstig over anderen te denken?
16. Jaloersch (zich veel met anderen vergelijken, vinden, dat deze er beter aan
toe zijn, of het minder verdienen), of niet-Jaloersch?
17. zich in harmonie voelend met engere en ruimere omgeving, of ermee voortdurend innerlijk in conflict?
18. achterdochtig (bijv. tegenover bedienden; meenen geheime vijanden te
hebben; licht verkeerde bedoelingen onderstellen), of goedgeloovig (vertrouwen op verklaringen van belanghebbenden, geloof hechten aan
reclameberichten in dagbladen)?
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19. verdraagzaam (vriendschappelijk omgaari met personen van andere richting) of onverdraagzaam (bij voorkeur koopen bij partij- ofgeloofsgenooten; haat tegen belijders van andere meeningen)?
20. vroolijk en opgewekt (schik in het levenhebben), of zwaarmoedig en somber, of
afwisselend beide, of steeds kalm en gelijkmatig van stemming?
21. joviaal (genietend van grappen; zelf vol grappen)?
22. zwaartillend (overmatig bezorgd voor toekomst; sterk opzien tegen een op
zich genomen taak en verwachte verandering enz.), of luehthartig (geneigd
te denken, dat alles wel los zal loopen)?

Psychische nawerking
23. snel getroost na verlies van beminde personen (weer gewone belangstelling
in bezigheden en ontspanningen), oflang onder den indruk (het niet te boven
kunnen komen)?
24. dadelijk weer verzoend na toorn (geheel weer als vroeger; er niet meer aan
denken), of nog eenigen tijd ontstemd, of moeilijk te verzoenen (duurzame wrok
tegen bepaalde personen)?
25. kalm in optreden, of gejaagd en zenuwaehtig?
26. sterk wisselend in sympathieen voor personen (eerst met iemand wegloopen;
later slecht over hem spreken), of constant in aJJeeties?
27. geheeht aan oude herinneringen (vriendschappen uit jeugd aanhouden; bezoeken aan geboorteplaats, aan graven van afgestorvenen, enz.), of meer
door nieuwe indrukken en vrienden in beslag genomen?
28. hardnekkig vasthouden aan eens gevestigde meeningen (stokpaardjes; ontoegankelijk voor redeneering), of ook wel open voor nieuwe inziehten, of zelfs
gemakkelijk om te praten?
29. gesteld op verandering (van woonplaats, huis- of kamerinrichting, omgang;
behoefte om andere dingen te zien en te doorleven, om eens uit den sleur
te komen), of routinemenseh (gehecht aan oude gewoonten, dagindeeling
en uitspanningen; moeilijk scheiden van oude meubels, kleeren, enz.).
30. herhaaldelijk, eenmaal of nooit van het eene bedrijf of yak overgaan tot het
andere?
3 I. vaak bezig met groote plannen, die ten slotte toch niet tot uitvoering komen?
32. bij handelen meer beheerscht door gedachte aan verwijderde toekomst
(sparen voor den ouden dag; materiaal verzamelen voor later werk) ,
of aan onmiddellijke resultaten?
33. handelen over het geheel in overeenstemming, of in strijd met zijn uitgesproken
beginselen?
34. een in zich zelve samenhangende persoonlijkheid (gemakkelijk te kennen;
geleidelijk zich ontwikkelend), of behept met tegenstrijdigheden (soms verrassend door geheel onverwachte uitingen, of han de lingen; onberekenbaar,
plotseling naar voren komen van onvermoede talenten of neigingen)?

128

Intellect
35. bevattelijk (gemakkelijk iets begrijpen; spoedig zien, waar het op aankomt;
uit niet volledige aanwijzingen de juiste bedoeling kunnen opmaken),
of minder bevatulijk (moeilijk iets nieuws begrijpen; herhaalden uitleg
noodig hebben)?
36. verstandig (nauwkeurig weten en duidelijk zijn bedoelingen. kunnen
uitleggen; een volledig inzicht hebben in de resultaten van zijn voorgenomen handelingen) of oppervlakkig (oordeelen op losse gegevens; vaak
zich tegenspreken), of zelfs dom (eenvoudige dingen niet kunnen begrijpen)?
37. een goed menschenkenner (zijn menschen weten te kiezen; met menschen van
allerlei soort weten om te gaan) , of niet (zich vaak laten beetnemen;
menschen verkeerd beoordeelen)?
38. practisch en redzaam (opmaken van een plan; vinden van den uitweg uit
moeilijkheden; zich zoeken te helpen met gebrekkige hulpmiddelen), of
onpractisch?
39. ruim van blik (vrij van de vooroordeelen van zijn stand of kring; niet
hangen aan kleinigheden en vormen; in het denken niet gebonden door
bepaalde principes en dogmata), of bekrompen (vast zitten in conventies;
pietluttig; door principes, dogmata of leerstellingen tot een bepaalde
denkrichting beperkt)?
40. in denkbeelden zelfstandig, of geneigd anderen na te praten?
41. geneigd over elke kwestie met een besliste meening voor den dag te komen,
of zich aIleen voorwaardelijk uit te spreken (een slag om den arm
houden)?
42. gekenmerkt door een bijzonderen aanleg voor wiskunde, talen, muziek,
teekenen, schilderen, beeldhouwen, letterkundig werk, tooneelspel. menschen nadoen?
43. geestig (aardige opmerkingen maken; iemand op vermakelijke wijze er
in laten loopen; bij de hand met antwoorden), of niet?
44. conversabel (iemand, met wien men prettig kan praten), of stil en in zich
zelJ gekeerd (met wien het moeilijk is een gesprek gaande te houden)?
45. mededeelzaam (veel en vertrouwelijk spreken over eigen aangelegenheden
en die van anderen), of zwijgzaam (zorgvuldig elke toenadering vermijden;
zich op een afstand houden)?
46. zich gaarne verdiepen in phantastische problemen (toekomstmogelijkheden op
wetenschappelijk, oeconomisch, politiek of ander gebied), of nuchter en
zakelijk(zich houden aan de op dat oogenblik bestaande gegevens; zonder
eenige behoefte te gevoelen, om niet-bewezen veronderstellingen te
maken)?
47. een goed verteller van anecdoten, van langere verhalen, ook van eigengemaakte
verhalen (bijv. aan kinderen)?
lSI
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48. in verhalen langdradig en omslachtig (het wezenlijke niet van het onwezenlijke
weten te onderscheiden), of beknopt en zakelijk?
49. gewoon, dikwijls met dezelJde verhalen voor den dag te komen?
50. in staat, zonder voorbereiding, behoorlijk in het publiek te spreken (in vergaderingen, bij feestelijkheden, enz.), of niet?
5 I. een goed waarnemer (allerlei kleinigheden opmerken, die aan anderen
ontgaan), of nut (dingen niet zien, die vlak voor iemands neus staan)?
52. zeer goed - goed - slecht muzikaal gehoor?
53. handig (in timmeren, plakken, vrouwelijke handwerken; ook ongewonen
handenarbeid behoorlijk kunnen verrichten) of onhandig (handen voor
alles verkeerd staan)?
54. buitengewoon goed - goed - slecht geheugen?
Karakter of Neigingen
55. gesteld op lekker eten of drinken, of nut?
56. regelmatig - nu en dan - nooit alcoholgebruik? -

dronkaard?
ingetogen op sexueel gebied?
58. meer bevredigd door geestelijken arbeid (lectuur, bezoek aan musea, studie,
enz.) of door aangeboden verstrooiingen (schouwburg, bioscoop, concert, enz.)?
59. ijdel en behaagziek (zich opvallend kleeden; vaak in spiegel kijken), of
weinig lettend op eigen uiterlijk?
60. tevreden over eigen capaciteiten en praestatus (bluffen; meenen alles beter te
kunnen doen dan anderen), of daarover niet tevreden (vee! zelfkritiek; opzien
tegen anderen)?
61. gevoelig voor waardeering van en kritiek op zijn arbeid, of ongevoelig voor het
oordeel van anderen?
62. eerzuchtig (gesteld op erkenning; op eerebaantjes en ridderorden; niet
tevreden met tweede plaats), of onverschillig voor erkenning door anderen,
of zelJs geneigd zich op den achtergrond te houden?
63. geldzuchtig (keus of wisseling van betrekking voornamelijk op financieele
motieven; ondernemingen op touw zetten of speculeeren om vermogen
te vergrooten), of belangeloos?
.
64. gierig, zuinig, royaal of verkwistend? Vaak in schulden?
65. heerschzuchtig (overal den baas willen spelen; nooit wat toegeven; huistiran), of geneigd ieder zijn vrijheid te laten, of zelJ gemakkelijk te leiden en te beheerschen (onder pantoffel)?
66. streng - teeder en zorgzaam tegenover eigen kinderen, of geneigd hun groote
vrijheid te laten?
67. goed voor bedienden en ondergeschikten (hun zoo weinig mogelijk hun ondergeschikte positie doen gevoelen; zich moeite geven in hun belang; ze lang
kunnen houden), of niet (veel wisselen)?

57. losbandig -
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68. iemand, die medeleift met anderen (fijngevoelig, veel egards en attenties, zorgvuldig vermijden van elk woord, dat zou kunnen kwetsen), of alleen bezig
met zichzelJ?
69. hulpvaardig (zich voor anderen moeite geven; glootere of kleinere offers
getroosten), of egoistisch (niet voor anderen over hebben), of zelfs wreed
(gaarne anderen onaangenaam zijn, hen vernederen of een gek figuur
laten maken)?
70. medelijdend (spoedig begaan met het lot van anderen, ook van dieren;
zich daarin verdiepen), of hardvochtig (zich weinig aantrekken van het
leed van medemenschen en dieren; zich niet daarin kunnen verplaatsen)?
71. philanthropisch werkzaam (armen- en ziekenbezoek; in philanthropische
vere,enigingen werken), of slechts financieel steunen, of zeifs dat niet of nauwelijks?
72. in politiek radicaal / gematigd hervormingsgezind, conservatief of onverschillig?
73. werkzaam in politiek (propaganda maken, in vergaderingen spreken, in
couranten schrijven), of niet?
74. warm vaderlander (trotsch op nationaliteit; gevoelig v. oordeel van buitenlanders daarover) of niet?
75. een compleet evenwichtig mensch in denken en handelen, of eenzijdig gevoelend
en strevend?
76. verstandelijk mensch (alles beredeneeren), of gevoelsmensch (zich laten leiden
door gevoelsindrukken)?
77. in optreden geheel natuurlijk (zich voordoen, zooals men is), of min of meer
gedwongen (zich niet op zijn gemak voelen), of gea.ffecteerd (salontoon,
poseeren, een bepaalde rol willen spelen)?
78. demonstratief (zijn meeningen, sympathieen en antipathieen gaarne
uiten en warm verdedigen), of gesloten (ze voor zich houden), of huichelaar
(schijnheilig, andere meeningen voorwenden, pharizeesch)?
79. gewoon eerlijk voor zijn bedoelingen uit te komen, of diplomatisch (bedoelingen
verbergen), of zeljs intrigant (oneerlijke middelen aanwenden)?
80. strikt geloofwaardig, of geneigd te overdrijven en verhalen wat op te sieren, of
leugenachtig?
81. in geldzaken absoluut betrouwbaar, of alleen eerlijk binnen de grenzen der wet,
of bepaald oneerlijk?
82. warm godsdienstig (geheele leven van godsdienst doortrokken), of conventioneel godsdienstig (uitwendige godsdienstplichten vervullen, zander er
veel bij te gevoelen), of geneigd met godsdienst te spotten, of onverschillig?
83. op godsdienstig gebied dogmatisch (zich houden aan de letter), of vrijer van
inzicht (den geest laten overwegen)?
84. kindervriend (graag met kinderen spelen; zich bij hen bemind weten te
maken), of niet?
85. dierenvriend (graag honden, katten, vogels houden; ook andere gewoonlijk
in het wild levende dieren), of niet?
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86. geneigd tot omgang met personen van hoogeren, vaneigen, of van lageren
stand?
87. verschillend in toon en optreden tegenover hooger en lager geplaatsten (onderdanig jegens de eersten, uit de hoogte jegens de laatsten), of tegenover allen
ongeveer geli}k?
88. moedig van natuur (bijv. bij opstootjes, brand, inbraak; door het gevaar
geprikke1d), of vreesachtig (liefst gevaar vermijden) , of <.elfs lafhartig (in
gevaar niets waard)?
89. gesteld op uitgaan (societeit, geze1schap, publieke vermake1ijkheid, bioscoop),
of huiselijk (zich het aangenaamst voe1en in eigen gezin), of een<.elvig van
natuur (zich gaarne afzonderen)?
90. gewoon bij voorkeur te praten over <.aken, over personen, of over dch<.elf?
91. <.ich van het woord meester maken (in gesprek anderen in de rede vallen;
overschreeuwen, het hoogste woord hebben), of bescheiden naar iemand
luisteren (tot deze heeft uitgesproken)?
92. liefhebber van sexueele of vieze aardigheden, of daarvan afkeerig?
93. gewoon veel te lezen, of weinig te lezen?
94. het ge1ezene nauwkeurig en geordend te onthouden en weer te geven, of onnauwkeurig en verward?
95. geneigd zich te verdiepen in abstracte (theologische of philosophische)
overpeinziugen ?
96. ijverig verzamelaar (van natuur- of kunstvoorwerpen, oudheden, postzegels of iets anders)?
97. anarchist, spiritist, theosoof, vegetarier, geheelonthouder, aanhanger der natuurgeneeswijze?
98. liefhebber van sport (wande1en, fietsen, schaatsenrijden, kegelen, biljarten,
jagen enz.)?
99. liefhebber van intellectueele spelen (schaken, dammen, domineeren, bridgen,
.
patIence,
enz. )'rl.
100. liefhebber van hazardspel (roulette, ecarte enz.; weddenschappen bij wedrennen)? Ook om grof geld?
101. nauwkeurig op de hoogte van familierelaties en vermogensomstandigheden van
bekenden?
102. complimenteus, gewoon beleefd, of nurksch?
103. distrait (dikwijls met gedachten .elders; zitten te soezen), of altijd wakker
(met gehee1e persoonlijkheid bij het werk of gesprek van het oogenblik)?
104. netjes (op kleeding, omgeving enz.; niets laten rondslingeren; ge1ijkmatig
en zorgvuldig handschrift), of slordig?
105. accuraat (nauwkeurig op tijd komen op bureau, werk, school enz.; een
opge1egde of op zich genomen taak op tijd afleveren), of niet?
106. in spreken gewichtig en deftig, <.akelijk, gemoedelijk, ironisck, of gewoon er
maar op los te praten?
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iemand, die veel, weinig of nooit lacht?
bij voorkeur lachen om eigen geestigheden?
109. in ziekte: moedig of angstig; geduldig of ongeduldig; geneigd spoedig med. hulp
te zoeken, of niet?
110. lijdende of geleden hebbende aan psychische afwijkingen: manie, melancholie, acute hallucinatorische verwardheid, chronische paranoia, schizophrenie,
dementia paralytica, idiotie, imbecillitas, hysterie, neurasthenie, epilepsie, hypochondrie, phobieen, manieen, obscessies of andere gees tel. afwijkingen?

107.
108.

De gegevens hebben dus betrekking op innerlijke .eigenschappen van
temperament, neigingen en intellect, maar ook op de uiterlijke verschijning,
omdat Wiersma meer en meer overtuigd was van het bestaan van een sterk
verband tusschen uiterlijk en innerlijk. Intuitief wordt een dergelijk verb and
weI algemeen erkend, het is zelfs van veel belang in de samenieving, maar
wetenschappelijk staat er nog maar weinig van vast. Een groep ais de Urkers,
met een markant innerlijk en uiterlijk, Ieent zich bij uitstek om dit verb and
nader te onderzoeken.
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2. Temperament.
Het temperament is opgebouwd uit drie elementen: de aetiviteit, de
emotionaliteit, de secundaire functie. Aetiviteit en emotionaliteit zijn beide
in de gangbare beteekenis gebruikt en behoeven dus geen nadere toelichting.
Onder secundaire functie verstaan Heymans en Wiersma de psychische nawerking die een gewaarwording, een aangename of onaangename beleving
volgt. Het is bekend, hoe spoedig de een vergeet, hoezeer hij de gave bezit
in het oogenblik te leven, en hoe lang de ander blijft vasthouden aan een
bepaald gevoel: trouw in zijn gunstige, koppigheid en haatdragendheid in
zijn ongunstige gedaante.
Het zijn deze drie eigenschappen tezamen, die, naarmate zij positief of
negatief aanwezig zijn, de acht temperamenten van Heymans en Wiersma
geven.

+
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In deze voorstelling, waarin voor elk der temperamentseigenschappen
een dimensie ter beschikking Staat, is toch aan de aetiviteit de belangrijkste
plaats toegekend, omdat Wiersma meer en meer de aetiviteit bepalend achtte,
niet alleen voor het temperament maar ook voor de karaktereigenschappen x ).
Alle mogelijke gunstige eigenschappen toch blijken zwakker of sterker gecorreleerd met aetiviteit, de ongunstige met een gemis aan aetiviteit. Zoo is de
aetiviteit als de hoofdas van het innerlijk te beschouwen, waar de andere
eigenschappen zieh in gunstige of ongunstige combinaties omheen groepeeren.
In de aanteekeningen betreffende de uitwerking van het Urker materiaal
nam Wiersma in de eerste plaats de aetiviteit als maatstaf om tot een indeeling
en een overzicht te geraken.
Een eenvoudige overzichtstabel over de temperamenteigenschappen der
Urkers möge voorafgaan.
Temperamentseigenschappen Urkers (alle leeftijdsgroepen tezamen).
A
A?
nA

266
41
241

49 %
7 %
44 %

548

100 %

£

E?
nE

332
36
180

61 %
6 %
33 %

548

100 %

P
P?
S

251
123
174

46 %
22 %
32 %

548

100 %

Vergelijking met een dergelijke tabel vervaardigd uit de gegevens van
1846 onderzochte personen in de Wieringermeer deed naast groote overeenkomst opmerkelijke verschillen vinden.
Tegen de verwachting in gaf de secundaire funetie in beide groepen geen
noemenswaard verschil. De Sterke primaire funetie van den Urker wordt
blijkbaar geëvenaard door die van den polderpionier, die zieh van zijn ouden
grond heeft moeten losmaken.
De aetiviteit der polderbewoners is begrijpelijkerwijze niet van een gemiddelde maar van een buitensporig hooge waarde, gezien den ondernemingsgeest dezer personen. Aetiviteit is dan ook eigen aan 83 % van de groep der
Wieringermeerbewoners en slechts aan 49 % der Urkers.
Bij de emotionaliteit zou men kunnen meenen, dat de Urkers zeer veel
aandoenlijker waren dan de polderbewoners; 34 % van dezen tegen 61 %
der Urkers zijn emotioneel genoemd, doch ook het percentage der niet-emotioneelen is bij de Urkers veel hooger (33 % bij dezen tegen 19 % bij de polderbewoners), zoodat het verschil eigenlijk schuilt in de E?, de twijfelachtigemotioneelen wier percentage op Urk uiterst laag ( 7 %) en in den polder veel
hooger ( 48 %) is.
Dit brengt ons tot een opmerking betreffende een eigenaardigheid van
het Urker materiaal, die niet slechts de temperamentseigenschappen, maar
ook de overige eigenschappen betreft. Er is bij de Urker enquête zooveel
*) E. D. Wiersma. Voor Paedagoog en Huisarts. Amsterdam, N. V. Noord-Holl. Uitgevers Mij.
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mogelijk een keuze gedaan tusschen het aangeven van een bepaalde eigenschap met positief of met negatief teeken, terwijl men toch mag aannemen,
dat een groote groep een eigenschap in twijfelachtige mate zal bezitten.
Wordt de enquête uitgevoerd zooals in de Wieringermeer geschiedde, dan
worden van elken onderzochten persoon vele vragen noch positief noch
negatief beantwoord. Invulling beteekent, dat de eigenschap hetzij positief,
hetzij negatief, in Sterke mate aanwezig is.
Merkwaardig blijft echter, dat bij de temperamentseigenschappen dit
verschil tusschen de beide enquêtes zieh alleen in de emotionaliteit uit, hetgeen dus zou kunnen beteekenen, dat omtrent de emotionaliteit der Urkers
zelden of nooit twijfel behoefde te bestaan en dat deze eigenschap overigens
in ongeveer 2 / 3 der gevallen positief aanwezig was.
De vraag doet zieh voor of de opbouw der onderzochte groepen wel
voldoende gelijk was om vergelijking toe te staan. Dit was maar tot op zekere
hoogte het geval. Wel was in beide groepen het aantal der schoolkinderen
overwegend, maar terwijl in de Urker groep de volgende leeftijdsklassen alle
een vrij gering percentage vormden, vertoonde in de polderbevolking de
leeftijd 30—39 jaar een Sterken top. Om deze reden werden voor de verschillende leeftijdsgroepen afzonderlijke percentages berekend. Hieronder volgt
daarvan een overzicht.
De tabel geeft de activiteit der Urkers in percenten volgens leeftijdsgroepen, de cijfers tusschen haakjes hebben betrekking op de Wieringermeerbewoners.

A
A?
nA

7—14
jaar

15—19
jaar

20—29
jaar

30—39
jaar

40—49
jaar

50—X
jaar

44 (61)
" (13)
45 (26)

50 (87)
3 ( 8)
47 ( 5)

44 (92)
3 ( 4)
53 ( 3)

59 (93)
3 ( 4)
38 ( 3)

60 (93)
0 ( 3)
40 ( 4)

5i (87)
5 (4 )
44 ( 9)

Hieruit blijkt, dat het verschil tusschen de schoolkindergroepen, hoewel
00k niet onaanzienlijk, toch kleiner is dan dat tusschen de hoogere leeftijdsgroepen, terwijl het in de groep der 20—29-jarigen het meest uitgesproken is.
Tenslotte is bij dit alles nog geen rekening gehouden met het sexeverschil. Het is bekend, dat vrouwen actiever zijn dan mannen; het aantal
der in het onderzoek betrokken Urker vrouwen was betrekkelijk zeer gering.
Hierdoor moet het verschil in activiteit dus zeker ten deele worden verklaard.
In elk geval vertoont de activiteit der Urkers een top bij de 30—49-jarigen,
dat zijn zij, die het meest zelfstandig werkzaam zijn. Voor de Wieringermeerbewoners is deze stijging ongeveer afwezig. Wel vertoonen bij hen alle
volwassen leeftijden een grootere mate van activiteit dan de schoolkinderen.
Wat de emotionaliteit betreft, blijkt in de hoogere leeftijdsklassen de
som van E en E? bij Urkers en Wieringermeerbewoners wel ongeveer gelijk.
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De secundaire functie vertoont ook thans geen groot verschil. Slechts
in de leeftijdsklassen 15—19, 20—29, 30—39, 40—49 jaar vertoont de Urker
zieh veel sterker primair, en ook wel iets minder secundair, maar dit laatste
verschil is zeer gering, de compensatie wordt evenals bij de emotionaliteit
gevonden in het op Urk zelden toegekende P?, zoodat het verschil mogelijk
op een verschil in het toepassen der methode berust.
Rekening houdend met het sexe-verschil vindt men voor de groep
volwassenen, 20—x-jarigen, de volgende temperamentsgegevens:
Temperamentseigenschappen Urker mannen en vrouwen.
87 V

175 M
A
E
S

nA
nE
P

45 %
71 %
30 %

A
E
S

50 %
25 %
54 %

nA
nE
P

68 %
79 %
28 %

30 %
21 %
56 %

Hier komt inderdaad het verschil in activiteit te voorschijn, maar de
beide andere temperamentseigenschappen blijken zeer gelijkelijk aanwezig in
beide groepen. Dr. Chr. Plomp deelt in zijn dissertatie x ) de verklaring mede,
die een Urker hem gaf voor de relatief groote emotionaliteit der mannelijke
Urkers. Doordat de mannen bijna steeds afwezig zijn is de opvoeding, ook die
der jongens, geheel in handen van de vrouwen. Hierdoor zouden de Urker
jongens bepaalde min of meer vrouwelijke eigenschappen verkrijgen, o. a.
een groote emotionaliteit, die zij later, dus in het algemeen na den schoolplichtigen leeftijd in een uitsluitend mannelijke omgeving niet meer verliezen.
Deze opmerking van Urker zijde kan een belangrijke bijdrage leveren tot
de kennis van den invloed van opvoeding en omgeving op het temperament.
Tenslotte volgt hier een tabel van het percentsgewijze voorkomen der
verschillende temperamenten bij de Urker bevolking.
7—14
jaar

15—19
jaar

20—29
jaar

30—39
jaar

40—49
jaar

50—X
jaar

Totaal
percentage

' Cholerisch .
GepassionA neerd . . .
Sanguinisch .
Phlegmatisch

9

28

25

26

21

16

15

6
4
18

H
0
3

6
6
0

12
9
3

11
6
4

14
5
4

9
5
7

If Nerveus . . .
nA J1 Sentimenteel
I Amorph . .
l Apathisch . .

17
3
5
9

33
0
3
11

33
6
H
0

19
7
6
2

17
6
6
6

7
H
1
8

18
5
5
7

!

Hier blijkt duidelijk, hoe betrekkelijk sterk het cholerische en het
nerveuze temperament, dus het emotioneele primaire, al of niet gecombineerd
met activiteit, op Urk zijn vertegenwoordigd.
1 ) Chr. Plomp. Urk, Sociografie van een Eilandbevolking. Publicaties van de Stichting voor
het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders, no. 6, Alphen a/d Rijn, 1940.
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Voigt nog een vergelijking van het voor de Urkers gevondene met de
gegevens uit andere enquêtes, in de eerste plaats met die, verkregen uit
de oorspronkelijke enquêtes van Heymans en Wiersma.
Deze enquêtes omvatten twee generaties. Voor de activiteit van de
vaders werd gevonden 86 % en voor die der zonen 67 %, voor de moeders
87 % en de dochters 72 %. De vergelijking met de zonen en dochters valt
uit ten ongunste van de mannelijke Urkers, terwijl de getallen der vrouwelijke
groepen weinig verschillen.
Voor de emotionaliteit vonden Heymans en Wiersma 46 % en 45 %
bij de vaders, resp. de zonen, en 59 % en 61 % bij de moeders en de dochters.
Hier zou dus een zeer Sterke emotionaliteit der Urkers blijken.
De secundaire functie was bij de oudere generatie der door Heymans
en Wiersma onderzochten wel zeer veel sterker dan de op Urk gevonden
waarden: 63 %, 49 %. De bij de zonen en dochters gevonden percentages
(32 %, 31 %) komen zeer goed overeen met de waarden der tegenwoordige
Urkers.
In activiteit stemmen de Urkers het best overeen met een groep Amsterdamsche Studenten van wie 44 % der mannen en 57 % der vrouwen
actief werd gevonden 1 ). Ook de emotionaliteit komt vrij goed met deze
groep overeen: 64 % der mannen, 74 % der vrouwen, waarbij de Urkers
het toch nog winnen. De secundaire functie werd bij de Studenten iets hooger
gevonden 38 % der mannen en 43 % der vrouwen. Men kan zieh echter
slechts verwonderen, dat de verschillen tusschen zoo ongelijksoortige groepen
niet veel grooter zijn.
De Urker schoolkinderen werden reeds vergeleken met de schoolkinderen
in de Wieringermeer. Beschouwing van een 400 schoolkinderen van Wieringen
(ongeveer 300 Wieringer kinderen en 100 kinderen afkomstig uit ZuidGroningen en Drente) gaf: voor de activiteit waarden, die zeer dicht bij
de in de Wieringermeer voor de schoolkinderen gevonden waarden lagen,
maar waarbij de Urker kinderen weer ongunstig afsteken. Wat de emotionaliteit betreft stemden de Wieringer kinderen bijna volkomen met die van
Urk overeen. De secundaire functie ten slotte scheen bij de Wieringer kinderen in meerdere mate aanwezig: 48 % van hen werd secundair bevonden
tegenover 32 % der Urker kinderen, terwijl het percentage primairen onderscheidenlijk 39 bij de Wieringer en 45 bij de Urker kinderen was.
Stelt men de drie groepen schoolkinderen dus naast elkaar, dan is de
uitkomst:
Wieringermeer en Wieringen beide actief, Urk minder;
Urk en Wieringen beide emotioneel, Wieringermeer minder;
Urk en Wieringermeer beide primair, Wieringen meer secundair.
*) L. Kaiser. Biological and Statistical Research concerning the Speech of 216 Dutch Students
Archives Néerlandaises de Phonétique Expérimentale, XV, 1939.
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3. De samenhang van activiteit en intellect.
Geven wij eerst een overzicht van de gegevens, die betreffende de bevattelijkheid der Urkers, schoolkinderen en volwassen mannen en vrouwen,
zijn gevonden.
Van 286 schoolkinderen bleken 138 bevattelijk, d. i. 48 % en 129 nietbevattelijk, d. i. 45 %. Over een gering aantal (19) werd geen oordeel neergeschreven. Pas door vergelijking van deze gegevens met die betreffende een
andere groep schoolkinderen geven deze percentages een bepaalden indruk
omtrent de Urker schooljeugd (zie blz. 142).
Van 262 volwassen personen werden 148 als bevattelijk beschouwd
(56 %) en 103 als niet-bevattelijk (39 %), terwijl hier slechts in 11 gevallen
geen oordeel werd vastgelegd.
Gaan wij na of hier samenhang tusschen bevattelijkheid en activiteit
is aan te toonen.
Procentgetallen
Schoolkinderen

Bevattelijk
Niet-bevattelijk

. . . .

Volwassenen

Actieven

Niet-actieven

Actieven

Niet-actieven

77
20

3
77

73
24

37
61

Hier blijkt wel onmiskenbaar de door Wiersma 00k in andere gevallen
aangetoonde samenhang tusschen activiteit en bevattelijkheid.
Gaan wij thans na, of 00k bij het andere intellectueele element: de
verstandigheid, een dergelijke samenhang bestaat, dan zijn daartoe alleen
gegevens betreffende volwassenen ter beschikking, daar bij de schoolkinderen
in de meeste gevallen geen oordeel is uitgesproken over het al of niet
verstandig zijn.
Procentgetallen
Volwassenen

Verstandig
Oppervlakkig

Actieven

Niet-actieven

Gemiddeld

38
60
2

9
62
26

24
60
12

Hier blijkt, dat het percentage der oppervlakkigen geen samenhang
met de activiteit vertoont, maar dat der dommen en verstandigen des te
meer.
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Van de volwassenen werden nog afzonderlijke percentages voor mannen
en vrouwen berekend. De Urker vrouwen komen hier eenigszins ongunstig
uit tegenover de Urker mannen, zooals hieronder blijkt.
Procentgetallen
175 Mannen

87 Vrouwen

262 Personen

58
38
29
56
12

53
43
H
67
13

56
39
24
60
12

Bevattelijk
Niet-bevattelijk
Verstandig
Oppervlakkig
Dom

Hoe verhouden de leeftijdsgroepen zieh onderling? Hoe komt de bevolking van Urk uit naast b.v. die van de Wieringermeer? Hierop geven de
volgende tabellen antwoord, waarbij weer de bevattelijkheid is gescheiden
van de verstandigheid. De tusschen haakjes geplaatste waarden hebben
betrekking op de Wieringermeer.
Bevattelijkheid leeftijdsgroepen Urk (en Wieringermeer) in percenten

Bevattelijk . . .
Niet-bevattelijk .
Niet-ingevuld .

7—14
jaar

15—19
jaar

20—29
jaar

30—39
jaar

40—49
jaar

50—X
jaar

Totaal

48 (47)
46 (38)
6 (15)

61 (72)
39 (19)
- ( 8)

56 (86)
42 (10)
2 ( 4)

55 (82)
45 (13)
~ ( 3)

64 (76)
30 (20)
6 ( 4)

50 (74)
49 (i7)
i ( 9)

52 (7i)
44 (22)
4 ( 7)

Opmerkelijk is, dat hier bij de schoolkinderen vrijwel geen verschil
wordt gevonden, terwijl de andere groepen en wel die van 20—29 en van
30—39 jaar wel duidelijke verschillen vertoonen. Vooral voor de laatste
groep is dit belangrijk, omdat men deze als de ouders van de groep der
schoolkinderen mag beschouwen. Deze waarneming zou dus tegen erfelijkheid
der bevattelijkheid spreken. De ouders, die zieh in de Wieringermeer hebben
gevestigd munten uit door bevattelijkheid, maar hun kinderen vertoonen
deze eigenschap reeds weer in normale mate. Natuurlijk behoeft deze waarneming contrôle en staving.
De tabel betreffende de tweede eigenschap: de verstandigheid, is veel
minder betrouwbaar, doordat bij beide schoolkindergroepen en 00k bij de
oudere Wieringermeergroep deze vraag zeer dikwijls onbeantwoord bleef.
Verstandigheid leeftijdsgroepen Urk (en Wieringermeer) in percenten
7—14
jaar
Verstandig . . .
Oppervlakkig .
Dom
Niet-ingevuld
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8
15
4
73

(19)
(20)
(11)
(50)

15—19
jaar

20—29
jaar

30—39
jaar

40—49
jaar

19
64
17
-

11
72
17
-

28
52
14
7

32
55
8
6

(16)
( 8)
( 5)
(70)

(20)
( 8)
( 1)
(71)

(27)
( 5)
( 2)
(65)

(20)
(12)
( 1)
(67)

50--X

jaar
26
59
9
5

(32)
(i3)
( 1)
(54)

Totaal
16
36
8
40

(22)
(12)
( 4)
(62)

Hoogstens zou men kunnen besluiten, dat het percentage verstandigen
niet heel veel verschilt, doch dat de percentages oppervlakkigen en dommen
op Urk hooger zijn. Bij de schoolkinderen neemt men echter het omgekeerde
waar, terwijl de allerscherpste tegenstelling weer in de groep 20—29 jaar
en 30—39 jaar (dus actieve Wieringermeer-immigranten) te vinden is.
Het is bekend, dat in de enquête van Wiersma behalve de vragen naar
bevattelijkheid en verstandigheid nog tal van vragen voorkomen, die op
het intellect betrekking hebben. Zij dienen in het algemeen tot contrôle
en bevestiging van het uit de beide eerste afgeleide.
In het geval der Urkers, wien in zoo treffende mate de gave van het
woord eigen is, ligt het voor de hand te trachten uit deze vragen iets betreffende dezen bijzonderen aanleg vast te stellen. Hier volgen de desbetreffende gegevens.
Spreektrant der Urkers

Langdradig
Beknopt
Niet-ingevuld

. . . .

20—29 jaar

30—39 i a a r

40—49 jaar

Totaal alle
leeftijden

8 %
81 %
11 %

H %
79 %
7 %

15 %
81 %
4 %

14 %
56 %
30 %

Uit deze tabel blijkt wel hoe zeer een beknopte zakelijke wijze van
spreken op Urk overweegt bij het langdradig verteilen, waarin zieh een onmacht de gedachten onder woorden te brengen verraadt.
Zoo werd van 31 % dus bijna 1 / 3 van de groep der 40—50-jarige Urkers
gezegd, dat zij in Staat waren in het publiek te spreken, een opmerkelijk
hoog aantal voor de visschersbevolking van een afgelegen eiland.
Resumeerend kunnen wij besluiten, dat het intellect der Urkers zeer
bevredigend is, met name hun bevattelijkheid. Weliswaar staan de volwassen
groepen achter bij de uitgekozen immigranten in de Wieringermeer, maar bij
de schoolkinderen is een dergelijk verschil afwezig. Het verbale intellect,
de gave van het in taalvorm brengen en het uitspreken der gedachten blijkt
in buitengewone mate bij de Urker bevolking aanwezig.

XI
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4. De karaktereigenschappen en de samenhang van deze met de
activiteit en de zelfstandigheid.
Komen wij thans tot een beschrijving van de karakter-eigenschappen,
waarbij wij de indeeling van Wiersma in vitale en abstracte neigingen volgen.
Als bepalend voor de vitale neigingen zijn te beschouwen de gegevens
betreffende het gesteld zijn op lekker eten en drinken (alcohol!) en de verhouding tot de sexueele behoeften. Daarnaast Staat een reeks vragen, die
voeren tot een beoordeeling van den graad van eigenliefde (egophilie) die
den persoon eigen is.
De vitale neiging op de voedselopname betrekking hebbend is bij het
jonge individu en vooral in de schoolsfeer niet gemakkelijk te beoordeelen.
Het aantal malen, dat dit punt niet ingevuld werd, is voor de schoolkindergroep, zoowel op Urk als in de Wieringermeer zeer groot. Geven wij slechts
de totale percentages dan zou op Urk 33 %, in de Wieringermeer 56 %
der onderzochte personen gesteld zijn op lekker eten en drinken, terwijl
bij 7 % der Urkers en bij 1 % der Wieringermeerbewoners deze eigenschap
bepaald afwezig zou zijn.
a. Egophile en altruistische neigingen.

Betreffende de schoolkinderen op Urk gaf Wiersma de volgende tabel,
die den samenhang der egophile neigingen met de activiteit in het licht stelt.
Procentgetallen
A

nA

Gem.

Tevreden 1 ) . . . .
IJdel
Eerzuchtig
. . . .

5
4
40

4
3
20

4
3
3i

Heerschzuchtig. . .

17

21

18

Gemiddeld

65
16

48
12

56
14

. . . .

Niet tevreden *)
Niet ijdel
Onverschillig .
Achtergrond
.
Vrijheid-latend
Te leiden

. .
. .
. .
. .

A

nA

Gem.

5
8
25
17
37
57

2
12
41
20
43
23

3
10
30
19
38
27

145
24

140
23

127
21

„Uit de gemiddelde waarden blijkt de grootere egophilie der actieven,
die vooral ten opzichte van de eerzucht en de heerschzucht, blijkens de
geringere onverschilligheid voor erkenning en de grootere volgzaamheid
van de gemiddelden en de niet-actieven afwijken."
Jammer is natuurlijk, dat het aantal gevallen waarin een bepaald oordeel
is neergeschreven betrekkelijk gering is.
Overigens geeft Wiersma betreffende het voorkomen der egophilie in de
verschillende leeftijdsgroepen het volgende overzicht.
*) Met eigen prestaties.

144

Procentgetallen
1 5 — 1 9 j a a r20—29 jaar 30—39 jaar 40—49 jaar 50—x jaar

Totaal

Tevreden
Niet tevreden
. .
Niet ingevuld . . .

62
38

72
3
25

61
13
28

62
5
33

59
8
32

62
12
26

IJdel
Niet ijdel
Niet ingevuld . . .

44
38
18

47
31
22

36
36
28

33
38
29

11
61
28

31
43
26

Eerzuchtig
Onverschillig
Achtergrond
Niet ingevuld

8
20
16
56

21
11
23
45

33
7
14
46

13
10
24
53

13
19
51

9 ( 8)
(67)
16 ( 4)
12 (21)

11 (8)
58 (64)
5 ( 2)
25 (27)

13 (13)
55 (51)
17 ( 6)

. .
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

3
18
*5
64

Heerschzuchtig
Vrijheid latend
Te leiden
. .
Niet ingevuld .

.
.
.
.

.
.
.
.

3
53
15
29

( 3)
(30)
( 3)
(64)

5
69
20
6

( 7)
(62)
( 3)
(28)

63

15 (30

17

9
59
15
17

( 7)
(43)
( 5)
(45)

Het tevreden zijn met zichzelf is door alle leeftijdsgroepen heen bij 60 %
aanwezig en vertoont alleen in de groep 20—29 jaar een voorbijgaande
stijging. De ijdelheid gedraagt zieh bijna gelijk, maar deze valt in de groep
ouder dan 50 jaar zeer sterk terug.
Eerzucht blijkt een neiging van den rijpen leeftijd te zijn en bereikt
een top bij de 40—49-jarigen. Ook de heerschzucht stijgt met de jaren: de
40—49-jarigen zijn het minst te leiden, later neemt die eigenschap weer eenigszins toe.
Hoewel deze gegevens stellig eenige waarde bezitten, mist men hier de
vergelijking met andere bevolkingsgroepen, die tot een bepaalde beoordeeling
van de Urker bevolking zou kunnen leiden.
Voor de heerschzucht konden tusschen haakjes de getallen voor de overeenkomstige leeftijdsgroepen der Wieringermeerbewoners aangegeven worden.
Deze leeren, dat hier zeker geen treffend verschil bestaat tusschen de beide
groepen, maar dat misschien de Urker zieh iets gemakkelijker laat leiden.
Betreifende de altruistische neigingen wordt het volgende overzicht voor
de schoolkinderen gegeven.
„Het is duidelijk, dat op de vragen, die betrekking hebben op het meeleven en meegevoelen met anderen, op de hulpvaardigheid en jaloezie slechts
weinig antwoorden konden worden verkregen, omdat het vermögen om zieh
te kunnen verplaatsen in het leven, indenken in het gemoed van anderen
eerst op later leeftijd tot ontwikkeling komt. Het meegevoelen met anderen
moet worden geleerd en bereikt niet bij allen een gelijke hoogte. Door het
onderricht kunnen belangrijke resultaten worden verkregen. Naar enkele
daarvoor aanwendbare methodes in „Voor paedagoog en huisarts" zij hier
verwezen. Volgens deze opvatting mag de onderwijzer zieh niet neerleggen
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bij de Stelling, dat de moraliteit door uitwendige invloeden niet op hooger
niveau zou zijn te brengen. Integendeel, op school behoort niet slechts voor
de verstandelijke ontwikkeling, maar even zoo voor de moreele opleiding
zorg te worden gedragen. Zorgvuldig uitgezochte methodes zullen op daarvoor
bestemde lesuren moeten worden aangewend. Wanneer de jeugd in die
riehting is geschoold, zullen op later leeftijd verdraagzaamheid en hulpvaardigheid niet zooals nu, met voeten worden getreden, maar zal een sterker
gevoel van afkeer bestaan voor onrechtvaardigheid, achterdocht, hardvochtigheid enz."
Onderstaande tabel belicht den samenhang van de activiteit met de
altruistische neigingen.
Procentgetallen

Goedgehumeurd
Buiten S t a a t .
Niet jaloersch .
Meeleven
Hulpvaardig . .

. .
. .
. .
. .

A

| nA

73
5
11
2
14

43
11
6
0
16

58
8
9
1
13

115
23

75
*5

90
18

A

nA

Gem.

. . . .

14

39

25

Jaloersch
Met zichzelf. . . .
Egoistisch

3
2
0

5
2
3

5
2
1

19
5

49
12

34
8

Gem.

|

1

Prikkelbaar

„Blijkens bovenstaande tabel zijn van de altruistische neigingen de
hoogere bij de actieven sterker, de lagere zwakker dan gemiddeld, terwijl
omgekeerd behoudens een paar uitzonderingen de hoogere neigingen bij de
niet-actieven onder de doorsneewaarde, de lagere daarboven staan."
Aangaande het voorkomen van altruistische neigingen bij de volwassen
bevolking geeft de volgende tabel een overzicht.
Procentgetallen
20—29 jaar

30—39 j a a r

40—49 J a a r

50—x jaar

Goedgehumeurd . . .
Prikkelbaar
Buiten Staat*)
. . . .

67
22
8

66
29
5

70
20
2

53
45
4

Meeleven
Met zichzelf

42
19

55
21

35
18

50
20

75
17

55
25

42
16

61
14

. . .

Hulpvaardig
Egoistisch

Duidelijk blijkt hieruit de standvastigheid van de altruistische eigenschappen in de verschillende (volwassen) leeftijdsgroepen, waarop misschien
*) boos te worden.
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de leeftijd van ouder dan 50 jaar een uitzondering maakt wat betreft de
prikkelbaarheid, die dan schijnt te vermeerderen.
Vergelijking met de tabel der schoolkinderen zou doen besluiten, dat de
bedoelde neigingen 00k op dezen leeftijd in dezelfde mate aanwezig zijn,
met uitzondering van het meeleven, dat aangeleerd moet worden.
Vergelijking van de Urker gegevens met die van de Wieringermeerbevolking was slechts in twee gevallen mogelijk. Zij doet zien, dat de Wieringermeerbewoner werd geacht aanmerkelijk hulpvaardiger en minder egoistisch
te zijn dan de Urker, terwijl 00k de Urker meer prikkelbaar, de Wieringermeerbewoner meer goedgehumeurd schijnt te zijn.
Ook hierin waren echter de schoolkinderen van Urk en van de Wieringermeer vrijwel gelijk.

b. Abstráete neigingen.
Komen wij eindelijk tot een beschrijving der abstracte neigingen:
eerlijkheid, moed, plichtsgevoel, natuurlijkheid, verdraagzaamheid.
Weer beginnend met de schoolkinderen geeft Wiersma de volgende
tabel betreffende de plichtmatigheid der Urker schoolkinderen, waarin de
samenhang met de activiteit dadelijk treft:
Procentgetallen

Verwaarloozen
. .
Uitstellen
Niet-accuraat . . .
Slordig

A

nA

Gem.

2
2
17
12

67
94
69
48

35
37
40
27

34
8

278
69

139
35

Niet verwaarloozen
Aanpakken
. . . .
Accuraat
Netjes

A

nA

Gem.

92
93
81
86

29
1
27
53

60
46
52
66

353
88

110
27

224
56

En concludeert: „De plichtmatigheid is bij de actieven belangrijk grooter,
bij de niet-actieven veel geringer dan gemiddeld".
Voor de eerlijkheid geldt iets dergelijks:
Procentgetallen

Strict eerlijk

. . .

A

nA

Gem.

74

4i

56

Overdrijvend
Leugenachtig

. . .
. . .

A

nA

Gem.

11
4

3i
22

21
12

Wiersma vervolgt: „ O p de vragen, die betrekking hebben op de abstracte
neigingen, is alleen op de bovengenoemde een voldoend aantal antwoorden
gegeven. Het blijkt, dat de hoogere abstracte neigingen door de activiteit,
de lagere daarentegen door de niet-activiteit worden bevorderd."
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Vergelijken we de abstraete eigensehappen der Urkers met die der
bewoners van de Wieringermeer, voor zoover voldoende antwoorden zijn
ingekomen, dan ontstaat voor de plichtmatigheid de volgende tabel:
Procentgetallen
7—14
jaar
Uitstellen .
Aanpakken .
Niet-accuraat
Accuraat
.
Slordig
. .
Netjes

. .
. .
. .
. .

45
48
41
52
28
67

(14)
(21)
(11)
(30
(38)
(44)

15—19
jaar

20—29
jaar

30—39
jaar

40—49
jaar

39
58
72
22
36
64

44
47
53
42
28
69

40
53
48
26
26
59

42
55
42
38
17
74

(")
(7i)
( 4)
(32)
( 5)
(74)

( 5)

(83)
( 3)
(57)

( 7)

(86)

( 8)
(81)
( 3)
(37)
(11)

(83)

(13)
(73)
( 4)
(48)
(12)
(80)

50—X
jaar
45
46
58
18
45
47

( 6)
(75)
( 6)
(60)
(14)

(70

Totaal

43
49
47
41
30
64

(10)
(62)
( 6)
(46)
(10)
(70)

en voor de verdraagzaamheid:
7—14 jaar 1 5 — 1 9 j a a r20—29 jaar 30—39 j a a r40—49 jaar 50—x jaar
Verdraagzaam
. .
Onverdr aagz aam

61 (69)
3 ( 0)

92 (80)
3 ( 1)

90 (80)
5 ( 2)

89 (80)
6 ( 3)

80 (66)
13 ( 5)

De plichtmatigheid der Urkers schijnt niet bijzonder groot en in elk
geval achterstaand bij die der Wieringermeerbewoners in alle leeftijdsgroepen,
met zeer geringe wisselingen tusschen de verschillende groepen onderling.
Voor zoover het de netheid betreft, zijn de verschillen echter veel grooter
en is de verhouding tusschen de beide schoolkindergroepen omgekeerd als
die tusschen de andere leeftijdsgroepen.
Van de overige abstraete neigingen zijn de vragen te vaak onbeantwoord
gebleven dan dat bepaalde gevolgtrekkingen konden worden gemaakt.
Het is duidelijk, dat de beide groepen in verdraagzaamheid elkaar niet
veel toegeven; behalve in de groep van 15—19-jarigen schijnen de Urkers
de Wieringermeerbewoners nog te overtreffen.
Voor de schoolkinderen werd de samenhang tusschen de activiteit en
eenige abstraete eigensehappen hierboven aangetoond.
c. Correlaties met

Zelfstandigheid.

Het komt mij voor, dat Wiersma in zijn aanteekeningen als toetssteen
voor verscheidene psychische eigensehappen heeft willen nemen een eigenschap, die maatschappelijk van overwegend belang is. Als zoodanig koos hij
de zelfstandigheid, door hem in zijn laatste publicatie over de schoolkinderen
van de Wieringermeer *) gerangschikt onder de intellectueele eigensehappen.
Betreffende deze eigenschap schrijft Wiersma: „Zelfstandigheid in denken,
handelen en gevoelen is gekenmerkt door het vermögen zijn eigen richting
*) E. D. Wiersma. Uitkomsten van een Psychologisch Onderzoek in de Wieringermeer. Publicaties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders,
no. 4, Alphen a/d Rijn, 1940.
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of o\ertuiging te volgen. Dit vermögen kan onder verschillende omstandigheden in meerdere of mindere mate zijn verzwakt.
Het jonge kind kan nog niet zelf zijn weg door het leven bepalen. Allen
verliezen dit vermögen in toestanden van slaperigheid, sufheid, vermoeidheid,
intoxicatie, onder invloed van affecten, bij overweldiging en ook ten gevolge
van aanhoudende africhting, b.v. van kinderen op opleidingsscholen, van
Studenten voor examens en vooral van militairen bij de opleiding voor den
krijgsdienst. Deze gebreken vinden hun analogieen in de pathologie. Bij
debielen, imbecillen en idioten bestaat, zooals bij het kind, gebrekkige ontwikkeling, bij vele ziekten van somatischen en psychischen aard, een belemmering der psychische functies.
Onzelfstandigheid, het onvermogen om op zichzelf te staan, om onafhankelijk te zijn, kan behalve in graad ook in vorm groote verschillen vertoonen. Zij kan zieh bepalen tot enkele functies, b.v. het denken, het handelen
en het gevoelen, maar zij kan zieh ook uitstrekken over meerdere of alle
geestelijke functies. Allerlei variaties kunnen dus worden aangetroffen en
daarmee dienen de paedagoog en de medicus rekening te houden, om onzelfstandigheid ten gevolge van ondoelmatig onderwijs op lagere, middelbare
en hooge Scholen en te groote automatiseering door militaire oefeningen te
voorkomen. Het is heel goed mogelijk, dat er vooral stoornissen worden
aangetroffen in de zelfstandigheid van het denken, van het handelen, van
het gevoelen, terwijl de niet aangetaste gebieden normaal funetionneeren."
De vraag betreffende het al of niet zelfstandig zijn (zooals dat blijkt
uit het uitgesproken oordeel) raakt de kern van het zieh maatschappelijk
handhaven in het algemeen, en is wel bijzonder belangrijk voor de Urkers
ingesloten in den nieuwen polder.
Op grond van de uitwerking van materiaal in de Wieringermeer verzameld, schrijft Wiersma: „Blijkbaar zijn de onzelfstandigen veel minder
actief, en meer primair dan gemiddeld en dan de zelfstandigen. Zij neigen
dus meer tot het nerveuze temperament dan de zelfstandigen, maar tevens
is het duidelijk, dat onder de onzelfstandigen ook een groot aantal actieven,
niet-emotioneelen en secundairen aanwezig zijn. Zelfs worden daaronder
actieve secundairen, dus wilskrachtige personen aangetroffen."
Vervolgens wordt hieronder de samenhang van de zelfstandigheid met
de temperamentseigenschappen bij de Urkers nagegaan.
Procentgetallen

Zelfstandigen . .
Napraters . . .
Van zelfst.
99

99

Van napraters
99

99

A
nA
A
nA

20—29 jaar

3°—39 j a a r

40—49 jaar

50—x jaar

42
44
53
47
3i
62

47
36
73
27
50
50

47
36
69
3i
45
55

45
38
61
36
29
7i

9

Een positieve correlatic tusschen zelfstandigheid in oordeel en activiteit
mag dus wel worden aangenomen.
Besehouwen wij de volgende temperamentseigenschappen in dit verband
dan blijkt:
Procentgetallen

Van zelfst.
>>

)>

»>

if

Van napraters

E
nE
E
nE

20—29 jaar

30—39 j a a r

40—49 i a a r

50—x jaar

93
7
62
38

77
19
80
15

77
15
55
40

82
18
7i
25

Hieruit volgt wel duidelijk, dat ook de emotionaliteit positief gecorreleerd
is met de zelfstandigheid.
Vragen wij ons ten slotte af, of ook de secundaire functie een verband
vertoont, dan blijkt het volgende:
Procentgetallen

Van zelfst.
ff
ff
Van napraters
ff
ff

S
P
s
p

20—29 jaar

30—39 J a a r

40—49 J a a r

50—x jaar

27
67
0
94

3i
62
30
45

3i
46
15
55

45
39
32
46

Hier blijkt alweer een positieve correlatie, waaruit zou volgen, dat het
temperament van de zelfstandigen bij uitstek zou zijii het gepassionneerde.
Wiersma schrijft letterlijk:
„De zelfstandigen zijn meer actief, meer emotioneel, meer secundair
dan de napraters. Zij zijn meer cholerisch, de onzelfstandigen meer amorph."
Dit geldt speciaal voor de groep der Urkers, waarin de primairen immers
talrijk zijn.
Vervolgens heeft Wiersma de overige intellect-eigenschappen getoetst
aan de zelfstandigheid.
De uitkomsten zijn de volgende:
Procentgetallen
Van zelfst.
a
a

bevattelijk
niet-bevattelijk

82
18

Van napraters
ft
ft

bevattelijk
niet-bevattelijk

26
69

Van zelfst.
a
ff
ff
ff
Van napraters
ff
ff
ft
ft

verstandig
oppervlakkig
dom
verstandig
oppervlakkig
dom

34
59
5
9
70
14

Ook bij de overige intellectueele eigenschappen: menschenkennis, ruimof bekrompenheid, het goed verteilen van verhalen (al of niet eigengemaakte),
zijn de zelfstandigen steeds in het voordeel.
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De egophile eigenschappen zijn eveneens nagegaan op haar samenhang
met de zelfstandigheid.
De zelfstandigen waren veel minder heerschzuchtig en meer geneigd
ieder zijn vrijheid te laten, zij waren misschien iets meer tevreden met eigen
prestaties, zij hadden meer eerzucht en hielden zieh minder op den achtergrond. Wij mögen dus zeggen, dat bij hen, als bij de actieven, de egophilie
meer ontwikkeld was.
Ten opzichte van de altruistische neigingen bleken de zelfstandigen slechts
meer uitgesproken, zoowel naar den egoistischen als naar den altruistischen
kant, terwijl dit bij de onzelfstandigen veel vaker onbeslist bleef.
Ook wat de vitale neigingen aangaat (gesteld zijn op lekker eten en
drinken) schenen de zelfstandigen meer uitgesproken positief of negatief
te zijn.
Voigt ten slotte de samenhang met de abstracte neigingen, dan blijkt
de plichtmatigheid duidelijk samen te gaan met de zelfstandigheid, en wel
is dit het sterkst voor de vraag: aanpakken of uitstellen.
Voor de verdraagzaamheid werd gevonden, dat de zelfstandigen iets
minder verdraagzaam zijn.
Wat de eerlijkheid betreft: de zelfstandigen zijn iets eerlijker dan de
napraters.
Ook met de abstracte neigingen heeft de zelfstandigheid een samenhang, doch deze is veel minder standvastig dan die met temperament en
intellect en betreft in hoofdzaak de plichtmatigheid.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de aanleg der Urkers in vele opzichten
gunstig is te noemen. Op meerdere punten kunnen zij de vergelijking met
de boven het gemiddelde uitstekende bevolking van de Wieringermeer
doorstaan. Binnen enkele jaren zal een overeenkomstige bevolking zieh naast
en om hun eiland vestigen. De groote mate van verdraagzaamheid der
Urkers doet vermoeden, dat hieruit niet bijzonder veel botsingen zullen
ontstaan.
In hoeverre zullen echter de Urkers hun zelfstandigheid kunnen blijven
bewaren? Hierin zal volgens het bovenstaande de graad van activiteit den
doorslag geven. Slagen zij erin dezen op te voeren tot ongeveer den graad
van activiteit der hen omringende immigranten, dan schijnt zelfstandigheid
voor de groep der Urkers gewaarborgd. Ongetwijfeld ligt in het rondom
zieh zien ontstaan van nieuw land reeds een Sterke prikkel tot activiteit.
Waarschijnlijk zal daarnaast ook wilskracht noodig zijn om het gewenschte
peil te bereiken.
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5. De samenhang van lichamelijke en psychische eigenschappen.
Zooais reeds hierboven gezegd, houden wij allen in het dagelijksch
leven rekening met een zekeren samenhang tusschen uiterlijk en innerlijk.
In hoeverre wij goede gronden voor een dergelijke aanname hebben, blijft
ons geheel onbewust.
Wiersma ging nu dezen samenhang in het bijzonder na voor een paar
morphologische eigenschappen: slank-gedrongen en voor een paar physiologische:
snel-traag.

Uitgaande van de schoolkinderen bleken van dezen 65 % slank, 16 %
gedrongen, en 19 % onbepaald te zijn. Gespierd waren slechts 8 %!, d. w. z.
van de slanken 5 % en van de gedrongenen 13 %. Mager waren 62 %, n.l.
82 % van de slanken en 27 % van de gedrongenen. Fijn waren 8 %, n.l. van
de slanken 12 % en van de gedrongenen o %.
Aangevuld met de hier genoemde samenhangende gegevens Staat het
beeld van de slanken en dat der gedrongenen vrij scherp omschreven voor
ons.
Daar onder de anthropologische waarnemingen de schedelmeting een
zeer voorname plaats inneemt, werd hier 00k nagegaan, hoe de vormen van
voorhoofd, achterhoofd en gelaat samenhangen met den algemeenen lichaamsbouw.
Vorm van het voorhoofd.
Procentgetallen

Hoog
Laag

.

Slank

Gedrongen

Gem.

68
21

53
42

63
22

Slank

Gedrongen

Gem.

10
13
76
63
27

18
30
49
7i
20

11
16
67
66
23

Vorm en kleur van het gelaat.
Procentgetallen

Rond
Vierkant
Eivormig
Blozend
Bleek

„Volgens bovenstaande opgaven zijn de voorhoofden der slanken hooger,
der gedrongenen lager dan gemiddeld, terwijl in den stand geen noemens-
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waardige verschillen kunnen worden aangenomen. Ook in den vorm van
de achterhoofden werden geen verschillen opgegeven. In het gelaat vinden
wij groote verschillen. Het gelaat der slanken is minder rond en vierkant,
meer eivormig, dat der gedrongenen meer rond en vierkant, minder eivormig
dan gemiddeld."
De kleur van het gelaat is in deze groep bij de slanken iets vaker bleek
dan bij de gedrongenen, doch de blozende kleur overweegt in het algemeen
sterk.
De slanken bleken een iets dünnere huid te bezitten, die ook droger
en minder vettig is dan die der gedrongenen.
Ook de volwassenen werden ingedeeld in slanken en gedrongenen.
Van 174 mannen waren

82 slank d. i.
62 gedrongen
30 n. i.
174

47 /o*
36 /o17 /o100

Van 87 vrouwen waren

46 slank d. i.
32 gedrongen
9 n. i.

53 /o*
37 /o10 /o100 /o-

87

Van de 128 slanken (mannen en vrouwen) waren 81 % mager, van de
94 gedrongenen slechts 2 %; vet waren slechts 2 % van de slanken en 64 %
van de gedrongenen. De eigenschappen mager—vet schijnen dus op den volwassen leeftijd nog veel nauwer samen te hangen met de eigenschappen
slank—gedrongen, dan bij de schoolkinderen het geval was.
De gedrongenen waren ook iets meer gespierd n.l. 44 %, terwijl van de
slanken 36 % gespierd waren. Fijne bouw werd bij 15 % der slanken aangegeven, grove bouw bij 11 %. Van de gedrongenen was o % fijn en 37 %
grof, zoodat ook hier een duidelijke correlatie blijkt.
Ook bij de volwassenen bestond een bepaald verband tusschen lichaamsbouw en vorm van schedel en aangezicht.
Het voorhoofd was hoog bij 70 % van de slanken, laag bij 20 % van
hen. Bij de gedrongenen waren deze percentages 21 en 9. Verschillen in
den stand van het voorhoofd en den vorm van het achterhoofd waren ook
bij de volwassenen niet typisch.
Van de slanken was het gezicht in 85 % eivormig, van de gedrongenen
in 42 %; rond was het in 12 % van de slanken en 29 % van de gedrongenen;
vierkant in 3 % van de slanken en 25 % van de gedrongenen. De kleurverschillen van de huid waren bij de volwassenen onduidelijk. De huid bleek
weer vaker dun, droog en minder vettig bij de slanken.
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Gaan wij over tot de physiologische eigenschappen snel-traag.
„Gemoedstoestanden blijken uit de uitdrukkingsbewegingen, die in de
houding, het spreken, de gelaatsexpressie, den blik der oogen en verder ook
in den slaap, de maag- en darmfunctie, de lichaamstemperatuur, de polsen ademhalingsfrequentie, de zweetsecretie enz., dus in automatische en
autonome verrichtingen zichtbaar zijn. De automatismen worden onderscheiden in het snelle en het langzame, het zekere en het onzekere, het rüstige
en het onrustige tempo-type, de autonomieën in hyper- en hypo-autonome
typen. De indeeling in deze typen heeft recht van bestaan omdat de verschillen, die hen kenmerken, zieh als inherente verschijnselen der persoonlijkheid vertoonen. De algemeene reactiesnelheid gaat b.v. gepaard met
verhoogde snelheid van alle handelingen: van het loopen, het schrijven,
het spreken enz., terwijl omgekeerd langzaamheid zieh niet in een enkele
beweging, maar in alle bewegingen openbaart. Op gelijke wijze kan alle
doen en laten ôf door beslistheid en zekerheid, ôf door onzekerheid zijn gekenmerkt. En zoo is het ook met rustigheid en onrustigheid.
Het enquêtemateriaal stelt ons in Staat de verschillende tempotypes af
te zonderen, de onderlinge correlaties en die met andere verschijnselen te
berekenen. Uit vroegere onderzoekingen met de somato-psychologische
enquête is duidelijk gebleken, dat er een Sterke correlatie bestaat tusschen de
algemeene reactiesnelheid met de vlugheid en traagheid, de beslistheid en
onzekerheid, de rustigheid en onrustigheid van andere bewegingen.
Zijn de bovengenoemde physiologische typen ook bij deze schoolkinderen
te vinden en is ook hier een samenhang te vinden tusschen de reactiesnelheid
en andere verrichtingen? Om daarin inzicht te verkrijgen werden uit alle
kinderen de snel en traag reageerenden uit het materiaal uitgezocht en vergeleken met de leerlingen, die in houding rechtop of gebogen, krachtig of
slap, die in hun bewegingen beslist of onzeker, rüstig of onrustig, kalm of
haastig en gejaagd, die bij het aanvoelen een hoogere of een lagere lichaamstemperatuur, die een snelle of langzame pois en ademhaling hadden.
Er zijn van 286 leerlingen 54 van wie wordt opgegeven, dat zij snel,
127, dat zij traag reageeren. Er werd berekend hoeveel van de snel, hoeveel
van de traag reageerenden en hoeveel van alle kinderen, dus gemiddeld,
beslist en onzeker, rüstig en onrustig, kalm en gejaagd zijn, een expressieve
en een niet expressieve gelaatsuitdrukking, een rechte en gebogen, een
krachtige en slappe houding, een verhoogde huidtemperatuur en vermeerderde zweetsecretie vertoonen. De volgende tabel geeft een overzicht van de
resultaten.
Uit deze tabel blijkt, dat de beslistheid, de gelaatsexpressie, de rechte
houding, de huidtemperatuur, de zweetsecretie door grootere snelheid der
*) E. D. Wiersma. Gapita psychopathologica, Groningen, 1931.
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bewegingen worden verhoogd, dat onzekerheid en krachteloosheid door
traagheid der bewegingen verhoogd, onrust, gejaagdheid worden verminderd."
Procentgetallen
snel

gem. traag

snel

gem. traag

i

2 8
Onzekere bewegingen
6 1
0
Besliste bewegingen .
8
1 2
3i
Rüstige
„
9
15
9
Onrustige
„
. 11
11
3
1 2
Kalme
„
13
19
32
Gejaagde
5i
1
Expressief gelaat . .
30
17
15
Niet-expressief gelaat
55
54
74
Rechtop
9i
7i
39
Gebogen houding .
50
4
7
2 0
Krachtige houding .
33
36
38
Slappe
„
34
38
1 6
Temp.hoog . . . .
19
9
13
Temp.laag . . . .
50
17
2 6
Huid droog . . . .
32
15
17
Huid nat
13
13
De physiologische typen bij de volwassenen vertoonden veel overeenkomst met die bij de schoolkinderen.
Van mannen en vrouwen tezamen waren traag 70 % en snel 23 %.
De mannen bleken duidelijk trager dan de vrouwen. Wat betreft de onderscheiding der bewegingen in beslist en onzeker was het sexe-verschil niet
sterk.
Van de tragen waren 57 % beslist en 30 % onzeker; van de Snellen
85 % beslist en 8 % onzeker. Men onderscheidt dus: trage beslisten en trage
onzekeren, snelle beslisten en snelle onzekeren.
De snelheid van spreken en loopen bleek gecorreleerd met de snelheid
der reactie, zoodat het hier om algemeene, motorische, eigenschappen gaat
en niet om die van afzonderlijke spiergroepen, die b.v. door oefening een
groote snelheid zouden hebben verworven.
De Snellen Spraken 00k luider en de tragen zachter, zoodat men hier,
nog algemeener, van grootere energie-afgave kan spreken.
Het gelaat was bij de tragen minder expressief en veel minder bewegelijk.
De blik was bij de tragen rüstiger dan bij de Snellen, zoodat hier iets omtrent den psychischen achtergrond van de verschillende verschijnselen blijkt.
De tragen hadden merkwaardig veel angstige droomen. De tragen deden
vaker een middagslaapje, maar overigens bleek geen verschil tusschen den
slaap der Snellen en der tragen.
Het scheen nu van belang na te gaan hoe de uiterlijke eigenschappen:
slank-gedrongen, snel-langzaam samenhangen met psychische eigenschappen.
In de eerste plaats werden hiervoor de temperamentseigenschappen
gekozen, die in de groepen slanken en gedrongenen afzonderlijk werden
nagegaan.
De activiteit was niet verschillend in de beide groepen: 51 % der slanken
en 48 % der gedrongenen was actief, 41 % der slanken en 45 % der gedrongenen was niet-actief, terwijl de overige percentages, onderscheidenlijk 8
en 7, als twijfelachtig actief waren aangemerkt.
Bezien wij echter uitsluitend de jonge menschen, de schoolkinderen,
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of ook de 7—29-jarigen, dan blijken de slanken in deze groep meer actief
te zijn: 50 % van de slanken tegen 34 % van de gedrongenen bezit deze
eigenschap. Degenen, die jong reeds niet slank zijn, hebben dus een sterkere
correlatie met de inactiviteit dan degenen, die den gedrongen bouw op
lateren leeftijd verwerven.
De emotionaliteit was vrij gelijkelijk verdeeld, de gedrongenen schenen
iets meer emotioneel te zijn.
Tegenover deze geringe verschillen Staat een vrij groot verschil in
secundaire functie. Van de slanken waren 50 % primair en 31 % secundair,
terwijl de overigen onduidelijk primair waren. Onder de gedrongenen waren
39 % primair en 38 % secundair, terwijl de overigen onduidelijk primair
waren. Dit verschil was ook aanwezig wanneer de volwassenen afzonderlijk
werden beschouwd. Prof. Wiersma gaf zulk een samenhang reeds aan in
Capita psychopathologica.
Wat de volledige samenstelling van de temperamenten betreft, zullen
dus de gepassionneerden en de sentimenteelen onder de gedrongenen ten
deele de plaats van de cholerischen en nerveuzen innemen.
Een volgende vraag is die naar den samenhang met het intellect. Ten
opzichte van de bevattelijkheid bleek geen verschil tusschen slanken en
gedrongenen. Uit de antwoorden op de vraag: verstandig, oppervlakkig of
dorn, bleek het aantal oppervlakkigen onder de slanken betrekkelijk zeer
groot, terwijl het aantal verstandigen en dommen niet verschilde.
Bij de vitale neigingen: het gesteld zijn op lekker eten en drinken, ontmoeten wij een eigenschap, waar de correlatie meer den vorm van een oorzakelijk verband schijnt aan te nemen. Toch was hier, wanneer de leeftijdsgroepen in aanmerking werden genomen, geen verschil te vinden tusschen
de slanken en de gedrongenen.
De egophile neigingen vertoonden geen verschillen, met uitzondering
van de ijdelheid en de heerschzucht, die bij de gedrongenen sterker vertegenwoordigd schenen, terwijl dezen ook minder vaak niet-ijdel en minder
te leiden waren of geneigd ieder zijn vrijheid te laten.
Van de altruistische neigingen bleek geen verschil in prikkelbaarheid
Aantallen

20—-29 jaar
IJdel
Niet ijdel
Niet ingevuld

sl.

gedr.

12

4
3

. . .

9
5

Heerschzuchtig . .
Vrijheid latend . .
Te leiden
Niet ingevuld . . .

1
19
5
1
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—

1
3

2
1

30—39 jaar
sl.
gedr.

12
10

14

6

5

2
18

10

5
3

3

3
3

4°—49 jaar
sl.
5
9

gedr.

16
—

6

8

2

4
15
1
4

11

2

5

50— . jaar
sl.

Totaal

gedr.

sl.

gedr.

16
6

26
2
12

32
44
23

60

2
18

7
17

66

3

3

2

6
10

7

15
11

5
25
15
45

12
18

te bestaan, maar wel waren de slanken hulpvaardig en leefden zij meer
mee met anderen, terwijl zij minder egoistisch en in zichzelf verdiept waren
dan de gedrongenen.
Aantallen
20—29 jaar

sl.
Meeleven
Zichzelf
Niet ingevuld . . .
Hulpvaardig . . .
Egoist
Niet ingevuld . . .

gedr.
1
3
3

12

4

10

3
3
1

21

3
2

30—39 jaar 40—49 jaar
sl. gedr. sl. gedr.

11

10

17
4
4

16

4

13
3
4

14
5
5

15
4

26
6
8

7

10

8
8

7
9
3

3

14
3
11
19
4
5

50—x jaar
sl. gedr.

2

6

13
11

Totaal
sl. gedr.
50
13
36

32

68

50

14
17

30
28

23

17

Komen wij thans tot een toetsing der abstracte neigingen en in de eerste
plaats der plichtmatigheid.
Aantallen
20—29 jaar

sl.
Uitstellen
Aanpakken . . .
Niet ingevuld . .
Niet accuraat . .
Accuraat
Niet ingevuld . .

gedr.

8

.
.
.
.

Slordig
Netjes
Niet ingevuld . . .

15
3

6
1
—

6

11

14

—

1

1

6

4
2

19
1

—

30—39 jaar

sl.
12

15
1

12
11

5

7
17
4

40—49 jaar

gedr.
5

11

3

5
3

Totaal
sl. gedr.

gedr.

sl.

gedr.

10
10

8
16

9
15

17
18

—

—

39
55
5

12
11
1

16

22
10
8

45
37

5i

4

13

30

30
53

6
8
6

11
2
6
11

50—X;jaar

sl.

4

16

20

—

—

1

4
5

11
1

5

17
20

3

17

63
6

36

46
8
23
16

6

Als totaal voor de plichtmatigheid volgt door optelling der afzonderlijke
gegevens voor de slanken en gedrongene volwassenen:
niet plichtmatig
plichtmatig
niet ingev.

slank
114
155
28

gedrongen
117
122
30

Bezien wij vervolgens de eerlijkheid, dan schijnen de slanken meer
strict eerlijk te zijn, terwijl de gedrongenen vaker overdrijven en opsieren.
De percentages, waarin het oordeel leugenachtig is neergeschreven, verschillen
echter niet.
De laatste abstracte eigenschap, waarvan gegevens zijn verzameld,
de verdraagzaamheid, blijkt in iets sterkere mate aan de slanken eigen te zijn.
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat in de Urker bevolking slanken en
gedrongenen zijn te onderscheiden. Dat het laatste type zieh kenmerkt door
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sterkere secundaire functie, minder oppervlakkigheid, sterkere ijdelheid en
heerschzucht, minder meeleven en minder hulpvaardigheid, geringere plichtmatigheid, geringere mate van stricte eerlijkheid en geringere verdraagzaamheid.
Op het eerste gezicht zijn deze verschillen niet alle samenhangend:
de sterkere secundaire functie en de geringere oppervlakkigheid staan los
van de overige verschillen, die alle in eenzelfde richting wijzen. Zij duiden
n.l. op een sterker individualisme en een geringere geschiktheid tot het opgaan
in de groep.
Vragen wij ons thans af, of de groepen der slanken en gedrongenen
inderdaad anthropologische groepen vertegenwoordigen, dan bestaan hiervoor stellig aanwijzingen. Sasse
vond reeds heel breede naast heel smalle
gezichten, hetgeen Piebenga op grond van zijn gegevens kon bevestigen en
scherper aangeven (vergel. blz. 58); 36 % der bevolking bleek euryprosoop
en 41 % leptoprosoop, zoodat voor een overgangsgroep slechts een gering
percentage overschiet. Op grond hiervan meent Piebenga dan 00k, dat de
Urker bevolking uit twee dementen bestaat. Wij mögen nu aannemen, dat
de door Wiersma als slanken onderscheiden individuen in het algemeen
tot het Noordsche ras hooren (dus in dit bijzondere geval vrij zeker tot de
Friezen), terwijl de gedrongenen dan met het Dal-volk overeenkomen. De
gevonden sterke correlatie met den gelaatsvorm maakt deze opvatting aannemelijk. Een correlatie met 00g- of haarkleur werd niet gevonden.
Een gegeven, dat eenigermate samenhangt met het vermelde, vindt
men in een mededeeling van Schuurmans Stekhoven 2 ), die waarnam, dat
de door blonde blauwoogigen bewoonde huizen meer gevuld waren dan die,
welke door een donker type werden bewoond. Dit wijst op een meerdere
verdraagzaamheid van het Noordsche ras. Waarschijnlijk was de door dezen
schrijver bedoelde brunette-groep alpien, dus slechts tot op zekere hoogte
op één lijn te stellen met het gedrongen type op Urk.
Een moeilijkheid bij het vergelijken der psychische eigenschappen der
beide bevolkingsgroepen is hierin gelegen, dat de eigenschap slank-gedrongen
zeer sterk samenhangt met den leeftijd: de slankheid neemt af met het klimmen
der jaren. Verschillende psychische eigenschappen bleken eveneens sterk
met den leeftijd samen te hangen, zooals de heerschzucht, die met de jaren
toeneemt. Zuivere gegevens zou men dus slechts kunnen ontleenen aan zeer
beperkte leeftijdsgroepen, maar het geringe aantal onderzochte personen
laat in dit geval een dergelijke splitsing niet toe. Duidelijk bleek in verschillende gevallen, dat een bepaalde samenhang zieh het sterkst vertoonde
bij de jeugdige gedrongenen, vergel. blz. 157.
x)

J. Sasse. Kort Verslag van het anthropologisch onderzoek der Urker levende Bevolking. 1911.
J. H. Schuurmans Stekhoven. Rasconstructie en Woningtoestanden, Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1905, blz. 1691.
2)
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De gevonden eigenschappen: eenvoud, stricte eerlijkheid, plichtmatigheid zijn stellig eigenschappen, die wij gewend zijn aan de Friezen toe te
kennen. Wel moet bedacht worden, dat de onderzoekers zelf tot deze groep
behoorden, zoodat de eigenschappen van dit deel der Urker bevolking hun
meer toegankelijk moeten zijn geweest dan die van het Dal-volk.
Toch is de grootste voorzichtigheid geboden. De bijzondere combinatie
van de bovenvermelde individualistische eigenschappen met een Sterke
secundaire functie en een niet-oppervlakkig intellect doet onwillekeurig
denken aan een mediterrane bevolking. Hoewel men het längs dezen weg
gevondene slechts als een zwakke aanwijzing kan beschouwen, is niet te
ontkennen, dat de opvatting betreffende een verband tusschen de tegen woordige Urkers en het mediterrane ras, die Sasse verdedigde, hierdoor
eenigen steun verkrijgt. Hier zij herinnerd aan de opvatting van Hellpach,
die het alpiene type als een mengsei van Noordsch en mediterraan ras beschouwt.
Verder heeft het vinden van een samenhang tusschen lichamelijke en
geestelijke eigenschappen nog een algemeen belang. Deze vormt n.l. een aanwijzing in de richting van de erfelijkheid der psychische eigenschappen.
Immers indien bepaalde lichamelijke eigenschappen, voor welke erfelijkheid
wordt aangenomen, inderdaad samenhangen met bepaalde psychische
eigenschappen, zou, middellijk, ook voor deze laatste erfelijkheid zijn aangetoond.
De gegevens, verkregen door het nagaan der psychische eigenschappen
der Snellen en tragen, zijn minder belangwekkend.
AI dadelijk bij de temperamentseigenschappen blijken de Snellen wel
actiever dan de tragen, maar dit is vanzelfsprekend. Ook waren de tragen
wat vaker niet-emotioneel en meer secundair dan de Snellen, zoodat hun
totale temperament naar het sentimenteele verschoven is ten opzichte van
dat der Snellen, dat meer cholerisch is.
Ook met de bevattelijkheid bleek eenig verband: de Snellen werden
vaker bevattelijk genoemd: 63 % tegen 53 % en minder vaak niet-bevattelijk: 36 % tegen 45 %. Daarentegen bleek geen duidelijke samenhang met
de verstandigheid.
Wat betreft de vitale eigenschap: het gesteld zijn op lekker eten en
drinken, vertoonden de beide groepen geen verschil.
De egophile eigenschappen bleken meer aan de Snellen eigen dan aan
de tragen, maar dit geeft niets nieuws, omdat dit verschil reeds bij de actieven
en de niet-actieven is aangetoond. De Snellen zijn dus meer egophiel dan
de tragen.
De altruistische neigingen gaven een wat tegenstrijdig beeld. De Snellen
toonden zieh wel meer prikkelbaar, hetgeen in hun snel reageeren ligt opgesloten. Zij zouden op grond hiervan als minder altruistisch moeten worden
XII - Urk
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beschouwd, doch zij toonden meer meeleven met anderen en minder bezigzijn met zichzelf, hetgeen hier weer tegenover Staat. De hulpvaardigheid
was niet verschillend, zoodat de uitkomst is, dat er ten opzichte van dei
altruistische neigingen geen verschil tusschen de beide groepen bestaat.
Als voorbeeld van de abstracte neigingen beginnen wij weer met de
plichtmatigheid. Het verwaarloozen van verplichte werkzaamheden, de
accuraatheid en de netheid vertoonden in het geheel geen verschil, maar het
paar aanpakken-uitstellen, waarin sterk een snelheidsfactor aanwezig is,
vertoont een verschil ten gunste van de Snellen, die meer aanpakken: 59 %
tegen 47 % en minder uitstellen: 36 % tegen 46 %. Noch de eerlijkheid, noch
de verdraagzaamheid vertoont een verschil, zoodat omtrent de abstracte
neigingen 00k eigenlijk niets gevonden is.
Het physiologische verschil: snel-traag geeft dus nagenoeg geen aanwijzingen betreffende het innerlijk van een persoon. Het doet dit slechts
in zooverre als het met activiteit is gecorreleerd. Het heeft geen zin de Urker
bevolking te verdeelen in Snellen en tragen, want deze eigenschappen zijn
blijkbaar geen groepskenmerken (al werd onder de Snellen een hooger percentage bruinoogigen gevonden).
Anders was het met het verschil in lichaamsbouw. Het onderzoek gaf
stellig aanwijzingen voor een indeeling der bevoiking in slanken en gedrongenen, waarin men twee groepen herkent, die 00k in hun psychische eigenschappen kenmerkende verschillen vertoonen.
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6. Samenvatting.
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat de psychische eigenschappen der
Urkers gunstig zijn te noemen. In activiteit blijven zij echter achter bij een
immigranten-bevolking.
Verder zijn hun eigenschappen veeial wat individualistisch: de eigen
persoon neemt een wat groote plaats in het bewustzijn in, waardoor het
opgaan in de groep noodzakelijkerwijze lijdt.
Het schijnt, dat in het bijzonder de Urkers, die een gedrongen bouw
toonen, deze eigenschappen bezitten. Dit vindt echter een tegenwicht in de
meerdere secundaire functie en de geringere oppervlakkigheid van deze
groep.
Vroegere onderzoekers hebben deze gedrongenen van bouw als de meest
typische Urkers beschouwd. Vergeleken met de groep der slanken zouden
zij een Zuidelijken inslag bezitten. In zooverre de genoemde psychische eigenschappen inderdaad samenhangen met dezen bouw, zijn dus ook deze als
kenmerkend voor den typischen Urker te beschouwen.
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III. LAND EN VOLK
1. Geologie en praehistorie.

H. TJ. PIEBENGA.

Het eiland Urk, midden in de Zuiderzee gelegen op ongeveer 52 ° 39'
noorderbreedte en 5 0 35' oosterlengte van Greenwich, bestaat uit een diluviaal en een alluviaal gedeelte. Het diluviale gedeelte wordt gevormd door
een ongeveer 9 m hoogen heuvel in het Zuidwesten van het eiland, het alluviale gedeelte, dat ongeveer 5/e v a n het eiland beslaat, is aanmerkelijk lager.
Harting (1853) was de eerste, die het eiland op zijn geologische gesteldheid onderzocht. De algemeen verbreide meening, dat het eiland een rots
zou zijn x ), alsmede berichten aangaande zoetwaterputten, die met het getij
der zee ofmet den waterstand van den IJssel bij Kampen zouden rijzen en
dalen, hadden zijn interesse gewekt en dientengevolge kwam hij er toe, in
1852 een viertal boringen en een aantal gravingen te laten verrichten. Deze
bewezen hem, dat de twee gedeelten geheel verschillende formaties waren.
Het diluviale gedeelte bleek een keileemheuvel te zijn, waarvan het onderzoek hem vier verschillende lagen deed kennen.
De eerste laag, nabij de Ned. Herv. Kerk, bijna 6 m dik, bestond uit
geelachtig rood gekleurde leem met daartusschen tamelijk veel zand en steenen
van allerlei grootte. De kleur wisselde naar gelang van het verschillend
gehalte aan ijzeroxydhydraat — waardoor de laag een zeer groote hardheid en vastheid had verkregen — en het al of niet aanwezig zijn van koolzure
kalk, die vooral op grootere diepte in overvloed aanwezig was, waardoor
de leem in leemmergel overging. De leem had slechts een zeer geringe plasticiteit. Het aantal rolsteenen in deze laag was buitengewoon groot. Men
vond er graniet, syeniet en gneis in vele varieteiten, glimmerhoudende zandsteen, marmer en vele andere kalkgesteenten, krijt en vuursteenen.
De tweede laag, van veel geringere dikte — ongeveer 0.5 m — bestond
uit een zwartachtig grijze, zandige leemmergel, hier en daar met een geeltot bruinachtige tint. Vooral in de diepere gedeelten der laag was veel zand
aanwezig. De rolsteenen in deze laag behoorden grootendeels tot dezelfde
rotssoorten als die in de eerste laag. Het aantal vuursteenen — daaronder
vrij groote knollen — was echter aanzienlijk grooter.
De derde laag, even dikker dan de tweede, werd gevormd door een
licht geelachtig grijze leemachtige zandmergel. Deze lagen twee en drie
*) Ook thans blijkt die meening nog niet uitgeroeid te zijn. Althans het Urker „orgaan" ten
dienste van het vreemdelingenverkeer spreekt nog steeds van een „rotsachtige structuur van den
bodem".
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gingen onmerkbaar in elkaar over en vertoonden dus geen scherpe grens.
De gerolde steenen uit deze laag kwamen overeen met die in de tweede.
De vierde laag bestond uit zand, dat geheel vrij was van koolzure kalk,
en zieh daardoor wezenlijk van de hooger liggende lagen onderscheidde.
In de bovenste drie lagen bleef het percentage granieten, gneisen en
porphieren enz. ongeveer gelijk (25 %), de kalkgesteenten namen benedenwaarts af (54 % — 25 % — 16 %), terwijl het krijt en de vuursteenen in
de diepere lagen juist het talrijkst waren. Voorzoover Harting kon nagaan,
kwamen in de vierde laag geen rolsteenen voor.
Blijkens de in deze gesteenten voorkomende fossielen (Leptaena depressa,
Beyrichia complicata, Actinocrinus laevis, Pentacrinus pentagonalis, Terebratula flabellula en plicatella) heeft men hier te doen met formaties uit
het Siluur, het Devoon en de Jura, terwijl een stuk Taxites-hout uit de bruinkool van het Tertiair afkomstig is; 00k vulkanische gesteenten ontbreken niet.
Harting acht deze rolsteenen uit Scandinavie of misschien uit Engeland
afkomstig.
Het laag liggend gedeelte van het eiland is een alluviale formatie. Daar,
waar het aan de zee grenst, wordt het door een grofkorrelig zand bedekt,
dat talrijke recente schelpen en rolsteenen bevat. Ook de läge, overlangs
evenwijdig aan de N.W.-kust loopende rüg bestaat uit dit zand, alleen bedekt
met een dun laagje teelaarde. Tusschen het zand vindt men hier en daar
losgewoeld en aangespoeld veen, er onder ligt een laag klei, blijkens de daarin
vervatte schelpen een marine-formatie. Het geheele middengedeelte daarentegen wordt ingenomen door een zoetwater-formatie. Aan de oppervlakte
ligt een laag zandige klei, waarin geen spoor van overblijfselen van zeeorganismen voorkomt, terwijl er wel schalen van Navicula Brebissonii Kütz,
een zoetwater-diatomee, werden aangetroffen. Naar beneden wordt de klei
minder zandig en gaat over in een donker gekleurde taaie kleimergel. Onder
de klei bevindt zieh laagveen, waarin vele stukken hout van Salix alba, den
wilg.
Volgens Harting is de zoetwater-formatie blijkbaar de oudere, en de
marine-formatie de jongere. Hij acht de kern van het alluviale gedeelte
ontstaan in den tijd van de zoetwater-lagune achter den schoorwal.
In de achttiende eeuw werd er zoo nu en dan barnsteen op Urk gevonden; later was dit niet meer het geval.
In 1889 publiceerde Martin een artikel over den geologischen opbouw
van het eiland Urk. Ook hij beschouwt den zandigen leemheuvel als een in
den ijstijd ontstane hoogte, in tegenstelling met Harting echter noemt hij de
klei van het geheele alluviale gedeelte een marine-formatie.
In 1915 zijn onder leiding van Steenhuis een tweetal diepboringen
verricht, n.l. één in de nabijheid van den vuurtoren(tot 31.8 m onder volzeepeil) en één op het dorpsplein bij de Gereformeerde Kerk (tot 154.4 m onder
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volzeepeil). De keileemlaag bleek een dikte van 9 en 14 m te bezitten, en is
daarmee een der dikste van Nederland.
Naar aanleiding dezer gegevens kan men zieh de vorming van het eiland
aldus voorstellen, dat tengevolge van materiaalaanvoer en -bezinking in den
diluvialen ijstijd een nederzetting van een dikke laag keileem op den praeglacialen bodem heeft plaats gehad, dat boom- en plantengroei optraden, waardoor op de lagere gedeelten veenvorming ontstond; dan, al naar de these
van Harting of Martin, kleiafzetting in zoet of zout water en daarna afslag
op groote schaal, zoowel van het keileem- als van het klei- en veengedeelte.
Of het eiland Urk evenals het nabije Gaasterland b.v. in praehistorische
tijden door menschen bewoond is geweest, weten wij niet; uit geen der praehistorische tijdperken zijn ons vondsten bekend.
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2. Beknopte geschiedenis van het eiland.
P. J. MEERTENS (met medewerking van H. T j . PIEBENGA).

Urk is wellicht van de oudste tijden af een eiland geweest, waarop volgens Buitenrust Hettema ook de naam zou wijzen 1 ). In den Frankischen
tijd behoorde het tot den pagus Salo; de grens tusschen de gouwen Salo
en Umbalacha liep ten noorden van Urk. In 966 gaf Keizer Otto I de helft
van het eiland („cuiusdam insulae medietatem in Almere, quae Urch vocatur") ten geschenke aan het klooster St. Pantaleon te Keulen 2 ). Sindsdien
komt de naam, beurtelings Urch, Orch, Urck, Orc, Orkel geschreven, herhaaldelijk in de oorkonden voor 3 ). In 968 schonk Otto aan het jonkvrouwenstift St. Vitus te Hoog-Elten al wat Wichman, sedert 967 graaf van Hamaland, op Urk in leen had bezeten, dus de andere helft van het eiland 4 ).
In 1225 komt Urk voor de laatste maal in verband met dit stift voor. Inmiddels komt het al in 1132, met Nagele en Emelweerd, op de lijsten van de
bezittingen van het St. Odulfusklooster te Staveren voor 6 ), waarop we het
in 1245 nogmaals vinden genoemd. Mögen we daaruit afleiden dat het eiland
gedeeltelijk tot het stift van Hoog-Elten, gedeeltelijk tot het St. Odulfusklooster behoorde? Alle zekerheid hieromtrent ontbreekt.
Het stift van St. Vitus Steide een voogd aan, die het op Urk vertegenwoordigde. Als de eerste wordt Wichman genoemd; later vinden we als
zoodanig de bisschoppen van Utrecht vermeld, die in 1204 ook goederen
op Nagele bezaten. In 1245 had het St. Odulfusklooster een „grangia"
(schuur) op Urk, waar de opbrengst der tienden werd geborgen. Hieruit
kan worden afgeleid, dat op het eiland destijds landbouw werd gedreven,
terwijl het bestaan van veeteelt blijkt uit de vier kannen boter, die jaarlijks
voor St. Pantaleon moesten worden opgebracht.
Wanneer in 1336 het dekanaat Stauria, dat tot dien tijd een eenheid
had gevormd, in drie deelen uiteenvalt, komt Urk met Nagele, Emelweerd
en Cunre (Kuinre) onder Merdum (Oudemirdum, Gaasterland).
In de volgende eeuwen vinden we het eiland achtereerivolgens in het
bezit van een aantal adellijke geslachten. Van 1203—1438 behoorde het aan
*) Urk kan ontstaan zijn uit urd-k; urd = werd, eiland; ohd. warid, werid; vgl. angels. waroct»
oever, Strand. Nomina geographica Neerlandica, 4, 1899, 8—9.
2 ) H. G. A. Obreen, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, aflev. 1, ('s-Gravenhage, 1937)
no. 36.
8 ) Vgl. Nomina geographica Neerlandica, t. a. p., 4—7.
4 ) Obreen, t. a. p., no. 38. Vgl. no. 64 (anno 996) en no. 120 (anno 1129?).
ö ) Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen, I ('s-Gravenhage, 1914), 323.
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het geslacht der heeren van Kuinre (de Cunre), die er ook het overste recht
(het halsrecht) bezaten. Waarschijnlijk hebben zij eerst als advocaat van het
klooster van St. Odulfus het gezag op het eiland uitgeoefend, en zullen zij
later zelfstandig zijn opgetreden. Dit is te waarschijnlijker, omdat de heeren
van Kuinre in het Keulsche kloosterallodium het gezag uitoefenden, terwijl
dit in het deel van het eiland, dat aan het St. Vitus-stift behoorde (het deel
ten zuiden van de kerk, dat den naam droeg van die Delff) door de heeren
van Voorst geschiedde. Onder Herman III van Cunre werd in 1415 het
landrecht van Urk opgesteld, dat Hollandsch van opzet is. De graven van
Holland beschikten trouwens al in 1204 over de beleening van het eiland,
zoodat dit destijds al niet meer tot Salland kan hebben behoord. Door het
huwelijk van Hermans dochter Alijt met Evert Frese van Stroewijk kwam
de heerlijkheid van 1438—1476 aan het geslacht Frese (Vries). Zonder
rekening te houden met hen, schonk Karel de Stoute het aan Gerrit Entszoon,
burgemeester van Enkhuizen, waarna de leenvrouwe Alijt haar rechten verkocht aan Evert Zoudenbalch, die in 1478 door Maximiliaan in zijn rechten
werd bevestigd.
Urk had intusschen in 1455 een poging gewaagd om vrij te komen van
de kloosterschatting aan het stift te Elten, maar zonder succes. Het eiland
kwam eenigen tijd onder den kerkelijken ban, waarna de schatting prompt
werd betaald.
Van 1476—1599 bleven de Zoudenbalchs, die tot de vooraanstaandste
Utrechtsche patriciers behoorden, heeren van Urk. Toen Gerrit Zoudenbalch in laatstgenoemd jaar overleed, kwam het aan zijn weduwe Barbara
van Essesteijn; toen deze in 1614 stierf, werd Jonkvrouwe Walrave Zoudenbalch, gehuwd met Johan Ruys, de bezitster. Toen Ruys in 1616 failliet
werd verklaard, kwam de heerlijkheid in de handen der schuldeischers,
die het tenslotte voor 10.000 gulden aan Johan van der Werve verkochten.
In 1660 verkocht deze het eiland voor 14.000 gulden aan de stad Amsterdam,
die het tot den Franschen tijd als hooge heerlijkheid behield. Een der burgemeesters der stad was ambtshalve heer van Urk.
De veronderstelling dat het eiland in de zestiende eeuw ook eenigen
tijd aan de bisschoppen van Utrecht zou hebben behoord, is ongegrond.
De nauwe connecties die tusschen hen en Evert Zoudenbalch, heer van Urk
en Emelwaarde, proost van St. Servaas te Maastricht, kanunnik en thesaurier
van den Dom te Utrecht, bestonden, hebben tot deze veronderstelling aanleiding gegeven.
Reeds in 1617 was op aandringen van Amsterdam door de Pilotagecommissie een vuurboet op het eiland geplaatst. In 1624 w a s de zee al op
5 roeden (ongeveer 20 m) afstands van dezen vuurboet gekomen, en in 1649
besloot men dan ook, hem 100 voet landwaarts in te verplaatsen. Omdat
Amsterdam daaraan al veel geld had besteed, werd het wenschelijk geacht,
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dat de stad de geheele zorg voor het eiland aan zieh zou trekken. Zoo kwam
in 1660 de aankoop van Urk tot stand.
Amsterdam droeg tevens bij in het paal- en steenwerk, dat het eiland
moest beschermen tegen het geweld van het water. De kosten van onderhoud
liepen zoo hoog, dat de Staten aan Amsterdam tot twee keer octrooi verwenden om een loterij op te richten ten behoeve van Urk en Emmeloord,
eerst in 1710 en later nog in 1725 *).
Het gerecht van Urk bestond ten tijde van Commelin uit een schout,
die tegelijk secretaris was en door burgemeesteren van Amsterdam werd
aangesteld, en vijf burgemeesters. Deze waren tegelijk schepenen en plachten
bij hun aanstelling geen eed af te leggen. Het hoog gerecht stond aan den
ambachtsheer, met wien schout en burgemeesters in crimineele zaken overleg
pleegden 2 ).
Uit het feit dat twee kloosters, respectievelijk in 966 en 968 met een
deel ervan werden begiftigd, mag men opmaken dat Urk destijds aanzienlijk
grooter was dan het in later eeuwen is geworden. H. J. Moerman veronderstelt dat Urk en Schokland in de vroegste middeleeuwen een eiland hebben
uitgemaakt, waartoe dan 00k Espelo en Nagel zouden hebben behoord 3 ).
In 1317 wordt op Urk de parochie Espelo vermeld, die ongetwijfeld identiek
is met het door Commelin vermelde Espelbergh, dat in zijn tijd (1693) echter
al vergaan was. Volgens dezen geschiedschrijver lag deze buurtschap westnoord-west van Urk. Ook maakt hij melding van een kerk, die oost-noordoost van Urk zou hebben gelegen op een piek, welke „by de visschers van dit
eyland, en andere zeevarende luyden, noch met de naam van het Urker kerkhof
bekent is" 4 ). Nagel lag tusschen Urk en Schokland in, ongeveer halverwege. Mr. G. Mees Az., die in 1847 e e n gedocumenteerde Studie over Schokland publiceerde, vermeldt daarin dat een tachtigjarige visscher er bij laag
water drie voet boven den zeebodem overblijfselen van muren had gezien 6 ).
Ook Dumbar spreekt van een oude overlevering volgens welke het water
hier een oude stad zou bedekken 6 ). De aanstaande drooglegging van dit
water zal ons de geheimen, die de zee hier in haar schoot bergt, openbaren.
Oude berichten over het eiland en zijn bewoners bezitten we niet in
*) Jan Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, enz. I (Amsterdam, 1760), 729; III
(Amsterdam, 1767), 87.
2 ) T. a. p., I l l , 87—88.
8 ) H. J. Moerman, De geschiedenis van de Zuiderzee (Haagsch maandblad, IV, 1925, II, 350).
Vgl. het kaartje op biz. 345. Voor de veronderstelling, o. a. door J. W. Racer, Overysselsche
gedenkstukken, II (Kampen, 1782), 79, geuit, dat Urk vroeger geen eiland zou zijn geweest en dat
de schippers met hun boomen een straat van Vollenhove naar Urk zouden weten te vinden,
bestaat geen grond.
4 ) Zie hierna biz. 175.
5 ) G. Mees Az., Schokland (Overijsselsche almanak, XII, 1847), 271.
•) Tegenwoordige staat van Overijsel, IV, 182. In zijn Analecta vetera aliquot scripta
inedita, II (Deventer, 1721), 206, is sprake van een bosch, dat oudtijds tusschen Urk en Friesland
zou hebben gelegen.
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grooten getale. De Croenick der byscoppen van Uttert (omstr. 1575) van Arent
toe Boecop, die gehuwd was met Lübbe van Urck en in 1559 het eiland
heeft bezocht, deelt mede dat omstreeks 927 wat thans de Zuiderzee is, met
„bosschaye ende wyldernissen" overdekt was, het romantische „bos van
onghenade", dat de Urkers dwong om hun dooden in steenen doodkisten
te begraven, daar de wilde dieren ze anders zouden opvreten. Toe Boecop
had op het eiland nog vijf van deze „stenen dooitvaten inder eerde myt een
ysseren ketten an melcanderen vaste ghemaket" op het kerkhof gezien. In
zijn tijd werden ze in Kampen en omgeving gebruikt als waterbakken om
er visch in levend te houden 1 ).
Op de Kaerte van dye Suyd zee tot dat Panserdyep toe ende tot dat Maersdiep
toe om met schepen wt of in te zeylen van Amstelredam te zeewaert, ghedruckt int
jaar 1540 vindt men de oudste aanteekening over dit kerkhof, „dat oude
kerckhof bi zuytwesteind van Urck: in dat zuydeynd van dat clif is een
witte inham ende die hoochste boom die Staat in dat zuydeynd van die huysen
op Urck als die boom komt over die witte inham, zoo zijt gij neven dat oude
kerckhof op dat kerckhof ist VI eilen diep cleyne schepen hebben daer gheen
gebreck of". Het laatste is, zooals we aanstonds zullen zien, in tegenspraak
met wat Commelin dienaangaande in 1643 bericht.
De Hollandsche vertaler van Guicciardini (1617) wijdt een körte beschrijving aan het eiland, dat hij „van goeder natuere ende bequaem om
de selve (de inwoners) te voeden" noemt. „De inwoonders" zoo vervolgt hij,
„zijn meest van een gheslachte voortgheteelt, by eenighe die voortijdts heur
begeven hebben om de selve te bedijcken ende bouwen, aldaer onder malkanderen gehylijckt ende vermenichvuldicht, gewent zijnde te leven buyten
het geselschap van andere menschen, niemant al daer vernemende, dan als
de schepen uyt Hollant nae Vrieslant seylende, aldaer somtijts by nachte
op ancker ligghen" 2 ).
Joh. Is. Pontanus vermeldt het eiland maar als terloops in zijn Historiae
Gelricae libri XIV (1639). Hij noemt het in de bewoordingen van den vertaler
Arend van Slichtenhorst „in oude tijden een Rhijn-eyland, maer nu een
eyland ofte veel eer stippel wt de Zuyder-zee wt-kijkende" en deelt verder
mee dat de zee er in weinig jaren een groot stuk van af heeft geslagen, met
de kerk, die zestig jaar of langer geleden niet ver van den oever stond, maar
die thans geheel is weggespoeld 8 ).
Uitvoeriger spreken Commelin en Wagenaar er over. De eerste (1693)
geeft een zeer gedetailleerde beschrijving, die op schriftelijke gegevens, hem
*) Kronijk van Arcnt toe Boecop. (Codex diplomaticus Neerlandicus, 2de serie, V). (Utrecht,
i860), 51.
a ) Loys Guicciardin, Description de touts les Pays-Bas (Arnhem, 1617), 467b.
8 ) Arend van Slichtenhorst, X I V boeken van de Geldersse geschiedenissen (Arnhem, 1653),
I, 107. Vgl. Joh. Is. Pontanus, Historiae Gelricae libri X I V (Hardervici, 1639), I, 38.
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door den predikant van het eiland, Richardus van Landtswerven, verstrekt,
berustte. Om de schaarschte van gegevens drukken we dit bericht in zijn
geheel af. "In zijn omtrek" schrijft hij, "is het Eyland Urk ontrent een uur
gaans groot; de helft is van binnen by na niet als zant en water-poelen, insonderheyd aan de Oost Noord-oost kant van Urk, doch dat met kleyne
moeite soude tot land kunnen gemaakt worden. Evenwel word de gront,
niet tegenstaande de kleenheyt der plaatse, soo vruchtbaar bevonden, dat
dit Eyland over de hondert Koe-beesten te hoy en te gras voeden kan. Op
sommige plaatsen, gelyk gesegt is, word het Eyland zantachtig bevonden;
ten Noorden, Westen en Zuyden, vind men ongemeene groote steenen, die,
by aldiense in voorigen tyde op andere plaatsen niet waren vervoert, den
lande gansche bolwerken souden kunnen verstrekken. Ook zyn ze 'er noch
in zulken menigte wel overig, datse eenigsins tot behoudenis van het Eyland
souden kunnen dienen. Op sommige plaatsen is het land oeierig, (soo spreekt
men daar) en oeier is by dese Eylanders soo veel te seggen, als een harde en
vaste stoffe. By wylen, door het inbreken der Zee, werpt het land ook groote
steenen uyt, geeft ook veel versch water, dat op de kaep, staande op een
berg, na zes of zeven voeten gravens, te voorschyn komt. Op sommige plaatsen
is ook het land seer laeg, want niet verre van dese berg ten Noord-oosten,
siet men, voornamelyk 's Winters, dikwils in eenige huysen, het water langs
de vloer heene stroomen: waar door de luyden genootzaakt zyn, een geute
in de huysen te maken, om door middel van dien, sich van het overtollige
water t' ontlasten; gelyk daar ontrent ook twee Water-putten staan, daar
in het water dikwils nevens der aarde staat. Ook heeft aan het Oost-end,
Oost Noord-oost van Urk, wel soo na dit Urk, als Emmeloord, een Kerk
gestaan, waar af de plaats, daar op de Kerk eertyds stond, by de Visschers
van dit Eyland, en andere Zee-varende luyden, noch ten huydigen dage
met de naam, van het Urker-kerk-hof bekent is. Noch wijst-men, ten Zuyden
van Urk, en ten Oosten van het diep, het Val van Urk genaamt, een half
myI van Urk, een derde Kerk aan. Met uytsteken van plecht-gaerens, worden
d'Eylanders of andere Schippers hier ter plaatse (daar op ook, vermits d'ondiepte, dikwils niet alleen groote, maar ook dryvers en ander kleen vaartuyg
komen vast te sitten, en niet dan by hoog water daar af kunnen geraken)
dikwils ook noch menigte van Kerk-steenen gewaar. Dicht strekte sich eertyds Urk, ten Westen aan het Val. Ook weten vele, daar van tegenwoordig
noch eenige in 't leven zyn, te seggen, dat in de tyd van 70 jaren, wel zeventien of achtien huysen, behalve de plaatsen, die tusschen dese huysen gelegen
waren, aan de West Noord-wester-hoek van het hooge Klif, door het gewelt
van 't zee-water zijn af, en weg gespoelt, en dat, daar nu de vlakte of strant,
strekkende Noort Noort-West, gelegen is, zeer veel weylands geweest is; in
voege het land, aan die hoek, zoo veel door de Zee verlooren heeft, als
by na tot in het midden van 't Eyland. Ook is ten Zuyd-Westen, daar de
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Visschers hun schuyten ter Zee leggen, ontrent voor 30 of 40 jaren, noch
veel Weylands geweest.
d'Eilanders plegen aan het West Noort-west van Urk, Espelbergh
geheten, hun woonplaatsen te hebben; want zeker stok out man, nu ruym
30 jaren overleden, van dit Eyland wiste (zoo de Heer Richardus van Landts
Werven, Leeraar op dit Eyland, uyt wiens naarstige ondersoeking, dit boven
verhaalde, en 't geen noch van dese Eylanden te verhalen Staat, te danken
hebben, by brieven heeft bekent gemaakt) te zeggen, dat aldaar nog eenige
huysen, ten getale van vijf of zes, in zijn jonkheyd gestaan hadden, die door
het inbreken van de zee, zoo hoog staande als de huysen tegenwoordig,
moesten verplaatst worden, ter plaatse, daar Urk tegenwoordig bewoont
word; welke plaatse of land (dat sig ten Westen, Zuyden, Noorden en Oostwaarts strekte) in voorigen tijde by d'inwoonders alhier tot bouland wierde
gebruykt, eerse zig genootsaakt vonden van Espelberg te verplaatsen; waar
aan af te meten is, dat dit Eyland te dien tijde, dat dus met bouw- en weyland versien was, genoeg zelfs haar inwoonderen voedsel heeft kunnen verschaffen. Dog mits 't inbreken van de Zee van alle kanten, daar door het
weyland allengs is komen weg te spoelen, en 't Eiland te verklenen, waren
d'Eylanders genootsaakt hun bouwland, datse hadden, af te snijden, en,
gelijk tegenwoordig geschied, tot weyland voor hun beesten te gebruyken.
En is dit Eyland nu zoo verre verkleent, dat een huysgesin, waar van man
en vrouw beyde inboorlingen zijn, alleen maar twee beesten in de weyde
mag staan, 't en zy eenig vreemdeling getrout aan een inboorling voor vijftien
of zestien jaren, het zelve recht daar toe had, of voor twaalf jaren met gelt
zijn burgerschap gekocht hebbende, het zelve mogte doen. Dit verminderen
en 't verklenen van 't land zal te weege brengen, dat daar op ('t en zy by
tijds daar in niet was voorsien) dewijl het nu aan dese Stad behoort, gelijk
alreede by de Regeeringe alle jaren voorsieninge gedaan word, ofte 't zoude
anders in de tijd van weynig jaren, daar nu vier of vijf Koe-beesten gehouden
worden, naaulijks een Koe-beest, voor een huysgesin, te hoy en te gras können
onderhouden worden.
Op de hoogte van 't Klif, ten Noorden en Zuyden van de vuurbaak,
plegen zieh in groote menigte Konijnen t'onthouden, gelijk d'Eylanders,
oude Luyden zijnde, daar van zeer veel weten te spreken, die 00k getuygen,
dat de Konijnen in de vlakte van het Klif haar hoolen maakten, en allengs
door het inbreeken der Zee zijn uytgeroeit en te niet geworden; invoegen
d'inwoonders alhier, van veele hunner lijf-behoeften, daarse in voorigen tijde
wel van voorsien waren, mits het verklenen van het land, nu versteken, en
zoo wel des zomers als des winters, genootsaakt zijn die eiders te zoeken.
En inzonderheyd des winters by langduurigen vorst, indiense zig zelven dan
niet wel versien hebben, zijnse gehouden met veel, moeyte en arbeyd, ja
dikwils, met gevaar van het leven daar in te Schieten, eiders die van de naast
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by gelegen plaatsen te halen. Des zomers, alsse eenig gemak mochten te
verwachten hebben, worden hun schuyten dikwils by storm en onweer,
door de Zee, die zig rondom het Eyland zeer ongestuymig vertoont, in de
gront, het water zeer hoog zijnde, geslagen en weg gedreven. Zijn ook by
het aanhouden van storm en onweer, zoowel by dage als des nachts zorgvuldelijk toe te zien, om hun schade voor te komen, hoewel dikwils te vergeefs,
als bleek, in den jare zestien hondert en vijftig in Lentemaand, toen 'er zeven
schuyten weg dreven, en in andere plaatsen hier en daar te lande aen quamen.
Eertijds, inzonderheyd op Espelbergh, stonden op dit Eyland geringe
Visschershutten; en zijn ook, de huysen op dit Eyland, ter plaatse daar Urk
tegenwoordig bewoont word, van de grond af met straat, en andere groote
stenen opgehaalt, en voorts van andere siechte Stoffen, by d'inwoonders
zelfs, met zeer weynig behulp van andere, tot hun gebouwen en woonplaatsen,
gemaakt. Aan de versehe waterputten, die d'inwoonders op dit Eyland
hebben, ontrent negentien in 't getal, en met groote stenen rontom van de
grond, en dat al vry diep, opgehaalt zijn, zou men können bespeuren, dat
hier eertijds Sterke luyden, en van groote lengte, gewoont hebben; want
zommige van dese steenen zijn zoo groot en zwaar, datse tegenwoordig
voor menschen ontilbaar zouden zijn. De zommigen van dese versehe waterputten, voor dertig jaren gemaakt, zijn rontom met groote veen-turven
opgetrokken. d'inwoonders erneren zieh alleen met Visschen, zijn zober
van Staat, en naulijks vier huysgesinnen, die met haar hooftzom drie of vier
duysend gülden zouden kunnen uyt maken. Ter Zee plachtense te varen met
schuyten zeer kleen van maaksel, en dat zonder roer of zwaart; en moesten
met hun schuyten van Enkhuysen, daarse voornamelijk des winters hun
haring verkochten, en te markt bragten, met een Noord-oosten Wind, om
weder op Urk te komen, tot aan de Friesche Kust tegen wind oproejen,
en dan met zeer weynig zeyl, gebruykende in plaats van een roer een riem,
aandoen.
Vier mannen (dat volgens een oud gebruyk, en van aller geheugenis
her, hier ter plaatse by de Magistraat ingevoert is) zijn 'er gestelt, die gehouden zijn, een Schip, in noot zijnde, te helpen en bystant te doen. Dit
stellen van 4 mannen, is bij de Magistraat te dien eynde gedaan, om het
twisten, dat anders onder het volk zoude mögen komen t'ontstaan, door dit
middel weg te nemen. Dese vier mannen zijn ook gehouden het loon, by
hen verdient, in handen van de Magistraat over te leveren, en genieten zy,
voor hun moeyte, alleen maar een zober dag-loon. d'Overige penningen
komen tot profijt van 't gantsche Eyland, 't zy datse die aanleggen tot het
jaarlijkse schot, of tot het hermaken van hun dijk, die by na alle jaren ten
deele weg spoelt. In den jare zestien hondert zeven-en-dertig, was het getal
der Menschen op dit Eyland in 't geheel drie hondert, en wierden door een
besmettelijke ziekte hondert negen-en-veertig uyt dit leven weg gerukt.
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Tegenwoordig zijn 'er tusschen de twee en drie hondert menschen, en in
de vijftig huysen, met acht hoybergen in 't geheel.
Op het gantsche Eyland is geen besonder Richt- of Raad-huys, dan
alleen des Schouts Huys, alwaar d'Inwoonders gemeenlijk te Rechte verschijnen. En aleer hier eenig Recht in Oude tijden wierd aangevangen, was
de Schout gewoon een houten driestal voor hem te zetten, waar op hy dan
drie kruysen tekende, en met het maken van ieder kruys dese woorden uytspreekt: Dit recht houde ik voor eerst van Gods wegen; ten tweeden van
's Heeren wegen; en ten derden van der Gemeente wegen. Doch dit is nu
buyten gewoonte.
Op Pinxter Maandag na het Preken, haddense voor een gewoonte een
Gaay op te rechten, als daar yemand was die dienst konde do en, oft zoo
zulks niet, evenwel op dien gesetten tijd. De Schout, of zoo de Heer van het
Land daar tegenwoordig was, die noyt die oude gewoonte tegen ging, maar
met een vereering te geven hen daar in stijfde, schoot na d' opgerichte Gaay
den eersten pijl; de Koning was de gene, die den Gaay vel de, die dan van de
gantsche menigte met zingen en vreugde-tekenen te zijnen huyse gebragt
wierd, daar dan een maaltijd daar yeder zijn dee! toe gaf, wierd aangerecht.
Dan zag men de Koning met zijn verkoore Koningin, die des Konings hoed,
met eenige zilvere Gaitjes behangen, op 't hooft had, beyde met groente
bekranst, groene takken boven haar hoofden, en groene zooden aan haar
zijden. Daar na wierden de Koning en Koningin, met de menigte, (het
schijnt zo by hen geheten) met vendel en trompet geleyd, daarse dan eenige
vaten biers, geduurende de tijd van drie of vier dagen, uytveegden. Tot
dit werk haddense ook een besondere Schout en Schutmec:;sters, om de moetwilligen te straffen, en zoo yemand eenig bier quam te storten, te doen boeten.
En dit schieten na de Gaay en drinken is voor de laatste reyse in den
jare zestien hondert vijf-en-vijftig geschiet. In den jare sestien hondert en ses
is hier ook in 't gebruyk gekomen een Henshoorn, welke Henshoorn in die
tyd ande~ geen gebruyk had.
In den jare zestien hondert en zeventien heeft den we1-ede1en en grootachtbaren Hr. Gerrit Jacobsz. Witsen, Burgermeester hier ter Stede, uyt
last van d'Ed. Mog. Heeren Staten een vierbaak op Urk doen stellen, en is
op den eersten van Herfst-maand des selven jaars d'eerste viering geschied,
als het opschrift, dat in een witten steen aen de vierbaak gehouwen staat,
te kennen geeft. Aan het Zuyd-west end van Urk staat dese vuurbaak, en
is al verscheyde reyse met het inbreken van de Zee, dieper in 't land gezet,
en zoud ook in het jaar, zestien hondert twee-en-tzestig, niet staan (vermits
ze zeer na aan Zee staat, en naauwliks elf voeten van de kant van 't Klif)
hebben gebleven, had met beschanzen van groote steenen bij de Magistraat
deser Stede daar in niet voorsien geworden.
Eenige jaren, schrijft de bovengemelde Leeraar Richardus van Lands173
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werven, als de wäre hervormige Godsdienst bloeide, zelfs door ons gantsche
land, onthielden hier sich alleen eenige verlopen Papen en Monnicken,
na het getuygenis van d'inwoonders alhier, die het volk met het verkondigen
van Heylige dagen (by den Roomsgesinden zoo geheeten) met het maken
van Wywater, en anders, aan 't Pausdom hielden, gelijk in al de voorgaande
tijden, toense gewoon waren rontom de Kerk Van Urk Bedevaarten te doen,
in 't rouwe gekleet te gaan, insonderheid des winters op Kersavond; op welken
tijd zy een besondere penitentie aan namen te doen voor hunne zonden,
zelfs in den sneeuw en bittere koude van Vorst, gelijk als nog op Emmeloord
dat gebruyk niet en heeft afgenomen, die rontom hun Kerk Beevaarten doen.
Naulijks ('t zijn noch al des boven gemeiden Leeraars woorden) zeventigh
jaaren geleden, zag men in de Kerk een menigte van brandende kaarsen
aangesteken, de Godsdienstige op hun wyse in een eygenwillige Godtsdienst
blootshoofts, en barrevoets eenigen tijd in de Kerk doorbrengen, of zoo ze
een Mispaap hadden, sijn misdienst quamen uyt te wachten. Op Paesschen
warense gewoon alhier in de Kerk te singen: Christus is op gestanden, al
van de Moordenaars handen. Endelijk heeft 'et den Heere der Heirscharen,
na zijn groote en onverdiende genade, belieft, door het preeken des Woords
Gods den Inwoonderen van dit Eyland de verborgentheden des Evangeliums
bekent te maken, en hun oogen in een klaarder licht en meerder kenisse
van de waare Godsdienst te openen.
De E. Klassis van Enkhuisen, hebbende na veel moeyten endelijk
bekomen een jaarlijkse wedde voor een ordinaris Leeraar (na dat dese de
Gemeente op Urk voor een tijdt bedient had) van haar Ed. Gr. Mog. heeft
na voorgaande bekentmaking van haar Ed. Mogende de Gemachtigde
Raden tot Hoorn beroepen, Peter Salebien, die op den vyftienden van Wijnmaant, des jaars zestien hondert acht-en-twintig door den Leeraar Joannis
Puppinus in den dienst aldaar bevestigt is. Dees had in zijn aanvang van
zijn dienst veel moeite en arbeyd, om eenigen tot het aanhooren van Gods
Woord te krygen; heeft hen niet te min sederd de tijd van zijn bediening,
door het onderwijsen in de rechtsinnige Leere der waarheyd, veele vreemde
vooroordeelen van deselve Leere, uyt de herten van sommigen, hoewel het
grootste en meeste deel van het Eyland noch stond by hun oud gevoelen onder
de Zegeninge Gods weg genomen. De by een komste ter preken op Sondagen,
was nog zeer gering, en de wortel der Roomsgesinde Godsdienst, of liever
het geene datse voor het beste oordeelden (want niemand van hen daar
af regte belijdenis zoude hebben kunnen doen) was naulijks uyt te royen,
vermitse d'aangenome Leere van hun Ouders als aangeerft, die herkomstig
uyt het Pausdom waren, zoo lichtelijk niet konden afleggen; welk verouderd
gevoelen (hoewel vry verminderd en krachteloos geworden) nog uyt de
herten van zommige niet gesuyvert is. Na dat evenwel eenige jaren, herwaards
het klare licht des Evangeliums is verkondigt geweest, hebben veele hier
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op dit Eyland, het licht der kennisse in God ontfangen: want de boven
gemeide Leeraar Pieter Salebien, heeft in de tijd van zijn bediening alhier
eenige tot het gehoor van Gods Woord gekregen, en ook zes of zeven
persoonen tot de Gemeenschap der Kerke aangenomen. Na het overlijden van
desen Leeraar, is hem in den dienst gevolgt Franciscus Vynans, die de Gemeente, blyvende vast in d'oude gestalte, zestien jaren heeft bedient. Na
desen is gevolgt, de opgemelde Heer Richardus van Lande-werven, die
alleen maar zeven Lidtmaten, in den beginne van zijn dienst op dit gantsche
Eyland bevond; dog met 'et ernstig vermaanen, soo veel te weeg heeft gebragt
(daar toe niet weynig geholpen de wintersche avond Predicatien) dat sig
daar tegenwoordig al een redelijk getal van Ledematen bevinden; en groeyt
niet alleen de lust en iever van met grooter meenigte ter Predicatien te komen,
maar houden ook, die in 't eerst als een deel Nicodemiten in de Kerk quamen,
hun kinderen daar toe, datse de Katechismus by vrage en antwoord, opentlijk
in de Kerk laten opseggen.
't Gerecht van dit Eyland Urk Staat aan een Schout, en vijf burgermeesteren. Nog Docter, 't geen een wonder is, nog Heelmeesters, heeft men
op dit Eyland, maar behelpen zig dese Eylanders, indiense van eenige ziektens
worden overvallen, of zig komen te beseren, van zelfs, en met hun eyge geneesmiddelen."
Minder uitvoerig is Wagenaar (1767), maar zijn gegevens hebben te
meer waarde omdat zij klaarblijkelijk op eigen aanschouwing berusten.
Ook zijn beschrijving nemen we in haar geheel over:
„Urk is, zo men wil, van ouds, veel grooter geweest; doch kan nu naauwlyks een uur gaands in den omtrek haalen 2 ). 't Is, op zijn langst, vierhonderd
en vyftig roeden lang, en, op zijn breedst, twee honderd roeden breed. De
Zuiderzee heeft, in vroeger tijd, een goed gedeelte van het Eiland afgespoeld.
Men plagt, nog in de voorgaande eeuwe, oostwaards en zuidwaards van Urk,
twee plaatsen aan te wyzen, waar weleer Kerken en huizen gestaan hadden.
De vaartuigen, die tusschen Urk en Schokland aan den grond raakten,
plagten, dikwils, op overblyfsels van steenen huizen te stooten. Ook scheuren
'er de Visschers, nog somtyds, hunne netten aan. De grond van 't Eilandje
is ten deele zandagtig, schoon met steengruis bezet: ten deele steenagtig, en,
op sommige plaatsen, vooral noordoostwaards, zo laag, dat het water, somtijds, in of voor de huizen Staat. In de laagte, wordt hooi gewonnen. Tusschen
Urk en 't Enkhuizer zand, loopt een diep, het Val van Urk genaamd, waar
de zee, somtijds, zeer hol Staat, en geweldiglyk klotst tegen 't Eiland. Op
Urk, zijn omtrent twintig waterputten, die vier of vyf vademen diep, en
rondsom met steenen opgehaald zyn. Het water, in deeze putten, is bruin, of
*) Casparus Commelin, Vervolg van de beschrijving der Stadt Amsterdam (Amsterdam, 1693),
878—884.
a ) Verbaal van den jaare 1661, in *t Groot-Memor. N. V. f. 63 verso. [noot van Wagenaar].

XII

- Urk

175

geelagtig, en eenigszins brak. Doch een derzelven heeft zeer blank water,
welk men gemeend heeft te ryzen of te daalen, naar dat de Yssel, die by
Kampen in de Zuiderzee valt, hoog of laag was. Doch my is verzekerd,
dat het water deezer put regenwater is, welk van de hoogte afzypelt, en toeof afneemt, naar dat 'er veel of weinig regen valt. Op Urk is, tegenwoordig,
niet meer dan eene Kerk. De Predikant, die dezelve bedient, behoort onder
de Glassis van Enkhuizen. De Ledemaaten der Gemeente verkiezen den Predikant, ten overstaan van eenen afgezonden uit de Classis. Doch de Ambagtsheer heeft het regt van goed- of afkeuring. De Kerk van Urk, door zwaaren
storm, zynde ingestort, is, in 't jaar 1716, herbouwd. 't Huis van den Predikant werdt, in 't jaar 1736, van nieuws, opgetimmerd. Men vindt een goed
getal van steenen huizen op het Eiland, 't Getal der huizen in 't geheel was,
volgens de Lyst van den jaare 1632, zeven en veertig. In 't jaar 1749, werden
'er drie en zestig geteld: dat der opgezetenen beloopt omtrent vier honderd.
Zy zyn, tegenwoordig, allen Gereformeerd; geneeren zig, voor 't grootste
gedeelte, met visschen, en brengen of Both, of 00k wel Kabbeljaauw, Schelvisch, Tarboth, Schol en Tongen, te Amsterdam en eiders, ter markt. Men
heeft eene Zeilenmaakery en Taanery op 't Eiland, 't Land van Urk is vol
groote steenen, die, voormaals, ten behoeve van den Heer, plagten verkocht
te worden: doch, sedert veele jaaren, tot zeeweering dienen. Voor 't overige,
heeft men 'er bouw- en hooiland. Men heeft weinige boomen op Urk, en eene
gemeene weide, waar veertig of vyftig koeijen geweid worden. Men plagt
'er, van ouds, de gewoonte te hebben van, eens 'sjaars, naar de Papegaai
t e S c h i e t e n : doch zulks is, na 't jaar 1655, niet meer geschied. De mans gaan
in visschers gewaad: de vrouwen, evenals die van de Streek, tusschen Hoorn
en Enkhuizen. Urk wordt, zo wel als Schokland, met veel moeite en kosten,
beschermd tegen de aanvallen der zee, om dat beide deeze Eilandjes, dikwils,
eene schuilplaats verstrekken, voor zulken, die de Zuiderzee bevaaren, en
van eenen storm beloopen worden. Ook zijn 'er, op Urk, vier persoonen
door 't Geregt gesteld, die byzonderlyk verpligt zijn, den verlegenen zeeluiden bystand te bewijzen. In 'tjaar 1617, werdt, aan 't zuidwesteinde
van Urk, onder 't opzigt van den Heere Gerrit Jacob Witsen, Burgemeester
van Amsterdam, een Vuurtooren gesteld, die, sedert, meer dan eens, Landwaards in, heeft moeten verzet worden; doch van de uiterste noodzaakelykheid
is, tot beveiliging der vaarte längs de Zuiderzee. Het S t r a n d omtrent den
Vuurtooren is sterkst beschoeid."
Buiten deze Amsterdamsche stadsbeschrijvingen zijn de gegevens over
Urk betrekkelijk schaarsch. Vrij uitvoerig is nog, wederom bij monde van
Jan Wagenaar, de Tegenwoordige Staat (1750), vooral in zijn beschrijving
van de gemeenteweide, het hooiland.
1)
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Wagenaar, t. a. p., III, 85—88.

"Het (eiland) bestaat ten deele uit Hooiland, met Roodagtig Zand en
op sommige Plaatsen uit eenigen Leemgrond. Het Westelykste gedeelte is
Weiland, 't welk als een Gemeente of Gemeene Weide gebruikt wordt, waartoe
ieder Ingebooren van Urk regt heeft om het te beweiden. leder Huisgezin
mag echter niet meer dan twee Beesten weiden, en uit het Getal der Huisgezinnen, 't welk op omtrent 70 begroot wordt, blijkt dat ieder der Ingezetenen hier omtrent zyn aantal niet in de weide brengt, dewyl 'er doorgaans
maar tusschen de 40 en 50 Beesten op het Eiland gerekend worden, die hier
hunnen Leeftogt konnen vinden. Het grootste gedeelte van Urk, aan de
Oostzyde is Hooiland, 't welk van 't Weiland met een Sloot wordt afgescheiden. Van dit Hooiland bezit de een der Ingezetenen minder, de ander
meer; en wordt het zelve verkogt of verhuurd, of ook het Hooi by Verkoop aan
malkanderen overgedaan. Ieders gedeelte is door Paaltjes onderscheiden.
Dit Hooiland is echter niet genoeg om's Winters de Koebeesten te voeren,
waarom de Ingezetenen genoodzaakt zyn noch een gedeelte Hooi van de
Vaste Kust te haalen. Voorheenen was 'er aan den Zuidwestkant noch een
Stuk Lands, met een Huis, de Heeren-Kamp genaamd, dat afzonderlyk als
het Land van den Heer aangemerkt en verhuurd werdt, doch dit onderscheid is niet meer bekend." De schrijver vermeldt verder de oeververdediging van het eiland en de waterputten met zoet water, ter diepte van vier of
vijf vademen. In 1632 waren 47 huizen op de lijsten der verpondingen geplaatst; in 1749 bedroeg het aantal huizen 63. "Voormaals waren deeze
Huizen zonder Schoorsteenen, en men liet de Rook ter Deur of ten Venster
uitvliegen: doch sedert eenige jaaren hebben die van Urk zig ook van Schoorsteenen bediend." V erder deelt hij verscheidene statistische gegevens mede
over den staat der bevolking, die in 1750 uit 389 personen bestond, waaronder
168 lidmaten. Hij eindigt zijn bericht met een aantal historische gegevens
en een aanteekening over de visscherij: "De Ingezetenen zijn hier allen Visschers, die veel op de Bothvangst plagten te vaaren; doch thans visschen zy
meest al in de Noordzee op Schelvisch, Schol en Tong, die of by hen afgehaald of door hen zelven te Amsterdam'ter Markt gebragt wordt. Zy hebben
45 of 46 Visschuiten en 2 Koifen, ten dienste der Eilanders om Goederen
af en aan te vaaren van Amsterdam" 1).
Dirk Burger vermeldt in zijn Chro1'l:Yk van de stad Medenblik (1767) de
groote steenen, die op het eiland worden gevonden, en waarvan er een zoo
groot is "dat 'er een wagen met twee paarden wel zoude konnen op omdrayen, zy hebben 'er elf paarden voorgeslagen, maar zy konnen hem niet
van zyn plaats krygen". 2)
In het Journaal der reize van den Agent van nationale oeconomie der Bataafsche
1) Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van aIle volkeren, XVIII (Amsterdam,

17:,0), 626-631.
I) Dirk Burger, Chronyk van de stad Medenblik (Hoorn, 1767), 256.
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Republiek uit het jaar 1800 vindt men vrij uitvoerige gegevens over den maatsehappelijken toestand der Urkers, in 5 t bijzonder over de visscherij. Men
leest er o. a. in, dat er honderd huizen op het eiland staan, waarin zeshonderd
menschen wonen, dat terwijl de mannen visschen de vrouwen zieh bezighouden met het heien van palen en het arbeiden aan de zeedijken, en dat
de schepen te Blokzijl gemaakt en hersteld worden 1 ).
Het oudste verhaal van een bezoek op het eiland Urk is dat van A. J.
van der Aa in De Vriend des Vaderlands van 1835. Van der Aa vertoefde er
nauwelijks een uur, maar lang genoeg om een indruk te krijgen van de
plaatselijke gesteldheid en de bevolking. Hem trof de onregelmatigheid in
de ligging der woningen, die schots en scheef door elkaar stonden. Van de
inwoners vertelt hij, dat ze doorgaans zeer ingetogen leefden. Herbergbezoek
geldt, behalve tijdens de kermis en bij bijzondere omstandigheden, als een
schände. Aan den vasten wal bezoekt de Urker wel de herberg, maar zelden
geeft hij zieh dan aan onmatigheid over. Tijdens de kermis, die met Pinksteren
wordt gehouden, en wanneer er koek- en speelgoedkramen uit Noordholland
of Overijsel komen, zijn ze als uitgelaten, en dan gebeurt het niet zelden
dat de een of ander zieh aan den drank te buiten gaat 2 ). In zijn beschrijving
van Urk in het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 3 ) heeft
Van der Aa uit deze schets het een en ander overgenomen.
Omstreeks het midden der vorige eeuw versehenen kort na elkaar twee
beknopte, maar in haar beknoptheid vrij volledige monografieen over Urk:
Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners door den Utrechtschen
hoogleeraar P. Harting 4 ) en Het eiland Urk en zijne bewoners door den Marker
onderwijzer F. Allan 6 ). Harting interesseerde zieh in de eerste plaats voor
de geologische, liever nog de geognostische gesteldheid van het eiland. Met
een hem door de Hoofdcommissie voor de Geologische kaart van Nederland
verleend subsidie liet hij gravingen en boringen op Urk verrichten, die hem
in Staat stelden een uitvoerige geognostische beschrijving van Urk op te stellen.
Bovendien bevat deze monografie enkele mededeelingen over de geografische
ligging, den vorm en de grootte van het eiland, den plantengroei, de menschelijke en dierlijke bevolking, de leefwijze en de beschaving der Urkers.
Het beknoptere boekje van Allan bevat een algemeene beschouwing van
het eiland en het dorp, waarin het historische element een groote plaats
inneemt, en een hoofdstuk over de bevolking van Urk, waarbij o. a. de
kleederdracht en het karakter worden besproken.
*) Journaal der reize van den agent van nationale oeconomie der Bataafsche republiek (A°
1800). (Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, ig, i860, 256—259.)
2 ) A. J. van der Aa, lets over het eiland Urk. (De Vriend des Vaderlands, IX, 1835, 720—729.)
3 ) A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, XI (Gorinchem, 1848),
396—400.
4 ) P. Harting, Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners. Utrecht, 1853.
6 ) F. Allan, Het eiland Urk en zijne bewoners. Amsterdam, 1857.
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De curieuze reisbeschrijving van den Parijzenaar Henry Havard, die in
den zomer van 1873 de kusten en eilanden van de Zuiderzee bezocht en
deze in zijn Voyage aux villes mortes du Zjiiderzêe
op amusante en onderhoudende wijze beschreef, bevat een uitvoerig relaas van een tocht naar
Urk. Ook dezen bezoeker trof in de eerste plaats de onregelmatige bouw van
het dorp, dat mede daardoor aan schilderachtigheid heeft gewonnen. Havard
bezocht het eiland op een Zaterdag, toen de vloot binnen was, en zag het
eiland dus op zijn voordeeligst. Aan de beschrijving van de kleederdracht,
vooral die der vrouwen, wijdde hij aile aandacht. Hij noemt de visschers
„flinke kerels, stevig gebouwd, met een ongedwongen voorkomen en een
open blik", de vrouwen „meest allen bevallig en schoon, echter geene salonschoonen, maar groote, statige vrouwen, met eene frische tint en roode lippen,
terwijl zekere plooijen in hare japonlijven het bewijs leveren, dat zij in
stevigheid van bouw niet onderdoen voor de Friezinnen". De bewoners
zijn volgens hem even gastvrij, voorkomend en beleefd als die van Marken.
De schets van Dr. J. W. Lieftinck, Een reisje naar Urk, in den Volksalmanak
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor 1875 versehenen, bevat o. a. de beschrijving van een kerkdienst en van het kerkhof en noemt
verder verschillende karaktertrekken van de bevolking. De gevolgen van de
bezwaren tegen de koepokinenting zag deze reiziger op het gelaat van ,,ontelbaar veel knappe deernen en gespierde mannen". Men vertelde hem,
dat er niet minder dan twee-en-tachtig tooverkollen op het eiland zouden
huizen, maar voor het overige roemt hij de milddadigheid en de trouwhartigheid der Urkers. „In het dagelijksch leven kent men geene arglistige
of slimme berekening; men bejegent elkander met argeloos vertrouwen.
Hij is geen wäre Urker, die des nachts zij ne deur in het slot draait, vreezende
dat men hem bestelen zal" 2 ).
In hetzelfde jaar bracht de Duitsche geograaf J. Petermann een bezoek
op het eiland, waarvan hij in het tijdschrift Globus, dl. X X V I I I het een en
ander vertelde. Ook deze schrijver vestigt de aandacht op het bijgeloof van
de Urkers, maar de desbetreffende passage is klaarblijkelijk uit het opstel
van Lieftinck overgenomen 3 ).
Voor de verdere reisbeschrijvingen, waarin Urk wordt genoemd, en de
afzonderlijke aan dit eiland gewijde schetsen en Verhandelingen mögen we
den belangstellenden lezer naar de bibliografie verwijzen.
Tijdens den Wereldoorlog van 1914—1918 heeft Urk een zekere inter*) Henry Havard, La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Paris,
1874. - We citeeren de Nederlandsche vertaling: Verleden en heden. Een togt längs de kusten
van de Zuiderzee. Uit het Fransch door S. M. Campbell, met een woord vooraf van Jan ten Brink
en een naschrift van Mrd. Cohen Stuart. Haarlem, 1875.
2 ) J. W. Lieftinck, Een reisje naar Urk. (Volksalmanak voor het jaar 1875, uitgegeven door de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 153—164.)
8 ) J. Petermann, Ein Besuch auf der Insel Urk in der Zuydersee. (Globus, X X V I I I , 1875,
25—27, 42—43-)
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nationale vermaardhdd gekregen, doordat de N ederlandsche regeering het
eiland aanwees als interneeringsgebied voor krijgsgevangen buitenlandsche
officieren van de Geallieerden. Dit interneeringskamp lag op den "Berg",
het hooggelegen gedeelte van het eiland, en gaf aanleiding tot vele en velerlei
klachten. Het vochtige klimaat bleek voor verscheidene officieren ongeschikt
en de journalist Jan Feith, die een onderzoek ter plaatse instelde naar de
klachten, bericht dat een van hen het eiland om zijn klimaat "Ile du Diable"
noemde. De geneeskundige hulp was ontoereikend, aangezien de eenige
dokter van het eiland niet voldoende Fransch en Enge1sch verstond en sprak
en er geen behoorlijke ziekenbarak aanwezig was. De Duitschgezinde
bevolking was den geinterneerden uitgesproken onvriendelijk gezind;
herhaaldelijk werden de officieren beleedigd. Het bewakingsdetachement
bestond geheel uit Urker soldaten; alleen de beide officieren waren van elders.
Toen het verhaal ging, dat bij een poging tot ontsnapping de vluchtelingen
hadden getracht de wacht door ontploffingsmiddelen onschadelijk te maken,
dreigde de bevolking dat, indien er ook maar een haar gekrenkt was van
een der Urker soldaten, geen vreemde officier ooit levend van het eiland
zou zijn gekomen 1).
Ook op Urk heeft de bevolking zich fel verzet tegen de plannen tot
gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee, waardoor Urk deel zou uitmaken
van den noord-oostelijken polder. Deze bezwaren golden in de eerste plaats
de afsluiting van de Zuiderzee, waardoor Urk als visscherseiland ten doode
zou zijn opgeschreven, en in de tweede plaats de aanhechting aan den vasten
wal, waardoor het eiland zijn eigen karakter zou verliezen en vreemde, ongewenschte invloeden den volksaard zouden ondermijnen. Ondanks alle verzet
is de noordoostelijke inpoldering thans een feit geworden en op 3 October 1939
heeft het eiland Urk als zoodanig opgehouden te bestaan. Jef Last in zijn
Zuiderzee 2) en K. Norel in Aan dood water; de laatste dagen van een eiland en
Rondom het land van morgen; land en volk rondom de Zuiderzee 3) hebben dezen
vergeefschen strijd van de bevolking voor het behoud van haar eeuwenoude
isolement in romanvorm uitgebeeld.
De Hervorming heeft op Urk eerst laat haar intrede gedaan '). In 1599
werd "de sorge ende inspectie van het eylant van Urc" aan de classis van
1) Jan Feith, Interneeringsellende op Urk. (Algem. Handelsblad 4,5,6,8,9 en 17 Jan. 1916,
Av.). Vgl. Jan Feith, Interneeringsverhalen (t. a. p., 1 I, 14 en 18 Jan. 1916, Av.).
2) Jef Last, Zuiderzee. Roman. Amsterdam, 1934. (Voor de Duitsche en Fransche vertalingen
vgl. de bibliografie.)
3) K. Norel. Aan dood water. De laatste dagen van een eiland. Nijkerk, 1938. Naar dit boek
werd door de Ned. Christ. Filmcentrale een geluidsfilm vervaardigd: De laatste dagen van een
eiland.
K. Norel, Rondom het land van morgen. Land en volk rondom de Zuiderzee. Wageningen,
193 8.
Vgl. ook "Wijkend Water" door Fred. Thomas, 's-Gravenhage, 1940.
') Vgl. voor het volgende: C. de Vries, Urk in de eerste helft der zeventiende eeuw (De Urker
Courant, Dec. 1932-Mei 1934).
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Enkhuizen opgedragen 1 ), waaronder de Hervormde kerk van het eiland
nog altijd ressorteert. Door de tegenwerking van de vrouwe van Urk, de
Roomsch-Katholiekgezinde Barbara van Essesteyn (f 1614), weduwe van
Gerrit Zoudenbalch, en andere oorzaken duurde het echter nog tot 1628
eer hier de reformatie tot stand kwam. Op de Overijselsche synode van 1619
werd er over geklaagd, dat „noch op Urck ende Emmeleroort eenighe papen
staen ende misse doen met groet nadeel ende afbreucke der kercken deser
provincie, naest aen de plaetsen gelegen" 2 ). De synode wendde zieh tot de
Staten Generaal, die de zaak in handen van de Hollandsche afgevaardigden
stelden. Kort daarop schreven de Staten van Holland Gecommitteerde
Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier aan om „te versorgen dat
die suyvere ende wäre godtsdienst aldaer (op Urk) soude mögen worden
geoeffent". Na veel geharre war met den heer van Urk en Emmeloord, Jonkheer
van de Werve, die eveneens Roomschgezind was, kon eindelijk, in 1628,
Petrus Salebien, tot dusver schoolmeester te Kastrikum, als eerste geordende
predikant van het eiland worden beroepen. Veel vrucht op zijn arbeid zag
hij niet; toen hij in 1637 aan de pest overleed, waren er, wanneer we Wagenaar
mögen gelooven, niet meer dan 6 of 7 personen tot belijdenis gekomen. In
ditzelfde en het voorafgaande jaar werd de helft door deze pestziekte ten
grave gebracht.
De geheele zeventiende eeuw door ging het met de reformatie van Urk
uiterst langzaam in zijn werk. In een Verbaal van de reijze na Urck en
Emeloord door burgemeesters en gecommitteerden van Amsterdam uit 1661
lezen we: „Wat nu belanght de kerckelijcke regieringhe off den standt vande
kercke op Urck, zoo ist dat de meeste inwoonders Roomsch Catholijcq zijn;
maer alzoo zij geen misse en hebben, zoo comen zij, nevens de Gereformeerden
somwijlen mede inde kerck om Godts heijligh woordt te hooren prediken:
vorders zoo zijn onder de Gereformeerden omtrent twintigh communicanten,
zoo mannen als vrouwen". 3 ) De mededeelingen van den predikant Richardus
van Landswerven aan Commelin, hiervoör vermeld, sluiten hierbij aan.
Eerst in den loop van de volgende eeuw is de Gereformeerde kerk van Urk
er in geslaagd praktisch de geheele bevolking van het eiland tot zieh te
trekken. Het wordt dan gewoonte dat de meisjes, die als dienstbode naar
Noordholland trokken, voordien, dus op vrij jeugdigen leeftijd, belijdenis
aflegden.
In 1836 scheidde een groot aantal inwoners zieh af tot een Afgescheidene
gemeente, waarvan Pier J. Schaap (1811—1843) de eerste voorganger werd.
Het aantal bij deze kerk aangeslotenen bedroeg in 1848 al ruim 600, waar*) J. Reitsma en S. D. van Veen, Acta der provinciale en particulière synoden, I (Groningen,
1892), 277; vgl. 281, 291, 313, 334, 348, 369, 384.
a ) T. a. p., V (Groningen, 1896), 313; vgl. 351.
8 ) Collectie Van Sypesteyn, no. 30 (Algem. Rijks-Archief, 's-Gravenhage).
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ondcr 150 lidmaten. In 1930 behoorden van de 3216 inwoners van het eiland
2726 tot de Gereformeerde kerken 1 ). In 1894 kwam bovendien een ChristelijkGereformeerde kerk tot stand; haar eerste predikant was Ds. M. den Bœr.
In het oprichtingsjaar telde zij 23 leden, in 1930 143 1 ). Drie kwart van hen
behooren tot den visschersstand.

Volgcns de gegevens van de volkstelling van 31 December 1930.
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Fig. 45.

Plattegrond va n het dorp
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3. Landschap en dorpsaspect.
H. Tj. PIEBENGA.

Tusschen de Vormt, het Val van Urk en de Nagel, midden in de Zuiderzee
op 21 km afstand van Enkhuizen, ruim 21 km van de Lemmer, 25 km van
Kampen en ruim 35 km van Harderwijk ligt het eiland Urk. Van Schokland,
waarmee het vroeger misschien heeft samengehangen, is het thans ongeveer
12 km verwijderd. Het eiland is langwerpig van vorm en strekt zieh uit
in de richting Zuidwest-Noordoost; in deze richting ligt 00k de grootste
lengte, nl. 1,8 km, terwijl de grootste breedte, in tegenovergestelde richting
gemeten, 0,6 km bedraagt. De omtrek is ongeveer 4 km lang en het oppervlak
bedraagt ruim 80 ha.
In vroeger tijden was het eiland veel grooter; herhaaldelijk vindt men
vermeld, dat de zee aanzienlijke stukken lands verzwolg.
Zoo werd in 1617 ter beveiliging der scheepvaart een vuurboet op Urk
geplaatst; in 1624 was de zee reeds tot op 5 roeden ( = bijna 20 m) genaderd,
terwijl in 1649 de z e e n o S slechts 12 voet ( = ruim 3 m) was verwijderd.
Daarop werd het vuurbaken 100 voet landwaarts verplaatst; in 1661 was
daar nog maar 30 voet ( = ruim 8 m) van over. Uit deze getallen laat zieh
berekenen, dat in dien tijd de landafslag gemiddeld meer dan 1 m per jaar
bedroeg, althans aan de Westkust. Gedurende de 17c eeuw werden 16 huizen
(het dorp was toen meer Westelijk gelegen dan thans) weggeslagen; in 1776,
toen reeds groote bedragen aan de zeewering waren besteed, sloegen 2 noordwest gelegen huizen en de geheele voorgrond voor den vuurtoren weg.
Ook de volksoverlevering weet nog te verteilen, dat Urk eenmaal aanzienlijk grooter was. Naast het ook eiders x ) bekende verhaal, dat de graslanden zoo ver verwijderd lagen, dat men maar twee voer hooi per dag kon
binnenhalen, hoorde ik ook van een ongeveer 70-jarige weduwe, dat in den
tijd van haar grootmoeder Urk zoo groot was, dat die het middageten op
het vuur kon zetten, wanneer ze boven door het „vienster" heel in de verte
de mannen met het hooi in het zieht kreeg. Wanneer die dan thuis waren,
was het eten gaar. Dat zou er dus op wijzen, dat ook in Noordoostelijke
richting land verloren is gegaan; dit blijkt trouwens ook uit mededeelingen
van Ds. Weerman (1730—1780).
In ander opzicht echter is er land bijgekomen; zoo is het moeras aan
de Zuidoost-kust (het Broekland; de Nink), dat in 1789 nog ruim 12 ha
besloeg, tegen het midden der vorige eeuw drooggelegd door middel van een
x ) Zoo b.v. op Schokland, te Harlingen, te Harderwijk en enkele andere plaatsen aan de
Zuiderzeekust.
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sloot en een watermolen. Maar in vergelijking met het verloren gegane is het
natuurlijk slechts weinig.
Wanneer men van Enkhuizen naar Urk vaart, ziet men bij helder weer
het eiland al spoedig aan de kimmen verschijnen. Naderbij komende, heeft
men van dezen kant een goed gezicht op het hooge gedeelte van Urk, den 9 m
hoogen heuvel, die het Zuidwesten van het eiland vormt; van het daarachter
liggend läge gedeelte ziet men weinig. De hooge kust daalt vrij steil naar zee
af en wordt beneden nog beschermd door een steenen kade. In de 16e eeuw
was hier nog een klif, zoodat de kust toen nog veel steiler was; de wisselende
kleuren van het keileem — rood, geelachtig bruin en in het Zuiden 00k wit —
boden een eigenaardig schouwspel; thans is de geheele helling met gras
begroeid, zoodat de groene kleur overheerscht. Rechts, aan den Zuidkant,
vlak aan de kust ziet men den witten vuurtoren, links, aan den Noordkant en
iets verder het land in, de Nederlandsch Hervormde Kerk en daar tusschen
in een serie nieuwe huizen en de leelijke barakken van het interneeringskamp
uit den wereldoorlog.
Voordat de boot de haven — die in 1819 is aangelegd en later aanmerkelijk werd vergroot — binnenvaart, heeft men, nu van de Zuidzijde,
een goed gezicht op het dorp: een chaos van disharmonieerende daken met
daarvoor, ordeloos door elkaar, een bosch van bottermasten. Wanneer men nu,
aan wal gekomen, het straatje, dat met een tamelijk steile helling naar het
centrum van het dorp voert, laat liggen en zijn weg neemt längs de haven,
komt men bij het hôtel Woudenberg in de straat, die naar het Oostelijke
einde van het dorp voert. Hier vindt men eenige fabrieken — ni. de Gemeentelijke Electrische Centrale, de voormalige vischmeelfabriek, een ijsfabriek — en
opslagplaatsen, die de schoonheid van het dorp nu juist niet verhoogen.
Na de mestvaalt te zijn gepasseerd, heeft men aan de rechterhand weer de
zee; de zeewering bestaat hier uit een rij païen met daarachter nog een soort
zomerdijkje, waarover de weg „om Top" voert. Links heeft men nu het
gezicht op het alluviale gedeelte van Urk, een laagliggende vlakte die hoofdzakelijk voor hooiwinning wordt benut. In plaats van door slooten — Urk
is zuinig op zijn bodem — is dit grasland door prikkeldraad en op sommige
plaatsen zelfs door afgedankte, half verroeste ijzeren hekken in perceelen
verdeeld; boomen groeien er zoo goed als niet, zoodat dit gedeelte zelfs in
den zomer een eenigszins troosteloozen indruk maakt. Het mooie vergezicht
over de zee met in het verschiet de visschende botters en de met voile zeilen
varende tjalken neemt dien indruk echter spoedig weg.
Op de plaats van den ouden molen, die in de vorige eeuw het hier liggend
moeras heeft drooggemalen, staat nu een ijzeren windmotor, die blijkbaar
echter slechts zelden zijn functie behoeft te vervullen. Na ruim een kwartier
loopen heeft men de uiterste Noordoostpunt van het eiland bereikt, die
in den volksmond „om Top 5 5 wordt genoemd. Hier was gedurende langen
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tijd de reede van het eiland; de schepen konden er aanleggen aan een hoofd,
dat in de 17c eeuw was gebouwd. Het water — het Hop geheeten, waaruit
later, door het niet uitspreken van de h, „Top" ontstond — was er vrij kalm,
daar aan de andere zijde de Staart, een smalle zandplaat, waarin het eiland
uitloopt, de schepen tegen te Sterken golfslag beschermde. Thans is van
dit alles alleen de staart nog overgebleven, enkele centimeters boven — maar
dikwijls genoeg ook onder — het wateroppervlak.
Längs de Noordkust komt men in het dorp terug. Duidelijk onderscheidt men van hieruit de twee deelen van het eiland: voor strekt zieh de
läge, alluviale vlakte uit en daarachter verheft zieh de diluviale heuvel,
waarop het dorp is gebouwd. De Noordkust ligt iets hooger dan de Zuidkust.
Er ligt hier namelijk een läge zandrug, parallel aan de kust; volgens mededeelingen van Burgemeester Nentjes aan Harting (1853) zou deze zandrug
zijn ontstaan verschuldigd zijn aan de zware Noord-Wester stormen van de
jaren 1775 en 1776. Van de Staart is hetzelfde wel beweerd
daarvan is
het echter bekend, dat deze zandplaat reeds in de i j e eeuw aanwezig was,
en daar de Staart inderdaad niets anders is dan de voortzetting in zee van
dezen zandrug, is het niet onmogelijk, dat ook den zandrug een hoogere
ouderdom toekomt. Dichtbij het dorp is hij ruim 1 m hoog en gaat daar bijna
onmerkbaar over in den diluvialen heuvel; meer Zuidelijk is de grens tusschen
de beide deelen echter duidelijk te herkennen.
Men komt längs dezen weg in het nieuwe gedeelte van het dorp, dat
„Tuindorp" of „Wijk V l l a " wordt genoemd. De Noordwest-Zuidoost loopende Noordweg vormt de scheiding tusschen dit nieuwste en het oudste
gedeelte van het dorp, dat de Lage Buurt (officieel Wijk V en VI) heet.
Opmerkelijk is het onderscheid tusschen deze „Wijken". Vindt men in de
nieuwere gedeelten van het dorp regelmatige Straten, met hier en daar zelfs
trottoirs, in Wijk V en VI valt van dit alles niets te bekennen; in plaats daarvan
een menigte straatjes en steegjes en slopjes en pleintjes (in de vorige eeuw waren
deze ook nog met gras begroeid, waardoor Harting met recht kon zeggen,
dat het een weide geleek, waarin men willekeurig een aantal huizen had
neergezet), die een waren doolhof van deze buurt maken. Toch is dit verreweg
het mooiste gedeelte van Urk; tegenover de volkomen bouwanarchie, die het
nieuwe gedeelte kenmerkt — de huizen hebben alleen de leelijke geknikte
daken gemeen — zijn de huizen in de oude wijken alle naar de oude traditie
gebouwd, zonder dat men tot een doodende eenvormigheid is vervallen.
En al heeft men zieh niet aan rooilijnen gebonden 2 ), in zooverre hebben
de oude Urkers zieh toch aan regel gehouden, dat de woonkamers bijna alle
op het Zuiden uitzien, waardoor een tamelijk algemeene Oost-West-orientatie
*) Zie: P. H. Witkamp, Aardrijkskundig woordenboek van Nederland (Tiel, 1871—1895), 1895.
De Urkers bouwen meest op eigen grond; reeds in 1661 schrijft Andries de Graeff, de burgemeester van Amsterdam, na een bezoek aan Urk: „een ieder is meester en eigenaar van de
grond, die hij betimmerd heeft".
a)
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is ontstaan. Trouwens, de meeste oude
huizen liggen niet dadelijk aan de
„straat", maar zijn daarvan gescheiden
door een beperkt „tuintje", waarin
dikwijls niet meer groeit dan wat gras,
en een enkele maal een boom of een
struik; achter het huis is dikwijls nog
een plaatsje aan wezig, waar de vrouw
wascht. Het waschgoed hangt ze aan
lijnen dwars over de straat; ze gebruikt
daarbij geen knijpers, maar steekt het
goed tusschen twee om elkaar heen
gewonden touwen.
De drie hoofdstraten loopen ongeveer parallel van het Westen naar
het Oosten; ze vertoonen een helling
van bijna 2 cm per meter.
Wat den vorm van het dorp betreft, het dorpsplan laat duidelijk zien,
dat vooral het oude Urk waarschijnlijk een der beste specimina binnen de
Nederlandsche grenzen van het „Haufendorf5'-type uitmaakt.
Wanneer we nu het Urker huis
als zoodanig eens nader beschouwen,
valt de voorgevel direct op door zijn
karakteristieken vorm. Het onderste
gedeelte, laag, in baksteen uitgevoerd,
is dikwijls wit-gekalkt; de vensters zijn
klein, bij een hoogst enkele van de alleroudste huizen nog zonder kozijnen
in den muur gemetseld, terwijl de
voordeur, die uit boven- en onderdeur
bestaat, overeenkomstig de algemeene
hoogte-afmetingen dikwijls zoo laag is,
dat men zieh bij het binnentreden
moet bukken. De benedenmuur wordt
bekroond door een driehoekigen topgevel 1 ), van hout van buitengewoon
1 ) De naam „gevel" slaat op Urk alleen op de
zondering nog verder gegaan: daar noemt men al
,,geveltje".

Fig. 46
houten topgevel. Op Wieringen is die verbijhet ornament boven aan den topgevel nog
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goed afgewogen verhoudingen. Oorspronkelijk kent men geen vensters in
dezen topgevel, ofschoon de groote ruime zolder, waar de netten worden
gedroogd, best wat licht zou kunnen gebruiken; er bevindt zieh daarentegen wel, meestal scheef boven de voordeur, een luik, het „vienster" genoemd;
dit diende voor het luchten, en, wanneer er gewerkt werd, ook als lichtbron.
Algemeen wordt de gevel groen geschilderd, de windlatten aan de
zijden en het „makelaartje", — het ornament aan den top — daarentegen
wit, hetgeen een uitermate frisschen indruk geeft.
De vorm van het makelaartje is niet altijd eender; er komen op Urk
minstens elf verschillende typen voor (zie fig. 47). Nrs. 8 en 9 ziet men er echter
verreweg het meest. In Westfriesland is de houten topgevel ook algemeen
in gebruik, evenals trouwens op Marken, Wieringen en Texel en in enkele
kustplaatsen van den kop van Overijssel. Voorzoover de vorm der makelaars
echter betreft, komt Urk meer met Westfriesland, dan met den kop van
Overijssel overeen. Verscheidene der hier afgebeelde typen vindt men in
Westfriesland terug, terwijl, voor zoover mij bekend, alleen nr. 2 in den
kop van Overijssel (en ook in het Zuidelijk deel der provincie Friesland)
voorkomt.
Er is de laatste jaren reeds tamelijk veel geschreven over de herkomst
en de beteekenis dezer makelaar-symbolen. Het is hier niet de plaats daar
nader op in te gaan 1 ); wel wil ik hier de meening weergeven van een oud Urker
die zijn eiland terdege kent: in den meest voorkomenden vorm (nr. 8) zou hij
een hart willen zien met de daaruit opstijgende liefdesvlam: het brandend
hart van Christus. Bij het plaatsen van het makelaartje redeneerde men aldus:
het liefdehart van Christus is voor ons de makelaar bij God, degene, die
de zaak bij God voor ons in orde maakt. Daarom werd het dan boven aan
het huis geplaatst.
Nr. 1 maakt een totaal on-Urkschen indruk; het is dan ook eigenlijk
geen makelaar, maar een Friesch „üleboerd". Aan den vorm zag ik direct,
dat het uit den Zuidwesthoek van Friesland moest stammen; dit bleek bij
nasporing inderdaad het geval te zijn.
Na deze uitweiding thans terugkeerende tot de eigenlijke woning, kan
men vaststellen, dat de groote meerderheid der daken tegenwoordig met
(roode) pannen is gedekt; nog slechts een enkele woning is weggedoken onder
het beschüttende rieten dak, dat hier vroeger algemeen was.
Er is nog een andere eigenaardigheid, die den Urker huizenbouw kenmerkt,
nl. de typische buitenhuissche stookinrichting, die op Urk „fort" wordt
genoemd. Dit is een soort naar buiten uitgebouwde, eenigszins pyramidaal
gemetselde schoorsteen, die 5s zomers dient om het eten te koken; daartoe
hing een „oalaak" (haalijzer) in het fort, waaraan men den pot kon hangen
*) drie dezer makelaars dragen Germaansche runen als symbool (nl. nrs. 3, 7 en 10 resp. de
f, Y, *-rune).
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boven het turfvuurtje. Het fort bevindt zieh op allerlei plaatsen 1 ): voor bij
de deur, tegen den zijgevel, of tegen den achtergevel.
Reeds Sasse (1914) waren deze forten, die men 00k op Wieringen,
den Z.W. hoek van Friesland, Tessel en Terschelling vindt 2 ), opgevallen.
Ze zijn thans snel bezig te verdwijnen.
Wat de muurverankeringen aangaat, fig. 48 toont de verschallende
ankervormen, die op Urk voorkomen; het zijn dezelfde als die men in Westfriesland aantreft.

Fig. 48.

Ankervormen op het eiland Urk.

De watervoorziening heeft op Urk altijd een groote rol gespeeld. Ook
in den tijd, dat de 19 of 20 waterputten nog aanwezig waren, was men voor een
groot deel toch op regenwater aangewezen; daartoe werd het op de daken
opgevangen water in „bakken" verzameld. Deze bevinden zieh thans achter
in een hoek van het huis.
Beschouwt men nu dezen toestand van het Urker huizentype van thans,
dan rijzen er drie vragen bij ons op:
i°. hoe is de ontwikkelingsgang van deze huizen geweest?
2°. hoe heeft de Urker boerenhoeve, die er zeker geweest is, maar waarvan
geen enkel speeimen bewaard is gebleven, er uitgezien?
3°. is, met het 00g op de beide vorige vragen, het Urker huizentype
in verband te brengen met het z.g. Zuiderzeetype?
Wat de eerste vraag betreft, er zijn slechts weinig gegevens bekend, die
licht kunnen werpen op deze kwestie. Het volgende ontleen ik grootendeels aan
gegevens uit de „Geschiedenis van Urk" van den heer C. de Vries (manuscript):
Omstreeks de 17c eeuw stonden er op Urk ± 50 huizen; ze zagen alle
uit op het Zuiden en stonden ieder op eigen erf; tusschen de huizen bevond
zieh een „ginkien" of een „glop". Een rooilijn was ook toen niet aanwezig.
De wanden van het huis waren meerendeels van hout; eerst later begon men
het benedengedeelte van steen te maken. In den Zuidelijken gevel, den voorgevel, waren een deur en meestal een venster; een achterdeur ontbrak nog dikwijls.
x ) Dus niet, zooals Reijers en Moerman (Flevo I, 1921, 155) willen, altijd tegen den achtergevel;
misschien is dit wel de oudste plaats.
2 ) Overigens ook reeds bij Brueghel, Paysage nr. 8, de la suite „Praediorum villarum etc".
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Fig. 51 Schokker huis, op Urk herbouwd, met
dak „aflegering".

Fig. 52. Wijk IV (bij de Ned. Herv. pastorie).
51—52 foto's Chr. Plomp

Fig. 53. Doorzicht op de Lage Buurt (Wijk V).

Fig. 54. Een „glopje" in wijk V.
54 foto J. Benders

Fig. 55. Wijk III. Forten rechts van de voordeur.
(gebouwd omstreeks het einde der vorige eeuw;
de geheele voorgevel is van steen).

Fig. 56. Urker huis, met het fort
aan den voorgevel.

geh~el

links

Fig. 57. Ret meuwe gedeelte (Noordweg).
Foto's

Fig. 58. Pleintje met "glop" in
wijk V.
Foto J. Benders

J.

Benders en Chr. Plomp

Fig. 59. Urker huis met fort
in wijk V; een tuintje voor het
huis.
Foto ]. Benders

Fig. 60.

Foin

.T. Koffeman

Fig. 61.
Foto J. Koffeman
Foto
Koffeman

Fig. 62.

Fig.
Fig. 63.
63.

Urker botters op de "helling". Links de vischafslag.

Gezicht
Gezicht uit
uit de
de haven
haven op
op het
het dorp,
dorp, geheel
geheel links
links de
de vuurtoren.
vuurtoren.

I

Fig. 64. Twee botters op het droge. Op den achtergrond de Urker stoomboot, die de haven verlaat.
Foto Bert Buurman

Fig. 65. Jonge Urkers op hun botter in de Urker haven.

Foto Bert Buurman

Fig. 00. Twcc vrienden.
Foto Bert
Bert Buurman
Foto
Buurman

Fig. 67. De dichteres van Urk (zie Hoofdstuk Land en Volk, blz. 231).
Foto Bert Buurman

Het „vienster 1 in den topgevel was reeds aan wezig. De huizen hadden alle
strooien of rieten daken; het regenwater werd in een ton of in een regenbak
verzameld. De vloer bevond zieh ongeveer i voet onder den beganen grond
en bestond meestal uit aangestampt leem. een enkele maal was hij echter
geplaveid met steenen of estriken. O p een verhoogd gedeelte van den vloer
aan den voorwand bevond zieh de stookplaats. De voorwand werd regen te
groote hitte beschermd door een ijzeren plaat; onder den rooster was een

Fig. 49.

FORT ( STOOKHUISJE) TE URK

,koik gegrav a Wüitiiii de asih ich veixamride Bo\en de kolk liiny de
oulaak'
waa-aetn de pot of kctcl werd opgehcuigen kchooisteenen waren,
er toen nog met: de rook ontweek door het ..vienster ot door de bovendeur.
s Zonicrs weid bmteushuis gekookt \ olgens de V irs he Ii dit ¿mniciduig
gegevc 1 tut het ontstaan dci to ten Aan den ¿jwand {¿i plattegrund her 50)
bevonden ¿ich een ot twe bcdstederi d c sums ^edecltehjk onder de ehumte
xiv - Urk

van het dak op waren gebouwd (overeenkomend met de „katzensteg" bij de
Noordfriesche huizen). Voor de bedsteden stond het „beddebankje" (op
Wieringen „kooibankje" genoemd), dat dikwijls lichtblauw met rood was
opgeverfd. Tusschen de bedsteden en den voorwand trof men een open ruimte
aan, de „voatoaren" genoemd, die uiterst geschikt voor kleederberging enz.
was. Er werd soms een schrijn neergezet of een „zoor", een broodkast enz.
De „kesse", meestal aan den anderen kant, diende ter berging van linnengoed.
Een „bordenrik" was ook aanwezig.

I

Fig. 50. Plattegrond van een Urker huis.
I = bedstede.
II = haardplaat.
III == tafel.
IV = fort.
V = regenbak.
VI = „voatoaren".
VII = „de kesse" (kabinet).

Een zoldering was er evenwel niet. De donkere ruimte onder het hooge
dak, waar de netten werden gedroogd, lag open voor het gezicht. In plaats
van den zolder had men „de balk", die in geen enkel huis ontbrak. Ter
versteviging van de constructie en om de daklast te dragen, had men nl.
stijlen tegen de zijwanden geplaatst, telkens op bijna 2 m afstand van elkaar,
en daarover lagen de balken
Er werd daarop allerlei weggezet, en ook
de kerkstoof en de sierlijk uitgesneden mangelplank hingen er aan. Soms werd
de balk met een paar planken verbreed, zoodat de turf er op „eloegd" kon
worden. Daaruit is dan langzamerhand de zolder ontstaan, die echter nog
lang den naam „de balk" bleef dragen.
Wat nu de plaats van den haard betreft, zoo hebben wij bij de huizen
van Emmeloord op Schokland, die blijkens de op Urk opnieuw opgebouwde
Schokker huizen nauw met de Urker verwant zijn, met een nog ouder Stadium
te maken. Hier bevond zieh namelijk midden in de woning een stookgat
in den grond. Eenige voeten daarboven hing een houten koker in trechtervorm, die den rook naar de ruimte onder het dak leidde. De rook verdween
dan door twee tegenover elkaar geplaatste luchtgaten.
Ons thans tot de tweede vraag bepalende, nl. hoe de Urker boerenhoeve er heeft uitgezien, te dezen opzichte zijn de gegevens nog veel schaarscher. Wel meldt een notitie op de lijst der bezittingen van het St. Odull ) Men heeft hier dus te doen met de meer Friesche juktimmering en niet met de meer Saksische
doorgeschoven timmering der balken.
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phusklooster te Stavoren op 17 Augustus 1245, dat genoemd klooster dan een
„grangia" op Urk bezit, maar dit bericht maakt ons niet veel wijzer,
Waarschijnlijk is het wel een soort schuur ter berging der tienden geweest,
maar of er van deze kloosterschuur eenige invloed op het plaatselijke boerenhoeve-type is uitgegaan, moet als uiterst dubieus worden beschouwd.
Uit veel later tijd, nl. de 17e eeuw, wordt bericht, dat er op Urk 8 hooibergen in het dorp staan, hetgeen althans bewijst, dat er toen geen schüren
op Urk waren, m. a. w. de Urker boerenhoeve was toen een „woonstalhuis"
met nevengeplaatsten hooiberg. Den voor een verdere determinatie zoo gewichtigen stand der koeien worden we niet gewaar. Op een andere plaats
Staat — vrij laconiek — vermeld, dat de koeien „boven de groep" „in de
schuur" staan; deze laatste is direct met de woning verbonden. Wat het
woord „schuur" voor stai betreft, wij stuiten hier op een gelijk gebruik van
dit woord, als in Groningen (zie Dykema, Proeve enz. Groningen 1851,
blz. 639, en Piebenga, Die Entwicklung des Stallbaues am germanischen
Bauernhaus, It Beaken I, 1939 blz. 147 v.). Deze mededeeling is verder
voor te velerlei uitleg vatbaar, dan dat hieruit eenige conclusie getrokken
zou kunnen worden. Ook het feit, dat bezitters van 1 koe deze, in de vorige
eeuw, wel met den kop naar den muur in het achterhuis hadden geplaatst,
zegt daartoe te weinig.
Omstreeks 1860 is er een Friesche stelp op Urk gebouwd. Thans heeft
men het „büthüs" als keuken ingericht en de koeien hebben een nieuwe
stalling gekregen: zij staan thans met de koppen naar de „golle", het hooivak.
Moet dit als een aanpassing aan Urker gewoonten beschouwd worden?
Het is volkomen onzeker *).
De derde vraag is dan ook niet op te lossen. Er valt alleen te zeggen,
dat de overeenkomst met het z.g. Zuiderzeetype hoogstwaarschijnlijk niet
groot is geweest; meer voor de hand zou liggen een samenhang òf met de oudFriesche òf met de Zuidhollandsche boerenhoeve 2 ) (zie het Kampereiland!).

*) De bewoner, die deze verandering heeft doorgevoerd, stamt echter uit Westfalen.
Tegen de laatste pleit echter de juktimmering, misschien ook de uitdrukking,,boven de groep".

2)
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4. Het volksleven op Urk.
P. J. MEERTENS (met medewerking van J. G. DAAN)

Onder dezen titel zijn enkele aanteekeningen bijeengebracht over zeden
en gebruiken op Urk van vroeger en thans. In hoofdzaak is slechts datgene
opgenomen, wat om de een of andere reden de aandacht verdient, in de eerste
plaats, omdat het zieh onderscheidt van zeden, gebruiken enz., zooals men die
eiders in Nederland vindt. Op volledigheid maken deze notities geen aanspraak.
Ze werden in hoofdzaak in 1931 verzameld en zijn slechts hier en daar wat
aangevuld.

1. De kleeding der Urkers.

J. C. DAAN

De kleederdracht der Urkers vertoont verwantschap met die der bewoners van Volendam en Marken, alsmede met de oude, thans in onbruik
geraakte dracht der Hindeloopers; echter ligt deze verwantschap zoozeer
uitsluitend in het beginsel van den opbouw en zoo weinig in het uiterlijk,
dat zij op het eerste gezicht nauwelijks merkbaar is *).
De mannen dragen een rood baaien hemd met een opstaand boordje,
beffe genaamd, daarover een rbmp of gezoendheid, een gordel die met banden
over de schouders hangt en van voren met bandjes wordt dichtgestrikt.
Over den romp dragen ze 's Zondags een licktstriept boatjen, in de week een
donker, meest een blauw. 's Winters worden beide wel te gelijk gedragen.
Het bovenste kleedingstuk is een zwart boatjen of rökkien. Het boatjen
sluit met klappen over elkaar, met twee rijen knoopen, het rökkien blijft
van boven open, het heeft revers en sluit van onderen met een rij van drie of
vier knoopen. Om het hemdboord, dat met twee gouden of zilveren knoopen
gesloten wordt, dragen ze nog een opgerold zijden doekien, dat vastgehouden wordt in een gouden ring, meestal de verlovings- of trouwring. Verder
een ongerbroek, een tussenbroek en een wijde en körte bovenbroek, die beneden
de knie nauwer wordt en die 00k door de Markers wordt gedragen. Deze
broek wordt om het middel gesloten door twee groote zilveren knoopen
met Bijbelsche tafereelen bewerkt. Wie deze niet kan betalen neemt twee
rijksdaalders, die dan denzelfden beeldenaar moeten dragen.
De kleur van de bovenste mannenkleeding is altijd zwart, de Stoffen,
waarvan ze gemaakt is, verschillen naar den tijd van het jaar en naar
*) (G. K. Elout], In kleuren cn klceren (Amsterdam, 1931), 17.
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gelang de kleeren 's Zondags of in het werk worden gedragen. 's Zomers
draagt men voor den Zondag wel een pak van tubee, een heel fijne, dunne,
zwarte, wollen stof. Dikker dan dit is sa"ie (serge). Midden in den winter.
draagt men een geheel pak van duffel (vroeger wel van kar;:;ei en pijlaken).
Een enkele maal wordt wei een broek van laken gedragen, dikwijls bij een
rokkien van sarrie. Ret werkpak is veelal van bomme;:;ij (bombazijn) of pilo.
De onderbaaitjes worden vervaardigd van sieamoos of boatjesstriept, gestreepte
katoenen keperstoffen, de onderbroeken, die in het werk worden gedragen,
maakt men dikwUls van een blauwe gekeperde stof, die den veelzeggenden
naam draagt van duvelsstaerek.
ZooweI de mannen als de vrouwen dragen zwarte kousen (koesen).
Men onderscheidt twee soorten: 1. die gebreid zijn met twee steken, twee
naadjes (twee recht, twee averecht) en 2. waerekieskoesen, die in slangvormige
figuren zijn gebreid. Vroeger werden, uitsluitend door visschers, ook weI
sprinkelde koesen (zwart met witte stipjes) gedragen.
Door de week loopen de mannen op klompen, maar's Zondags dragen
ze hun Suundese skoenen, behalve wanneer het slecht weer of koud is. Dit zijn
leeren pantoffels zonder veters en met een strikje voorop. Vroeger droeg
men ook weI gespen skoenen, maar deze zijn verouderd.
Ais hoofddeksel fungeert in den zomer een ronde hoed, een viltjen, en
in den winter een karrepoesien. De karrepoes is een rond hoofddeksel van
lamsvel, dat uitsluitend op Vrk en te Volendam bekend is. Volendammer
karrepoezen hebben grover krullen en worden daarom op Vrk geminacht.
's Winters is de karrepoes het hoofddeksel bij uitstek aan boord; hij waait
niet af en kan met drie strikjes aan de achterzijde wijder of nauwer worden
gemaakt. De prijs bedraagt ongeveer 8 a 9 gulden. Op Vrk is maar een
karrepoezenmaker meer, Albert Woord, die, bijgestaan door zijn vrouw, deze
hoofddeksels vroeger voor heel de Vrker en Volendammer bevolking vervaardigde. Vit de kleine lamsvellen moeten de stukken zoo gesneden worden,
dat er karrepoezen van gemaakt kunnen worden, wat een moeilijk werk
schijnt te zijn. Die voor Volendam maakt Woord ook van glad bont (geitenyellen). Nu de bejaarde Woord dit werk heeft neergelegd, is er niemand,
die zijn taak overneemt, zoodat de karrepoes binnen afzienbaren tijd zal
zijn verdwenen. De vraag naar de karrepoezen vermindert echter ook sterk,
ze zijn voor een visscher te duur. Ret is heel wat goedkooper om een gewone
pet te dragen 1).
Ret viltjen is een zwart, tamelijk laag bolhoedje, dat 's Zondags wordt
gedragen, maar meer en meer uit de mode raakt. Dit hoofddeksel is onder
denzelfden naam ook op Marken bekend.
De vrouwen dragen over het hemd een borstrok, de zoogenaamde ongerborstrok. Deze is van gestreepte stor, de mouwen zijn echter zwart. Ze zijn
1) Zie Woordenlijst i. v. karrepoes.
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van zijde of fluweel, reiken tot even boven den elleboog en blijven uit de
bovenkleeding altijd zichtbaar. Over dezen borstrok dragen ze het middelde,
een soort corset van rood of blauw damast. Het loopt van voren uit in twee
tippen, lange, smalle punten, om den buik te beschermen, en wordt met
een veter dichtgeregen. Van achteren zitten er een of meer rollen aan vast,
worst genaamd, die dienen als een 800rt "queue de Paris". Een dergelijk
rijglijf wordt ook door de Marker vrouwen gedragen. Als het damast van het
middelde wat verkleurd is, wordt het opnieuw overtrokken of er wordt een
stuk gezet op het gedeelte dat het geheele lichaam omsluit, dus tusschen
de armsgaten en de tippen. Zoo'n stuk heet een lindebindjen.
De kraplappe, die over het middelde heengaat, bedekt dit geheel, behalve
een klein gedeelte onder de armen. De kraplappe (die van de meisjes heet
krepleppien) bedekt schouders, rug en borst geheel; het schoudergedeelte
is opgevuld. De kraplappe is van de meest verschillende kleuren, ook wel
bont, veelkleurig gestreept, geruit, gebloemd of met moesjes bewerkt. In het
midden is ze versierd met borduursel (het artjen), soms met de naamletters
van de draagster er onder, maar dit is tegenwoordig weinig meer gebruikelijk.
Over de kraplappe wordt soms 's Zondags nog een jakje (lijJien) of een bovenborstrok gedragen, met korte mouwen. Deze beide kleedingstukken verschillen
aIleen in de stof, waarvan ze gemaakt zijn. Het liffien is van sarrie, de boven- .
borstrok van tubee. Bovendien heeft de bovenborstrok breede opslagen op
de mouwen, munsters genaamd. Rond den vierkanten hals van het liffien zit
een beleg. Is dit van zijde, dan heet het strik, is het van hetzelfde goed als
het liffien, dan noemt men het lint.
De overrok is van zwarte, de onderrok dikwijls van blauwe stof. 's Winters
dragen de vrouwen drie rokken over elkaar. Een enkele maal gebruikt men
voor den bovenrok laken. Slechts zeer zelden werd een bovenrok gedragen
van zuvenkleurd strzept, een stof met strepen in verschillende kleuren, waaronder
veel wit en rood.
In den rouw droegen de vrouwen vroeger een skort van sarrie, een
zeer ruim-geplooide rok, die ook bij plechtige gelegenheden als het H. Avondmaal weI werd gedragen. Bij de begrafenis werd deze over het hoofd geslagen en voor het gezicht bijeen gehouden, zoodat de vrouw dan niets
meer zien kon en door een van de manneIijke naaste familieleden geleid
moest worden.
Tenslotte dragen de vrouwen over den bovenrok nog een boezel, een
schort. Poismouwen 1) worden slechts een enkele maal, meest naar de kerk,
gedragen.
ZooweI 's Zondags als door de week worden zwarte skoenen of meulen
gedragen. Meulen ziet men ook bijna niet meer.
De hoofdbedekking der vrouwen bestaat uit een zwarte met wit
1) Th. Molkenboer, De Nederlandsche nationale kleederdrachten (Amsterdam, 1917),200.
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gestikte ondermuts (een ongermusse mit yn lintjeh), waarover het oorijzer
wordt gedragen, dat in de week van zilver, 's Zondags van goud is. Dit
oorezer is aan de schelpvormig verbreede zijkanten duidelijk zichtbaar door
de witte overmuts heen, de ulle die het geheele hoofd nauw omsluit. De knop,
waarin het oorijzer eindigt, drukt dicht bij den mond een kuiltje in de wang,
tengevolge van de veering van het ijzer. De ulle, die uitsluitend op Urk
wordt vervaardigd, heeft van achteren eenige ruimte voor berging van het
haar. Bij rouw wordt dit achterste gedeelte bedekt met een zwart mutsje,
dessien geheeten. Dit bestaat uit een strookje tubée, dat is ingehaald. Ook
draagt men bij rouw nog wel op de ulle een strooien hoed (oedjen) met
zwart lint geboord, met een smallen rand, die van voren schuin en van
achteren steil is opgeslagen. Vroeger werd het oedjen ook nog wel bij andere
gelegenheden gedragen. Was men niet in den rouw dan was de rand van
lichte gebloemde stof. De ulle eindigt van voren in een kanten strook, die
vaak saffraangeel is gekleurd en waar de toppe, het als pony afgeknipte voorhaar
onderuit komt. Tegenwoordig draagt men dit voorhaar hoe langer hoe meer
als een rol teruggeslagen.
Als halssieraad draagt men een ketting van enkele snoeren kleine, doorschijnende granaatkralen, met een gouden slot van achteren in den nek gesloten. Vroeger droegen de vrouwen roode kralen en een rood lint boven
aan den boezel, ook wel een lintje aan de ongermusse, maar dit alles is in
onbruik geraakt.
De kinderkleeding is bijna geheel gelijk aan die van de volwassenen x ).
Over de kleeding in vroeger tijd is maar weinig bekend. In een brief
van 1665 2 ) vinden we het signalement van twee vrouwen, wier aanhouding
verzocht wordt omdat ze vermoedelijk schuldig zijn aan den moord op een
kraamkind. Dit signalement luidt als volgt: . . . . „soo ist dat wij die van de
gerichte hebbende metterdaet tot ons misnoegen bevonden, dat twee vrouwspersoonen, wair van de eene Lijsjen Jansdr. out ontrent de 45 à 46 jaaren
met cleijne haijrbochjes bij haar hooft, op haar hooft een Enckhuijser muts
en gecleet met een borstrock, helder van gedaante, ende de tweede Gaertruijd Albertsdr. out ontrent de 21 jaaren rootachtig van gedaante, met
geheel roodt haijr, na der Enkhuijser wijse met vluchten op haar hooft en
mede met een borst gekleet. . . . "
Havard 3 ) geeft van de kleeding slechts een zeer beknopte beschrijving,
waaruit in ieder geval blijkt dat de dagelijkse kleeding in zijn tijd wel iets
kleuriger was dan tegenwoordig, vooral wat de vrouwenrokken betreft.
De hoofdbedekking van de vrouwen moet in zijn tijd geheel anders zijn
1 ) T. a. p., 200, 201; D. J. van der Vcn, Onze Nederlandsche jeugd in nationale dracht (Haarlem,
1929), 22 vlgg.
2 ) Gollectie Sypesteyn no. 34 Alg. Rijks-archief, 's-Gravenhage.
8 ) Henry Havard, La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée (Paris,
1874)» 299, 300.
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geweest. Voor de meisjes vermeldt hij een kleine muts met een dubbel zwart
lint, voor de vrouwen een groote met een enkel lint. De bedoeling van zijn
beschrijving wordt eerst duidelijk door het plaatje dat er bij gaat. Bij de
meisjes houdt het lint de muts als het wäre op het hoofd vast, bij de vrouwen
heeft de muts een groote ruimte boven het hoofd. Het lint snoert deze muts
in, ongeveer daar waar het hoofd ophoudt. Zij wordt bevestigd met twee
gouden Speiden.
Allan
vertelt van deze muts slechts dat zij eigenaardig is en alleen
op Urk inheemsch. Hij vermeldt tevens, dat het Noordhollandsche oorijzer
op Urk niet gedragen wordt, maar dat het haar opgestoken wordt met twee
groote zilveren Speiden, met groote ronde knoppen 2 ).

2. Volksreligie en geestenwereld.

De volksreligie der Urkers onderscheidt zieh niet noemenswaard van die
der visschersbevolking in andere streken van ons land. Dwergen en aardmannetjes komen op dit vlakke eiland niet voor, evenmin witte wieven en
weerwolven. Een halve eeuw geleden geloofden de visschers nog aan de
zeemeermin, wier zingen een voorteeken van storm was. Het rijmpje
Wanneer de meeremin
haar zoete stem doet hooren
dan neemt de skipper in
zijn zeiltjes van tevoren.
is blijkbaar afkomstig van de groote vaart, waar men in geval van een ophanden zijnden storm de zeilen tijdig moest innemen.
De nachtmerrie kwelt hier alleen de menschen, nooit het vee. Het afweermiddel is hier, als eiders, de schoenen of klompen met het achtereind naar
het bed te zetten.
Opvallend levendig is op Urk het geloof aan heksen. Wel worden niet
meer, als in 1875, n m i n d e r dan twee en tachtig vrouwen als zoodanig
aangewezen 3 ), maar haar aantal is nog steeds aanzienlijk. Een oudere vrouw
met een eenigszins spitse neus of kin loopt ernstig gevaar, alleen om deze
eigenschappen als heks te worden aangezien. De kollen of tooversen, zooals
ze hier genoemd worden, komen te middernacht samen en gedragen zieh
00k overigens geheel op dezelfde wijze als haar zusters eiders in deze landen.
Vele zijn de verhalen van beheksingen; een enkele voorbeeld volsta. Een man
hoorde zijn moeder zeggen, terwijl ze over de wieg van zijn kind stond
F. Allan, Het eiland Urk en zijn bewoners (Amsterdam, 1857), 30.
Verder zie men nog: R. W. P. de Vries Jr., Nationale kleederdrachten. Urk (Boon's magazijn,
1907, I, 13); dez., Dutch national costumes (Amsterdam, 1930), 14; J. le Francq van Berkhey,
Natuurlijke historie van Holland (Amsterdam, 1769—1779), 3 (2e stuk), 1013.
8 ) J. W. Lieftinck, Een reisje naar Urk (Volksalmanak voor het jaar 1875, uitgeg. door de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen), 162.
2)

198

gebogen: „Je moet ertoch an! 55 . Hij ging met zijn vrouw vroeg naar bed en
sloot de deur. Om twaalf uur 's nachts klopte de oude moeder, die naast
haar zoon woonde, bij dezen aan en smeekte om binnen te worden gelaten;
ze wilde haar kleinkind goeden nacht zeggen. De man liet haar ondanks
haar smeeken niet binnen. Den volgenden morgen vond hij zijn moeder geworgd op bed liggen. De duivel moet nu eenmaal een slachtoffer hebben!
Ook vele mannen op Urk — aldus een tachtigjarige visscher — staan
met den Satan in verbinding, al omgeven ze zieh met een vromen schijn,
zitten vooraan in de kerk en komen zelfs aan het Avondmaal. Onder de
toelating Gods heeft de Satan macht over de menschen.
Het is nog niet zoo lang geleden, dat er Urkers waren, die den Duivel
persoonlijk gezien hadden, als een groote, witte of zwarte gedaante of als
een gestalte zonder meer. Een jongen, die 's avonds aan boord ging, zag
een klein hondje loopen. Hij nam het in zijn armen, maar het werd steeds
grooter en zwaarder, tenslotte zoo groot als een kalf, zoodat hij het met
schrik van zieh wierp. Het dier bleef hem naloopen tot hij aan boord was;
het was natuurlijk de Duivel.
Het is gevaarlijk met hem te spotten. Dat hebben eens vier Urker jongens
ondervonden, die 's nachts aan boord zouden „kokken" 1 ). Het menu bestond
uit aardappels, kool en worst. Toen de worst verdeeld zou worden, vroeg
er een: „Zou de „ouwe man" ook niet een indjen lusten?" „As ie zin et,
zal ie we kommen" was het antwoord, en de worst werd in vijf partjes
gedeeld. Opeens ontstond een geweidig geraas en gerommel op de plecht,
dat pas een eind nam toen het daglicht aanbrak. Vol schrik en vrees kropen
de jongens in de kooi. Den volgenden morgen vonden ze alles overhoop
gehaald en de vijfde portie worst bleek verdwenen. Ze hebben sindsdien
nooit meer met den Duivel den spot gedreven.
De Duivel kon je in het bezit stellen van een wisseldaalder. Je moest
dan eerst een zak zien te krijgen, met een lang stuk touw en een kat. De
kat ging in den zak en het touw er omheen, zoo stijf mogelijk aangetrokken
en met zooveel knoopen er in, als er maar bij mogelijkheid in konden Vörden
gelegd. Dan ging je 's nachts tusschen twaalf en een uur met dien zak naar een
driehoekig stuk land, en dan riep je: „Wie wil er een katte koopen?" Dan
verscheen onmiddellijk de Duivel en zei: „Ik koop geen kat in de zak".
Dan moest je antwoorden: „Koop mij dan!" „Nou", antwoordde de Duivel
dan, „wat moet ik voor je geven?" „Een wisseldaalder!" Een wisseldaalder
is een daalder, die altijd in je "zak blijft zitten, al geef je hem ook honderd
keer uit. Zoo'n wisseldaalder gaf de Duivel je dan, en als je hem dan den
zak had gegeven, moest je zien dat je in huis kwam voördat hij de knoopen
had losgemaakt, want anders nam hij je mee 2 ).
*) Kokken noemt men het eten koken 's nachts aan boord, als de schuit aan den wal ligt.
2 ) Over den wisseldaalder vgl. K. ter Laan, Nederlandse overleveringen, II (Zutphen, 1932),
19—25 en de aldaar aangehaalde litteratuur.
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Ook spoken zijn op Urk geen onbekende verschijning. Een bekend spook
was vroeger „het domineetje". Twee Urker visschers lagen eens met hun
schuit te Harlingen, toen een man bij hen aan boord kwam en vroeg of hij
met hen mee mocht. Weldra bleek hij een vluchteling te zijn, en toen de
visschers merkten dat hij nogal wat geld bij zieh had, besloten ze hem daarvan
te berooven. Vervolgens deden ze hem op het Grint, een zandbank voor
Harlingen, uitstappen, waar hij met het opkomen van den vloed jammerlijk
verdronk. Later kwam het uit, dat de man een dominee was geweest. Telkens
nu wanneer de visschers thuiskwamen, zat hij bij hen op de vuurplaat in
het hoekje van den haard, en verscheidene ouden van dagen, o. a. de grootmoeder van onzen zegsman, hebben hem daar zien zitten 1 ).
Wanneer een man wat spoedig na den dood van zijn vrouw hertrouwde en
omgekeerd, kwam de overleden vrouw of man wel eens spoken, maar zoo'n spook
zagen slechts weinigen. Een buurvrouw van onzen zegsman zag diens overleden
moeder, nadat zijn vader betrekkelijk kort na haar dood hertrouwd was.
Het voorgevoel. Algemeen verbreid is ook hier, als overal eiders in en
buiten onze grenzen, het geloof in het voorgevoel, eiders voorspook, voorspooksel, voorloop, maar hier vuurbereidege (voorbereiding) genoemd: een
hoor- of zichtbare, soms ook op andere wijze gedane aankondiging van een
toekomstige gebeurtenis, in de meeste gevallen van een sterfgeval. Zij, die
met den heim zijn geboren, kunnen een vuurbereidege zien; daarom waren
dokters en vroedvrouwen oudtijds fei op het bezit van een heim. Verkochten
ze dezen, dan kon het met den heim geboren kind vuurbereideges zien,
maar ingeval de heim verbrand werd, bezat het deze gave niet. „Ouwe
Louwe, van Berentjen", die omstreeks 1880 gestorven is, moest midden in
den nacht van het bed af en den weg op, waar hij dan voor de deur van
wie sterven ging de baar al zag staan, temidden der menschen die aan den
rouwstoet zouden deelnemen. Ook een afslager van het eiland, die voor
ongeveer dertig jaar stierf, en enkele oude inmiddels eveneens gestorven
vrouwen hadden deze gave. Een van hen zag een lijkstatie van de haven
komen en een bepaalden weg volgen, denzelfden weg, dien de lijkstoet inderdaad enkele dagen nadien volgde. Anderen zagen een schuit omslaan en de
inzittenden verdrinken, wat eveneens uitkwam.
Ook zij die niet speciaal den naam hadden, de gave der vuurbereidege
te bezitten, zagen soms een voorspook. Omstreeks 1890 werd een Urker
's nachts wakker en hoorde in de kamer naast hem, waar zijn zuster en zwager
sliepen, zijn schoonvader Psalm 90 en nog een anderen psalm voorlezen.
Psalm 90 wordt op Urk bij alle begrafenissen voorgelezen. Zijn zuster was
destijds in het begin van haar zwangerschap. Het kind dat ze ter wereld
bracht, stierf na negen dagen, en bij de begrafenis las de schoonvader inderdaad
de beide psalmen voor.
*) Vgl. S. Franke, Sagen en legenden rond de Zuiderzee (Zutphen, 1932), 19: Het domineetje

van Urk.
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3. Kinders pelen.

Groot is het aantal kinderspelen op Urk, ofschoon niet grooter dan in
andere streken van ons land. We laten hier slechts die speien volgen, die
in een of ander opzicht, meestal wat de begeleidende melodie betreft, afwijken van den algemeen gangbaren tekst of spelwijze. Daarbij is de indeeling gevolgd van De Gock en Teirlincks Kinderspel en kinderlust in Zuid-

Nederland.
a. Loopspeien.
Echte loopspeien zijn: krijgertje, dat hier kip heet. Degene, die „hem is"
„zit an kip". De kinderen staan in een rij en loopen tegelijkertijd over, waarbij
er een moet worden „getikt". Deze is dan op zijn beurt „an kip". De vrijplaats
wordt aangeduid als: kip an 'et eus; kip an de boom; kip an 'et öffien, enz.
Als men tikt, zegt men: les! Het spei onderscheidt zieh overigens niet van het
krijgertjesspel, zooals dat eiders wordt gespeeld.
Een ander krijgertjesspel is: schrok gezien. Een jongen, die schrok is,
loopt weg naar een boom, een huis enz. De andere jongens verspreiden zieh
in alle richtingen, maar komen stuk voor stuk terug en moeten nu trachten
bij „an" te komen en dan „schrok gezien!" roepen. Ben je bij „an", maar
heb je dat nog niet geroepen, dan kan schrok je nog ,,'n lessien geven", d. w. z.
tikken. Dit spei wordt ook wel aldus gespeeld: Een van de jongens verstopt
zieh en de anderen gaan hem zoeken. Zoodra hij gezien is, roept degene,
die hem het eerst zag: „schrok gezien!". Schrok moet nu probeeren een van
de jongens drie tikken op den rüg te geven vöör deze de schuilplaats heeft
bereikt. Deze is dan op zijn beurt schrok en moet zieh verstoppen.
Nog ,een ander loopspei is sjirt, voluit: sjirt 'm an de lange rij (van sjirren,
scheren: opvangen, den weg versperren). Het spei wordt als volgt gespeeld.
Een der jongens wordt door een aftelrijmpje aangewezen om de anderen
te vangen. Heeft hij er een gepakt, dan geven ze elkaar de hand en trachten
samen een derde te vangen. Elke jongen, die gevangen wordt, sluit zieh
bij de rij aan. Aangezien dit spei in een beperkte ruimte wordt gespeeld,
blijft er voor de laatst overgebleven jongens tenslotte geen hoekje meer over
om te ontsnappen. In plaats van sjirt zegt men ook wel skirt.
Koffeman vermeldt nog het refrein: Lank eut, riegeleut, al de kiengertjes
binnen de breut — dat gezongen werd door de kinderen die hand aan hand
een lange rij vormen en onder het zingen van dit refrein längs de Straten
gingen. Het is tegenwoordig onbekend x ).

b. Loop- en bergspeien.
Verstoppertje of wegkruipertje, dat vooral een meisjesspel is, heet op
l)

K. Koffeman, Het Urker taaleigen (Taal- en Letterbode, VI, 1875), 37.
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Urk kriegertjen doen. Die „hem is" mag niet kijken en moet tot vijftig teilen
voordat hij de kinderen, die zieh intusschen verstopt hebben, mag gaan
zoeken. Er wordt het volgende bij gevraagd en geantwoord:

Meus, meus, woar piep je duur?
Duur alle goaten.
5Oe lang 'ei je al 'epiept?
Zuven joar.
Woar 'ei je al die teed 'ezeten?
In de 'ooge boomen.
Wat 'ei je doar 'edoon?
Pannekoeken 'ebakt.
Piep nog ers?
Pieieiep.
Reeds Kiliaan kende dit spei onder den naam Piep-muys.
Een speciale vorm van verstoppertje speien is Jan Plak-an. Bij dit spei
gaan de kinderen op een rij staan en teilen af tot een bepaald getal. Wie
dat treft, „is hem". De anderen vliegen weg, verstoppen zieh en moeten
probeeren terug te komen aan denzelfden muur, waar tegen ze gestaan
hebben. Degene die „hem is" moet den muur vast blijven houden. Zoodra
hij iemand ziet, roept hij: Een, twee, drie, Jan gezien. Dit kind „is hem" dan.
Verlos is een jongensspel. Twee partijen staan, gelijk in sterkte, tegenover
elkaar. Een aftelrijmpje bepaalt wie zieh het eerst mögen verstoppen. Een
van de jongens, die zieh verstoppen, blijft aan de „verlospoal". De anderen
moeten nu probeeren ongezien den paal te bereiken en den daar staanden
jongen een tik te geven. Worden ze door de tegenpartij gevangen, dan moeten
ze ook aan den „verlospoal", tot alle jongens zijn opgespoord. Is er nog een
vluchteling over, dan schreeuwt het heele koor aan den paal: Verlos me nou,
verlos me nou! Komt dan onverwachts de laatste jongen tevoorschijn en
gelukt het hem, de rij te raken en Verlos! te roepen, dan stormen ze allen
weg en moeten dan opnieuw worden opgespoord.

c. Loopspeien met ronde.
Het spei van de koningsdochter heeft hier den volgenden tekst:

Wie zit er in de gouwen ketel,
wie kan naeien,
wie kan braeien,
wie kan gouwe poppetj es naeien?
Vrouw, heb je ook 'en keultjen vuur?
Nee? Dan zal ik naar de diender loopen,
diender zal je kop afstroopen,
diender zal je top afslaan.
Een kind kan meegaan2).
2)
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A. de Cock en Is. Teirlinck, Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland (Gent, 1902—1908).
T. a. p., I, 160.

Dit lied wordt in het Hollandseh gezongen (behalve „keultjen"). Het
spel wordt op de gebruikelijke wijze gespeeld.
Tôt dezelfde groep behoort: Blauwe bloempjes in de kring. Eén meisje
gaat in het midden van den kring der andere meisjes staan en loopt in de
rondte tôt ze voor een der meisjes stilstaat. Deze is dan haar opvolgster. Er
wordt bij gezongen:

Blauwe bloempjes in de kring.
't Is zoo'n mooie gouwe ring.
Gouweringmet kransen1).
Juffrouw die moet dansen.
Juffrouw die moet stille staan,
driemaal in de rondte gaan.
Juffrouw die moet knielen,
d'een of d'and're kiezen,
dat zal zijn,
dat zal zijn,
dat zal (Jannetje de Boer) wel zijn.
Het lied herinnert op menige plaats aan het Roozen dans liedt, dat in
de zeventiende eeuw in Vlaanderen bekend was en waarvan men een tekst

vindt in het Haerlems oudt liedtboek (1716) 2).
Verwant aan dit spel is Entrez, entrez, dat op dezelfde wijze wordt gespeeld.

Entrez, entrez,
wie gaat er mee
naar 'tendjen van de Zuiderzee?
Wie zal 'et wezen,
ik of jij,
jij of ik?
Juffrouw Jantje loopt over de dik.
Zie daar gaat ze strijken,
strikkies op d'r mouwen,
gouwen ringen trouwen.
Dat doet ze maar om d'r lieven man
die ze vanavond zoenen kan.

Tôt dezelfde groep behoort:

Er liep een meisje langs de straat,
al met een mandje eieren.
Die falderietsie diefaldera. (2 x)
Ze liep het straatje nog even rond
of zij haar eieren verkoopen kon.
Die falderietsie diefaldera. (2 X)
Ze koos een meisje uit de kring.
Ze zei: ben jij mijn lieveling.
Die falderietsie diefaldera. (2 X)
Variant: 't Is zoo mooi als zulveren ring. Zulveren ring met kransen.
*) Vgl. D. J. van der Ven, De stervende folklore der Zuiderzee (De Zuiderzee, Amsterdam,

1932), 137.
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Ze gingen samen naar Amsterdam,
ze kochten daar een boteram.
Die falderietsie diefaldera. (2 x )
Ze gingen samen weer naar huis,
ze gingen zitten bij 't fornuis.
Die falderietsie diefaldera. (2 x )
Ze namen afscheid van elkaar,
met een handkus afgedaan.
Die falderietsie diefaldera. (2 x )
Lied en spei zijn echter van eiders afkomstig; een onderwijzeres uit
IJmuiden heeft ze ongeveer twintig jaar geleden op Urk geimporteerd.
Een ander loopspei met ronde is:
Er waren eens drie Joden,
er waren eens drie Joden,
er waren eens drie Joden.
De eerste heette Abram, (3 x )
de tweede heette Isak, (3 x )
de derde heette Jacob. (3 X)
De eerste liep met lucifers, (3 X)
de tweede liep met schoenesmeer, (3 x )
de derde liep te (h)uilen. (3 x )
Waar zijn ze nu gebleven? (3 x)
AI op het Joodse kerkhof. (3 X)
Nu zijn ze al weer opgestaan. (3 x )
De meisjes staan bij dit spei in een kring, drie van haar loopen er omheen. Wanneer ze zijn gekomen aan den regel: Waar zijn ze nu gebleven?
gaan deze drie meisjes achter drie andere zitten, die dan haar plaats innemen.
Nauw verwant met dit spei is: Krui, kruiwagentje, dat ongeveer zeventig
jaar geleden op het eiland is ingevoerd door de eerste bewaarschooljuffrouw,
die uit Friesland afkomstig was:
Krui, kruiwagentje,
krui dan maar voort.
Ik heb zoo'n aardig wagentje,
dat mij toebehoort.
Waar zal ik het zoeken?
Hier in alle hoeken.
Hier in alle Straten.
Maar ik weet niet waar.
'k Heb het al gevonden,
'k ben het al voorbij.
Kom hier mijn lieve lammetje,
kom achter mij 1 ).
Dit spei wordt aldus gespeeld: Een aantal meisjes loopt in een rij
achter elkaar terwijl ze elkaar aan den tip van de schort vasthouden. E£n
l)
Vgl. J. van Vloten, Nederlandsche baker- en kinderrijmen, 4de druk (Leiden, 1894),
114; Driemaandelijksche Bladen, VIII, 86; VI, 9.
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der meisjes loopt buiten den kring der andere en neemt bij den voorlaatsten
regel een der andere achter zieh mee, totdat er geen meer over is.

d. Loop- en sprookjesspelen.
Het spei van wolf en schaap luidt als volgt:
'Erder, laat je skapies gaan!
Ik durf niet!
Van wie niet?
Van de weerwolf niet!
De weerwolf zit gevangen
tusschen twee ijzeren tangen,
tusschen de zon en de maan.
'Erder, laat je skapies gaan! l )

e. Werpspelen.
Knikkeren heet knikkelen. Het knikkerspel op Urk onderscheidt zieh van
dat van den vasten wal in de eerste plaats daardoor, dat de inzet niet uit
knikkers bestaat, maar uit knoopen (bij de jongens) en uit centen (bij de
ouderen), die dan opgezet worden in den grond. Zelfs volwassen mannen
speien dit spei nog wel.
Men knikkert „op klink" of „op striep". „Op klink" wordt door twee,
drie of vier jongens gespeeld. Deze trekken met een stokje een kring op den
grond, die een diameter heeft van ongeveer i m. Dan zet men vier knoopen
(of centen) rechtop in den grond, zoodat ze een kruis vormen:

Op een paar meter afstand van de „klink" wordt een streep getrokken,
de „meet". Door munt of kruis op te gooien, bepaalt men wie mag beginnen. De eerste speler plaatst nu zijn knikker, die hier esseloar heet, tusschen
den wijsvinger en den knokkel van den duim en schiet zijn esseloar weg tot
dicht bij de klink, zöö dat hij bij zijn tweede beurt den knoop, die het dichtst
bij de meet Staat, omver of uit de klink kan Schieten. De anderen trachten
eveneens hun esseloar in een gunstige positie ten opzichte van de meet te
krijgen. Wie binnen de klink komt, is „er of", d. w. z. hij mag niet verder
aan het spei meedoen, zoolang er nog knoopen opstaan.
Men neemt daarbij twee regels in acht. Tevoren wordt onderling uitgemaakt, welke regel voor een bepaald spei zal gelden. Speelt men „er of,
op zak", dan plaatst de jongen, wiens esseloar in de klink komt, deze „op
de zak", een plaats die in de volgende figuur met een X is aangegeven.
X
l)

X

Vgl. De Cock en Teirlinck, t.a.p., I, 208: Van Vloten, t.a.p., 123, 124; Driem. Bladen, VI, 5.
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Wordt echter de tweede spelregel, „er of, er of, in doadelijk doppen",
toegepast, dan mag de jongen, wiens esseloar in de klink komt, of door die
van een der andere spelers wordt geraakt, niet verder aan het spei deelnemen.
Hebben alle jongens hun beurt van de meet af gehad, dan probeeren
ze om beurten een der opgezette knoopen of elkaars esseloars te raken, teneinde de knoopen te winnen of elkaar van deelneming aan het spei uit te
schakelen.
Gelukt het, een knoop te raken, dan moet deze nog binnen de klink
„kruis" liggen; ligt hij nl. „munt", dan moet hij opnieuw opgezet worden.
Ligt de knoop buiten de klink, dan mag hij buit worden gemaakt, öök al ligt
hij munt. De winnaar mag dan nogmaals Schieten en probeert dan een van
zijn tegenstanders te raken. Lukt dit, dan heeft hij „op z'n fei gezeten". Het
spei gaat door tot alle vier knoopen geraakt en gewonnen zijn. Men behoeft niet steeds te Schieten, maar mag ook zijn esseloar een willekeurige
plaats geven. Dit heet dan „zetten".
Wordt „op Striepe gespeeld, dan plaatst iedere jongen een knoop, of
wanneer het spei maar door twee jongens wordt gespeeld, twee knoopen, die
op de volgende wijze moeten staan:
O

O

O

O

Van de meet af kiest men weer positie en probeert de knoopen te raken.
De laatste knoop mag echter niet geraakt worden voordat een der
deelnemers geraakt is, waarbij een knoop wordt betaald voor het raken
van zijn esseloar. Raakt een andere jongen op zijn beurt dengene, die al drie
knoopen omver heeft geknikkerd, dan ontvangt de eerstgenoemde vier
knoopen.
Bij het „op striep" speien worden er dus veel meer knoopen gewonnen
of verloren dan bij het „op klink" speien. Als regel geldt echter bij beide
speien, dat degene, die geraakt wordt, zijn reeds verworven winst aan zijn
overwinnaar afgeeft.
De esseloar is een kostbaar bezit. Een botten esseloar, d. w. z. een esseloar
van elpenbeen, is voor geen vijftig knoopen te koop. Ook de esseloar, die uit
een limonadeflesch komt, is een begeerenswaardig bezit. De esseloar moet
zuiver rond zijn, niet te licht, en bovendien moet hij passen op den knokkel
van den jongen, waarvoor hij bestemd is. Een kleine jongen kan niet speien
met een grooten esseloar, en omgekeerd.
Het knikkeren om centen is op Urk bij politieverordening verboden,
maar dit verbod werd althans in vroegere jaren veelvuldig overtreden.
Was het weer te siecht om te knikkeren, dan gingen de jongens koegelen.
Twee, drie of vier jongens probeerden elkaars koegel (knikker) te raken.
Werd een koegel geraakt, dan moest de eigenaar een knoop of ook wel een
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tinkel (een kleinen kinkhoorn) afstaan. In plaats van koegels speelde men
dit spel ook wel met ronde steenen. Het is thans in onbruik geraakt.
Men had glazen, steenen en ijzeren koegels. Hun diameter bedroeg
ongeveer 5 cm.
A1s werpspelen met centen kent men op Urk span-je en strep.
Span-je speelt men als voIgt. Dicht bij een schutting teekent men de
omtrekken van een huis:

De jongens, die aan dit speI meedoen, gooien nu om beurten een knoop
of een cent tegen de schutting en trachten dien in het vierkant te doen neerkomen. Lukt dit, dan mogen ze de reeds neergegooide (maar dus buiten het
vierkant gevallen) knoopen of centen oprapen. Komt degene, die het eerst
aan de beurt is al dadelijk "in 'et' eus", dan ontvangt hij van iederen medespeIer een knoop of een cent. Komt de tweede speler met zijn knoop zoo
dicht bij dien van den eersten speler, dat hij met uitgespreide vingertoppen
den afstand kan overspannen (vandaar de naam van het spell), dan mag
hij dien knoop oprapen en nogmaals gooien.
Strep wordt aId us gespeeld: Men trekt op den grond een vierkant van
5 bij 5 cm:

n

De spelers moeten nu probeeren hun eenten in dit hokje te gooien
van een "meet" af, die twee a drie meter v66r dit hokje ligt. Gooien ze boven
de streep, dan zijn de eenten voor den eersten winnaar, die in het hokje
gooit. Hebben ze allen "opgegooid", dan mag de speler, die in het hokje
zit, of - indien deze er niet is - degene, die het diehtst bij de streep heeft
gegooid, het eerst "oprammelen", d. w. z. alle eenten in de hand en sehudden
en weer laten vallen. Wat kruis valt, is dan voor hem, wat munt valt, is voor
de volgende spelers, die ook elk op hun beurt mogen "oprammelen". Bij
dit spel kan het dus voorkomen dat de sIeehtste "gooiers" door hun fortuinlijk
"oprammelen" de meeste eenten in de waeht sleepen.
Strep wordt doorgaans door grootere jongens gespeeld, soms ook wel
door mannen. Ook dit hazardspel is bij politieverordening verboden.
Een eigenaardig, thans geheel in onbruik geraakt werpspel was het
pierewippen. Het werd door twee of meer kinderen gespeeld, nl. een partij die
opgooide en een partij die ving.
Men groef een kuiltje van ongeveer 25 em lang en 10 em breed in den
grond en Iegde dwars daaroverheen een ronden stok, den ruuIstok, die ongeveer 25 em lang was. Vervolgens werd de ruulstok met een anderen, twee
keer zoo Iangen stok opgewipt en zoo ver mogelijk weggegooid. Kon de
xv - Urk
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tegenpartij den ruulstok in de vlucht opvangen, dan was het haar beurt
om op te gooien. Lukte dit haar niet, dan moest ze probeeren den langen
stok, die dwars over de "kule" werd gelegd, met den ruulstok te raken. Mislukte ook dit, dan nam het kind, dat aan de beurt was, den ruulstok en sIoeg
dezen met een harden klap van den langen stok ver weg. Het riep daarbij:
twintig stokken, wat beteekende: de ruulstok ligt op een afstand van 20
lange stokken van de kule at Wanneer de tegenpartij dit in twijfeI trok,
werd de afstand nagemeten. De partij die het eerst een vooraf bepaald aantal
(b.v. 200) "stokken" bezat, kwam ais overwinnaar uit den strijd te voorschijn
en mocht "wegsteken". De winnaars trokken dan met den langen stok een
streep in het zand tot de plek, waar de stokken werden verborgen. Daar
werd aan het einde van de streep een groote kring geteekend en vervolgens
werden de beide stokken in de nabijheid van dien kring verborgen. De tegenpartij moest nu, de streep volgend, de stokken trachten te vinden, daarbij
op het goede spoor gebracht door de kreten "mager" of" vet", al naar geIang
ze minder dicht of dichter bij de bergplaats was. Waren de beide stokken
gevonden, dan begon het speI opnieuw.
Toen Urk bestraat werd, omstreeks 1910, kwam aan dit speI, dat vroeger
zeer in trek was bij de jeugd, een einde.

f.

Bruggespelen.
Als bruggespelen kent men:
Skellevissien doorgaan, kabbelouw ;:al stilstaan. Twee kinderen vormen met
hun armen een brug of een poort, waaronder de anderen door moeten gaan.
Men onderscheidt drie standen van de armen, ster, maan en vuur geheeten,
d. w. z. naar boven gericht, horizontaal en schuin naar beneden gericht.
Bij vuur wordt dus een der kinderen gevangen.
Verder: Kruip nageItje, kruip vogeItje, kruip onder mijn gebied. Dit
kan maar door vier kinderen (meest meisjes) gespeeId worden; het eene
paar moet eerst onder de armen van het andere paar duiken, en vervolgens
.
omgekeerd 1).
g. Slangespelen.
Wat vroeger heette: De boom wordt hoe langer hoe dikker, heet hier tegenwoordig ook weI: koffiemalen. Men herhaalt dit woord zoo lang tot alle kindereri. een kluwen vormen en zingt dan: Hier hebben we de kattendans, eindeloos
herhaald 2).
Bij slinger am de snuut, een jongensspel, geven de kinderen eIkaar een hand.
De eerste jongen trekt de heele rij voort, maakt opeens een scherpe bocht
en veroorzaakt daarmede dat de laatste jongens van de rij in een wijden
boog rondzwaaien of op den grond worden geslingerd.
1) Vgl. De Cock en Teirlinck, t. a. p., I, 249.
2) T. a. p., I, 264.
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h. Dansspelen.
A. T o u w t j e s p r i n g e n .
Bij het touwtjespringen zingt men de volgende versjes:

Er stond een meisje voor het raam,
van siemele siemele bom.
Haar vrijer die kwam naast haar staan,
van siemele siemele bom.
Kom jij eens hier,
mijn lekkere dier,
dan zal ik je zoenen van plezier.
Roosje bloei al op mijn hoed,
als het geldt dan is het goed.
Roosje, wilt gij bij mij staan,
zal ik van u scheiden gaan?
B. R o n d e d a n s e n .
Hiertoe behooren:
In Zeeland Staat een huis, dat op de gewone wijze en met den gebruikelijken
tekst wordt gespeeld (refrein: van je wermetingelingehupsasa) 1 ).
Jan Huigen in de ton, dat eveneens op de gebruikelijke wijze wordt gezongen en gespeeld 2 ).
Klosje, klosje garen, een minder bekend spei, dat echter ook eiders (o. a.
in Amsterdam) wordt gespeeld. De kinderen dansen hand aan hand in een
kring. Bij den Vierden regel keert een van haar (in dit geval Marretje) zieh
vlug om en danst verder met het gezicht naar den buitenkant van den kring
gekeerd. In Viaanderen heet dit spei: Van het klein, klein spiegeltje. De tekst
luidt op Urk:

Klosje, klosje garen,
die is al zeven jaren.
Zeven jaren zijn al om.
Nu keerde mejuffrouw Marretje al om.
Juffrouw Marretje is al omgekeerd,
dat heeft ze van d'r vader en d'r moeder geleerd.
Keer omme, keer omme,
de appels en de peeren in de boomen.
In plaats van dit liedje zingt men ook wel:

Keer omme, keer omme,
mooi meisje, keert eens omme.
Mooi meisje het 'r eens omgekeerd,
dat 'et ze van een mooi meisje geleerd3).
*) De Gock en Teirlinck, t. a. p., II, 102.
») T. a. p , II, 133.
*) T. a. p., II, 162, 169; Van Vlöten, t. a. p., 93, 95; J. ter Gouw, De volksvermaken (Haarlem,
1870), 85, 303, noemt een overigens niet nader aangeduiden rondedans: Kluwetje, kluwetje garen.
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Sieske de graafpot (klaarblijkelijk een verbastering van: de graaf komt).
Bij dezen rondedans vormen de kinderen een kring, terwijl één van hen in het
midden Staat en een der andere kinderen uitkiest, het bij zieh neemt en het
kust. In Viaanderen heet dit spei de Rozadans *) of Rozen groeien op mijnen
hoed 2 ), maar de woorden zijn daar geheel anders dan op Urk, waar de tekst
als volgt luidt:

Sieske de graafpot
van alle mijne dagen,
uitverkoren, uitverkoren,
waar zal ik je zoeken? 3)
Kies wie je wilt,
de schoonste van m'n landen.
Zeg, schoone vrouw,
geef mij de hand van jou.
De dagen van mijn leven
die zal ik je nooit vergeven, 4)
daarom zoen ik jou.
Dag juffrouw 6).
Ook het oude kinderspel van de sleutels van de zee kent men op Urk. De
kinderen dansen daarbij in een kring en laten zieh bij de laatste woorden
van het lied neervallen. Ze zingen erbij:

Groene kralen, witte kralen,
wie gaat er mee naar Engeland dwalen?
Engeland is gesloten,
de sleutels zijn gebroken.
Is er dan geen smid in 't land
die de sleutels maken kan?
Zoo varen wij, zoo varen wij
en het schip dat zinkt en daar leggen wij 6).
c.

Reidansen.

Een van elders ingevoerde reidans is:

Zeg moeder, mag ik je dochter hebben?
A bafimelafa kelonia.
Wat moet je dan met me dochter doen?
A bafimelafa kelonia.
Ik wil d'r een schoone vrijer geven.
A bafimelafa kelonia.
En welke vrijer zal dat zijn?
A bafimelafa kelonia.
Dat zal zijn, dat zal zijn,
1)

2)

*)

4)

6)
e)

21 o

Vgl. Kinderspelen uit Vlaamsch België (Gent, 1905), I, 24 (33, 34).
Vgl. De Cock en Teirlinck, t. a. p., II, 219 (224).
Vgl. voor de regels 3 en 4 Van Vloten, t. a. p., 89.
Oorspr.: vergeten.
Vgl. Driem. Bladen, II, 60, IV, 51; D. J. van der Ven, t. a. p., 137.
Vgl. Kinderspelen, t. a. p., I, 97; Driem. Bladen, VI, 10; Van Vloten, t. a. p., 22.

dat zal Okke van Geert weI zijn.
Daar wil ik mijn dochter niet an geve.
A ba fimelafa kelonia.
Dan zal ik wel voor haar nederkniele.
A ba fimelafa kelonia.
Wel, neem m'n dochter dan maar mee.
A ba fimelafa kelonia 1).
Bij dit spel, dat al heel oud moet zijn, staan de kinderen tegenover elkaar
in twee rijen, die elkaar naderen en zich dan weer van elkaar verwijderen.
Een van de meisjes vervult de moederrol en geeft de antwoorden, die de
moeder in den mond worden gelegd.
Doet het refrein van dit lied denken aan het bekende Vlaamsche "Kanonneke" (het spel van Kanonike), het kinderspel, dat op Urk op dezelfde wijze
als dit spel wordt gespeeld, heeft hier den volgenden tekst:
Twee boerinnetjes uit Frankrijk,
Zie de ranken uit Frankrijk I).
Station, Iuchtballon.
Zie mijn lieve Betje
door de tuin heen wand'ien.
Zie~ daar gaat ze henen
op d'r bloote beenen,
doet ze voor d'r lieve man,
die ze 's avonds zoenen kan 3).
Rouwen, rouwen, rouwen,
strikjes op d'r mouwen,
strikjes op d'r hoed,
dat staat onze Betje goed t).
De kinderen staan hierbij op een rij, terwijl twee meisjes er voor staan
en eerst heen en weer, later hand aan hand in de ronde loopen. Het spel
is eerst betrekkelijk kort geleden van elders ingevoerd.
Een andere reidans is Hooiberg en bisschop. Hierbij loopen de kinderen al
zingende in een kring, terwiji ze zich op het eind laten vallen. De tekst is:
Al wie mee naar de hooiberg gaat,
naar mijnheer de bisschop.
Kinderen, heb je dit verstaan,
dat we naar de hooiberg gaan?
Dag mijnheer,
je broek zakt af,
je pet valt af,
je rokken zakken af.
Dag mijnheer! II)
1) Vgl. Van Vlotl"n, t. a. p., 117.
2) Vgl. Van Vloten, t. a. p., 117: Van ei·frank, van oliefrank, van oliefrankkanonnikje.

8) De beide laatste regels bij Van Vloten, t. a. p., 95.
') Vgl. Aug. Gittee, Het spel van "Kanonike" (Volkskunde, VI, 123); De Cock en Teirlinck,
t. a. p., II, 295; Kinderspelen, t. a. p., I, 15; Eigen Volk, IV, 135, V, 142.
I) Eigen Volk, IV, 135.
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i. Aftelrijmpjes.

Aftelrijmpjes die bij tal van spelen gebruikelijk zijn, zijn o. a. de volgende:
Ippeldepippelde pieren paren poeren pof of.
Elle lelle lesse
eulie in de vlesse
eulie in de kan,
gij /zijt/de/man/die/krij /gen/ kan.
Een twee drie vier vijf zes zeven,
Nanne van de wacht die kwam ik tegen,
op 'et glazen bruggetje.
Toen viel ze op 'er ruggetje.
Meester, laat 'et skoel uitgaan,
'tis al 'allef achte.
Morrege zullemen slachte.
Steek je pippien in de brand,
gaan d'r mee naar Skokkeland.
Skokkeland, Enk'uizen,
daar stane de deuren op sluizen,
daar staat een juffrouw in de deur
mit een witte skorreldoek veur
j. Varia.

Ais een meisje zuur kijkt, zeggen haar vriendinnetjes:
Annetje buur,
wat kiek je zuur,
je moeten zoo zuur niet roazen.
De jongens die loopen je duur voorbij,
ze kieken je duur de gloazen 2).
Tegen een vuil meisje zeggen ze:
Anneke Meier,
kop of snijer,
Anneke Fleer 8).
'et vet lopt bij je billetjes neer.
En tegen een gierig meisje:
Gierege skrok,
out *n brok,
kan geen vissien vangen,
blift in 'tnetjen angen4).
*) Vgl. G. J. Boekenoogen, Onze rijmen (De Gids, 1893, IV, 1, 266), 25.
Vgl. uit Giethoorn: Urre bur bur, // Liefien snur snur, // le moeten zoo vinnig niet raozen;
//De vrijers die gaon joe deurtien veurbij// En kieken joe deur de glaozen. A. en J. Maat, Koning.
Uit het Giethoornsche leven. (Baarn, 1932), 228.
3 ) Fleer = vuiligheid (arch.).
4 ) Vgl. Fri. wdb. III 128; Ned, wdb. X I V 1103.
2)
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Een kind, dat andere kinderen krabt, voegen ze toe:

Krabbekoater
springt in 't woater,
kan gien vissien vangen,
blift in 't netjen 'angen.
Wanneer kinderen een onze-lieve-heersbeestje, een kökkediefien,
vangen hebben, zeggen ze:

ge-

Kökkediefien, spring oge, spring leage,
je moer is dood, je voar is dood,
je kiengeren eten droog brood
Vlieger Opiaten heet: vlieger opskieten. Het aan den vlieger bevestigde touw
heet het lik; het aan dit touw bevestigde touw heet het pinnebot.
Het ter versiering op den vlieger geplakte plaatje of geschilderde figuurtje noemt men prink, den gekleurden, getanden rand van papier, die aan
den voorkant wordt geplakt, meuzetanden.

4. De gang van het jaar.

Het Kerstfeest wordt op Urk op ingetogen wijze binnenshuis gevierd.
Eerst sinds de laatste jaren kent men den kerstboom, die het feest van de
zondagsschool der Hervormde kerk opluistert; in de gezinnen is hij onbekend.
De meisjes die aan den vasten wal dienen, veihuren zieh onder deze voorwaarde, dat ze met Kerstmis en met Pinksteren telkens tien dagen vrijaf
hebben. De visseherskneehts verhuren zieh van Kerstmis tot Kerstmis. Op
Kerstavond behoorde de eerste haring aan te komen — in den regel was die
er echter al in November — en dan zongen de Urker moeders voor haar
kinderen:

Kasávetjen, Kasávetjen,
m'n moeder kookt resenbrei,
'en aerekien en 'en spierekien,
'et stertjen is voor mij 2).
Op Oudejaarsavond (31 December) is er 's avonds om 6 uur kerk, en
sinds de laatste jaren bovendien 's morgens, zoowel in de Hervormde als
in de Gereformeerde kerken, een dankdienst. Om 12 uur gaat het licht een
paar seconden uit.
1)
2)

In Enschede zirigt de jeugd: Zunnekoekskien, vlieg mier oet, want oe vaar en moe is dood.
Vgl. Boekenoogen, t. a. p., 294.
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Op Nieuwjaarsdag zijn alle visschers thuis. Men gaat nieuwjaar zeggen
en wordt getrakteerd op een kopje koffie met een biesien (eengewoonkoekje),
een bitterkoekje of een Wezeper mop, soms ook op een glaasje wijn, en vroeger
op euliekoeken. Arme kinderen gaan bij de notabelen, gegoede burgers,
winkeliers, bakker, smid, enz. nieuwjaar wenschen — niet bij de visschers —
en krijgen dan een paar cent. Ook arme oude menschen doen dit, maar
sinds er — dank zij de ouderdomsrente — op Urk geen armoede meer bestaat, raakt dit gebruik bij volwassenen in onbruik. Bessien en beabe doen
wat in den spaarpot van hun kleinkinderen. Ouderen kunnen de geheele
maand Januari nieuwjaar wenschen, maar kinderen zijn aan den eersten
dag gehouden.
Enkele spottende Nieuwjaarswenschen zijn:
Ik wins je al wat winselik is,
'n bochel die ordentelek is,
in 'n peust, zo groot as m'n veust.
Ik wins je vuul zegen in 't naeie joar,
as je me niks gieven, trek ik je an je oar.
Vrouwendag (Maria Lichtmis, 2 Februari) is alleen als tijdsbepaling bekend
in het versje:
Vrouwendag, zes weken,
het vleas is eut de pekel,
de kool is eut 'et vat.
Vrouwendag, zes weken,
E je nog al wat?
Den tweeden Woensdag in Februari is het biddag voor de visscherij. Oudtijds,
toen er alleen nog maar zeilschepen waren, kwamen de visschers met Kerstmis
thuis en bleven dan zes weken aan wal, omdat de zee dan meestal dicht was.
Als de zee weer „eupen" ging, ongeveer midden Februari, gingen ze weer
varen; vandaar deze biddag. Er is dan 's morgens en 's middags of 's avonds
kerk, en alle visschers zorgen dan thuis t^ zijn. Het verzuimen van dezen
biddag geldt als een groote schände, en komt dan ook maar heel zelden voor.
Een visscher, die op dien dag uit was gebleven, is enkele jaren geleden met
zijn schip vergaan, wat begrijpelijkerwijs grooten indruk heeft gemaakt.
De week vöör Paschen heet de Pilatusweek. In de Pilatusweek regent
het den een of anderen dag, zeggen de visschers. Goeden Vrijdag is er een keer,
na den middag, kerk, maar overigens gaat alles zijn gewonen gang. Met
Paschen zijn alle visschers thuis. Men eet dan Paascheieren en krentenkoeken.
Op Paaschmaandag is er 's morgens kerk.
Op Hemelvaartsdag is er 's morgens en 's middags kerk. Aangezien juist
in dezen tijd (Mei of Juni) de ansoopteelt (ansjovisteelt) valt, gingen vroeger
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de ansopieskuulders om 4 of 5 uur in den namiddag den kuul in, maar 00k
deze traditie heeft geen stand gehouden.
Met Pinksteren komen, evenals met Kerstmis, alle Urkers op hun eiland
tezamen. Er is op Pinksterzondag 's morgens en 's avonds kerk, op Maandag
alleen 's morgens. Vroeger was er van Maandag tot en met Donderdag kermis
op Urk, maar deze is omstreeks 1875 afgeschaft. Een honderd jaar geleden
waren er zelfs danshuizen op Urk, waar uitsluitend tijdens de kermis gedanst
werd.
Tot 1655 placht men op Pinkstermaandag na de preek naar den papegaai
te Schieten. De heer van het eiland, en indien deze niet aanwezig kon zijn
de schout, schoot den eersten pijl af. Wie den gaai trof, was koning en werd
„van de gantsche menigte met zingen en vreugde-tekenen te zijnen huyse
gebragt". Daar vond dan een maaltijd plaats, waaraan ieder het zijne bijdroeg. De schutterskoning koos zieh een koningin, die den hoed van den
koning, waaraan enkele zilveren gaaitjes hingen, moest opzetten. Beiden droegen
groene kransen. Voorafgegaan door het gildevaandel en onder trompetgeschal trok men vervolgens naar de herberg, waar men enkele dagen vrij
bier dronk. Voor dit feest werden een bijzondere schout en schutmeesters
aangewezen, die den moedwil moesten straffen. Sinds 1606 gebruikte men
bij deze gelegenheid den gildebeker x ).
Met Paschen, Pinksteren en „bedienege" kwamen in vroeger jaren de
scheepstimmerlieden, de smid en de kuiper van Blokzijl en Kuinre om hun
rekeningen te innen. Men betaalde een gedeelte daarvan, en de rest ging
„op dag en rente", d. w. z. men Steide een dag vast, waarop men de rest
zou betalen, en een anderen dag, waarop men de rente zou voldoen. Geld
zenden was onbekend. Smid en kuiper namen bij deze gelegenheid 00k nieuwe
bestellingen aan. Allengs is 00k dit gebruik in onbruik geraakt.
De visschers gingen vroeger in de Pinksterweek 's avonds uit om te
kulen, en kwamen dan 's morgens vroeg (tusschen 3 en 5 uur) weer in de
haven.
St. Jan is bekend als tijdsbepaling. Men zegt op Urk:
Die törreven wil en törreven kan,
die törreve mit St. Jan.
De turf is met St. Jan goed droog en het is dus de geschikte tijd, om
den wintervoorraad in te slaan.
Zeven weken na Pinksteren is er avondmaal, hier bedienege geheeten.
Ook nu zijn alle visschers aan wal. Vroeger werden den dag tevoren de
schuiten schoongemaakt en ging men 's Maandags daarop met vrouw en
kinderen „plezieren", uit spelevaren naar Amsterdam, Kampen of een
*) Gasparus Commelin, t. a. p., 880 (hiervoor aangehaald blz. 170); Jan Wagenaar, t.a.p.,
III, 85 (hiervoor aangehaald blz. 20); D. J. van der Ven, De stervende folklore der Zuiderzee
(De Zuiderzee, Amsterdam, 1932), 94, 135.
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andere plaats aan de Zuiderzee. Ook kwamen in de week na „bedienege"
de schuldeischers, om de rest van hun loon in ontvangst te nemen.
Ook den eersten Zondag in October is er avondmaal, de aerestbedienege
(herfstbediening). Dan begon ook de beugvisscherij, ook wel skellevisvisscherij genoemd.

5. Het gezinsleven.

a. Geboorte, doop en kindsheid.
Op Urk maakt men de jeugd wijs, dat de kindertjes uit de „Ommeldemoerstien" komen, een groote steen, die even buiten het eiland op een
zandbank, de Vorm(t), ligt 1 ). De vroedvrouw gaat er met een bootjVheen
en roept aan de deur van den steen: Ommeldemoerstien, doe eupen je duur!
D'r stanen twie gezinnen, die willen 'n kiendjen oalen. Ze willen het dubbel
betoalen. Voor een jongetje moest j iooo,— worden betaald, maar een meisje
kan men voor de helft krijgen. Tegenwoordig worden de Urker kinderen
ook wel door den ooievaar gebracht.
Algemeen bestaat ook hier nog het geloof in het verdien van zwangere
vrouwen, tengevolge waarvan zij mismaakte of geteekende (b.v. roodharige)
kinderen ter wereld brengen. De nageboorte moet in huis worden begraven
en met een zwaren steen bedekt. Komt er een hond bij, dan sterft de kraamvrouw of wordt op z'n minst krankzinnig. Dit geloof is nog algemeen verbreid. De derde en de negende dag na de bevalling zijn kwade dagen. Den
negenden dag moesten de vrouwen oudtijds in bed doorbrengen, ook al waren
ze voor dien tijd opgestaan. Er werd dan een kleed of een zeil door de kamer
gespannen, de gordijnen van de bedstede werden gesloten en twee bloedverwante oude vrouwen gingen voor het bed zitten, dit alles om de witte
wieven af te weren, die de vrouw (niet het kind) kwaad zouden kunnen doen.
De moeder doet na de bevalling haar kerkgang. Dikwijls wordt het
kind dan tegelijk gedoopt, maar dikwijls ook eerst later. Het doopmaal is
sinds het begin dezer eeuw afgeschaft. Wie op kraambezoek komt, krijgt
„de komme", brandewijn met suiker en rozijnen (z.g.n. boerenjongens).
Jonge jongens werden vroeger (en trouwens nog wel) genoodigd op „sukerde
kweeuwek", beschuit met suiker, meisjes op een „köppien", een kopje thee.
Als kinderen wat brachten voor de kraamvrouw, kregen ze eveneens vier
„sukerde kweeuwken", maar ze werden niet speciaal uitgenoodigd, zooals
eiders vaak gebeurt.
Men bracht een kraamvrouw driemaal wat lekkers, en tenslotte een
skoot wegge mit sukker. In willekeurige volgorde kreeg ze: gebakken wegge, kraampannekoekies of winteldiefies, en preumesop (beste pruimen, gekookt in water,
Vgl. S. Franke, t. a. p., 11. Hij noemt den steen: Onkele-Bonkele-steen of Kommelmoersteen.
Bij de drooglegging van de Zuiderzee is deze steen in 1939 verloren gegaan. Vgl. blz. 436.
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met kweeuwek, boter, kaneel en suiker). Dan had ze haar pe(r)lot (het haar
toekomende lekkers) gehad. Als een vrouw geen tijd of gelegenheid had om
deze gerechten zelf te maken, liet ze in plaats daarvan een tullebänd bakken,
of als ze het minder moest doen, een krintebol, langwerpig en zwart van de
krenten.
De vaste formule, waarmee men den kraamheer gelukwenscht, luidt:
Ik fizzelestier je mit je overwinst. Dit wordt ook wel, maar minder vaak, tegen
de kraamvrouw gezegd.
Op Urk, waar de kinderen nog gewiegd worden, is dientengevolge ook
het wiegelied nog niet in oneere geraakt. Heel bekend is:
Oorisunanie *) mijn jongetjen,
het vel is van je tongetjen.
Ik 'en 'et al tugen de lapper 'ezegd
dat ie er een velletjen overlegt.
Een bekend schootliedje is:
Toate komt teus
van de Sleus 2 ),
brengt dan koekjes en krakertjes teus.
Gooi ze maar over het ekkien
vlak in onze Kloasien zijn bekkien.
Gooi het niet mis,
gooi het niet mis
dat het in Kloasien z'n boezeltjen is.
En een ander:
D'r kwam 's een skutjen van 'Arlingen of
mit opgewaeremde rees.
Die Jan die wou niet eten
en die Willem die was niet wees. (2 X)
Bij het volgende versje krijgt het kind vijf klapjes op de hand en tenslotte een op het gezicht:
Ou op je and,
verkoop je länd,
je eus en of,
je kalf en koe.
Een kleppie voor je tutie toe! 8 )
Een rijmpje op de vijf vingers is:
Pinkien,
gouwe rinkien,
lange lierieboom,
speldemaker,
neuzeknaker 4 ).
x)

Van Vloten, t. a. p., 8. Het Friesche nanen — wiegen. Vgl. blz. 429.
Zwartsluis.
3 ) Boekenoogen, t. a. p., 31. Het rijmpje herinnert aan een oude rechtsformule.
4 ) Van Vloten, t. a. p., 11; Boekenoogen, t. a. p., 268.
2)
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En een ander dit:
Die et in de sloot elegen,
die et em er eut ekregen,
die et 'm verskoond,
die et 'm op een bedde elegd,
en die et 't tegen z'n mimme ezegd.
Andere wiege- en schootliedjes zijn:
Oar oar, spikker in 'n boor 2 ),
spikker in 'n boor en 'n amertjen.
Wie zit er in m'n kamertjen?
Dat is Oale van Lamertjen
waarvan het slot ook wel luidt:
Dat is Oale mit er gat
die er in m'n kamertjen zat
of nog anders:
Dat is Oale van Lamertjen,
die zit er op m'n kamertjen.
's Aves in de monescheen
dan lopen de boeren op klompen.
Lieve Grietjen, zeg 't niet,
buurman is verdronken.
Op 't indjen van de sloot
doar wordt ouwe Griet vermoord.
Bloem bloem, Maereker bloem,
Maereker bloem sting in de brand
mit een paar gulden stientjes.
Wat moet je mit die stientjes doen?
Ussies bouwen.
Wat moet je mit die ussies doen?
Kiepies in jagen.
Wat moet je mit die kiepies doen?
Eiertjes leggen.
Wat moet je mit die eiertjes doen?
Pannekoekies bakken.
Wat moet je mit die pannekoekies doen?
Kraamvrouwen brengen.
Kraamvrouwen lusten niet.
Gief de kleane kiengertjes wat.
Gief de groten een skop vor d'r gat,
dan kunen ze doarmie lopen,
dan kunen ze kiepies kopen.
Kiepies binnen vuus te duur.
Oe wat smaken die appeltjes zuur 3 ).
*) Vgl. van Vloten, t. a. p., i i .
a) Vor.: spikkerdeboor.
*) Vgl. van Vloten, t. a. p., 133—134.
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Ik wensch je vuul zegen in 't naeie joar.
M'n moer slapt bij m'n voar.
M'n voar die wou me niet eawe,
toe sliep ik in de kreawe. (kribbe)
De kreawe was m'n al te diep,
toe sliep ik in het lange riet,
Het lange riet was al te lank,
toen sliep ik in het vogelzand.
Het vogelzand was al te mooi,
toe sliep ik in de donkere kooi.
De donkere kooi was al te zwart,
toen sliep ik op het oendjen z'n start.
Het oendjen z'n start wou breken,
toe wou ik het tugen m'n bessien zeggen,
toe was ik 't wier vergeten. 1)
Jan, Jan, doar ginder komt je mimme an.
As ze komt dan komt ze ier,
as ze drinkt dan drinkt ze bier,
as ze bakt dan bakt ze brood,
as ze stórreft dan is ze dood.
Dan zullen we d'r begraven.
After op 't kaerekof
daar legt 'n grote blauwe stien,
in al die doar op trapt
die trapt er op Marijtjen.
Wat et Marijtjen in d'r and?
'n mooi, mooi boekien.
Wat stat doarin te lezen?
Je vader in je moeder,
je zuster in je broeder,
Koop tee vor je geld, (2 x )
't overschot an klutjes.
't Ouwe paard lag in d© sloot
mit z'n baeie billetjes bloot.
Toen kwam Gerrit de slager,
die zeen: dat biesien is mager.
Toen kwam Leisien Lonken,
die zeen: dat biest is dronken.
Toen kwam Jan de timmerman,
die spikkerde het biesien z'n pootjes an.
Er kwam 's een skutje van Arlingen of
dat droeg zo'n oge moede(r).
Skippertje, wil je wikken?
Stuurman, wil je strikken?
Steek je zealtjes in je top,
x)

Vgl. Van Vloten, t. a. p., 26, 64; Boekenoogcn, t. a. p., 33.
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pas wat op je rommelpot.
Rommelpot ging lopen.
Toe die arme zeeman niet teus kwam
toe lag z'n vrouw al op een bed
mit een paar waereme weggen.
En dat dorst ik m'n tóate nie zeggen
in dat dorst ik m'n mimme nie klagen
in dan krieg ik een eus mit slagen.
Kukelekoon zoo iet m'n oan,
Prins zoo iet m'n innetjen.
'sAves in 'n korte kooi,
's ochtes in 't binnetjen.

Een betrekkelijk nieuw lied is:
In 'n blok, in 'n blok, in 'n vierkante blok,
in 'n blok met zeven gaten.
E je Piet en An ok ezien?
Die ebben zoo lank eslapen.
Vischje, vischje, kom an wal!
Zal ik je braden in de pan,
zal ik je stoven in den oven,
dat je roepen: Oranje boven,
Oranje boven,
Oranje boven,
leve de Willemien!
Ik eaw me skoene lóate lappe
om de politie dood te trappen.

b. Liejde en huwelijk.
Wanneer een Urker jongen zoo ongeveer 18 jaar is, begint hij te skarrelen.
Hij wordt nu, totdat hij gaat trouwen, tot de jonge jongens gerekend, dit in
tegenstelling tot de ouwe jongens, de oude vrijers. Zoo mogelijk trouwt hij
tusschen zijn 20ste en 25ste jaar, en dan bij voorkeur niet bij de ouders van
man of vrouw in.
Aangezien de jongens door de week op zee zijn en pas 's Zaterdagsavonds thuiskomen, vindt het vrijen alleen dien avond en op Zondag plaats.
's Zaterdagsavonds hebben de (Gereformeerde) meisjes catechisatie, waarna
ze door de jongens worden opgewacht. Dit heet de „schapenmarkt".
Met Kerstmis en Pinksteren, wanneer alie meisjes op het eiland zijn,
zoeken de jongens ieder een vrijster. Nog niet lang geleden kwam dan het
jonge volk met drie of vier paartjes bij elkaar zitten ten huize van een van
hen. De meisjes zorgden voor een tractatie, likeur of wijn, en koekjes, die
de jongens moesten betalen. Wanneer de glazen werden ingeschonken,
maakte een van hen de opmerking, dat het zoo donker was. Dit was dan
een aanleiding om de (petroleum)lamp wat op te draaien, tot hij loefde
(walmde), zoodat hij weer moest worden neergedraaid. Dit spelletje werd
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net zoo lang voortgezet, tot de lamp uit was gedraaid. De jongens en meisjes
bleven dan in het donker zitten vrijen tot's nachts een of twee uur. Nooit
bleef een paarlje alleen zitten; men nam gezamenlijk afscheid. De zegswijze
"De lamp loeft" had op Urk dus nog een andere dan de gewone beteekenis.
Gas en electriciteit hebben dit oude gebruik echter ten doode opgeschreven;
het is thans nagenoeg of geheel verdwenen.
Bij de bruiloft draagt de bruid dikwijls een wit halsdoekje, dat ook
bij de aanneming gedragen wordt en mogelijk een overblijfsel is van den
sluier dien Katholieke meisjes op haar eersten-Kommuniedag plachten te
dragen. Ret huwelijk wordt door den burgemeester gesloten, die na de
huwelijksinzegening en de daarbij behoorende toespraak een dankgebed
uitspreekt. AIleen gedwongen huwelijken worden niet in de kerk ingezegend.
Op de bruiloft, waarop allen worden genoodigd die eenigszins in de pollementoasie (familie en kennissen) zijn, wordt meer gegeten dan gedronken,
zoodat de feestvreugde zelden of nooit ontaardt. Vaak wordt hierbij een
psalm gezongen en een "goed woord" gesproken; tegenwoordig houdt men
ook weI eens een voordracht.

c. Huiselijk verkeer.
Maaltijden en dagindeeling. De Urker begint den dag met een koppien of
een ocktedbekkien, een kopje koffie dat aan boord om 3 uur, aan wal om
8 uur oflater wordt genuttigd. Om 9 uur drinkt men koffie en eet het ochtendbrood. Voor en na de zen maaltijd wordt gebeden en gedankt, en ook wordt
daarbij uit den Bijbel gelezen. Om 12 uur drinkt men weer een kOppien
waarbij men thans een kweeuwek, een beschuit, gebruikt; vroeger heette dit
kopje koffie het skOifien (verkleinwoord van schoft of schaft). De middagmaaltijd valt tegenwoordig om 1 uur; vroeger at men nooit voor 3 of 4 uur.
Er wordt ook bij dit maal gebeden en gedankt en uit den Bijbel gelezen.
Wat de spijzen betreft, soep geidt ais een groote tractatie. Kooimoes
is een burengerucht, d. w. z. men deelt er van mee aan de buren. De ingredienten van deze eigenaardige volksspijs zijn op Urk: gort, spek, melk,
witte kool, uien, boter, peper en zout.
AIs men's middags elkaar ziet, vraagt men: E je de kost al op? en ingeval deze vraag toestemmend beantwoord wordt, voegt men erbij: Wat
e je geten? Zelfs vraagt men wel: E je de tee al op? Er wordt in den namiddag
n.1. 'n bekkien tee gedronken. Om 7 of 8 uur gebruikt men een koppien mit
een bolletjen of een boterham, en om 10 uur drinkt men koffie met brood. In vele
gezinnen is deze avondmaaltijd echter tot 7 uur teruggezet. Ook hierbij wordt
gebeden, gedankt en gelezen. In sommige gezinnen wordt bovendien nog
bij het opstaan gebeden en gelezen. Na den avondmaaltijd gaat men ter
ruste. Sommigen doen na het middageten bovendien nog een knippien (dutje).
Van verjaardagen wordt weinig werk gemaakt. Sommigen weten zelfs
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hun geboortedatum niet precies, en veIjaren dan op den langsten dag, op
Pinkstermaandag of op Maandag als de maaiers in 't land gaan.

d. Ziekte, dood en begrajenis.
Vroeger konden sommige Urkers een zwerenden yinger en de "derden~
daagsche koude" (d. i. koorts) bespreken. Anderen bonden een draadje
om een verstuikte hand of voet en wisten die op deze wijze te genezen. Men
moest, om deze gave der genezing te bezitten, op den laatsten Februari
geboren zijn als een van een tweeling. "Ouwe Toon" verkeerde in deze
gunstige omstandigheid en kon dan ook inderdaad belezen.
Een probaat middel tegen tandpijn was vroeger een kies uit een doodshoofd; streek men deze over den zieken tand, dan was de pijn terstond verdwenen. Een ander middel was, een levende schol of bot op het gezicht van
den lijder te laten sterven. Een kattedarm rond den hals gewonden, gold als
voorbehoedmiddel tegen tandpijn. Het afgeschraapte vlies, dat onder den
bast van een lindetak zit, is, geroerd in kokend water, nog steeds een
kostelijk middel tegen zeere tepels. Het water van rozenbladen helpt tegen
snijwonden; kastanjebloesem op spiritus getrokken geneest de rheumatiek.
Een geneesmiddel tegen rheumatiek, verstuiking, verrekking en dergelijke
kwalen is perecheulie, die uit de gebraden lever van een pijIrog wordt bereid.
Wanneer dit middel - dat met Haarlemmerolie te vergelijken is -:- helpt,
dringt het door de huid in de kleeren.
Geen middel heeft echter ooit geholpen tegen den onverbiddelijken dood.
Niet aIleen wie de gave van het tweede gezicht heeft, ziet in een vuurbereidege zijn verschijning vooraf; vele andere teekenen kondigen hem, ook
voor wie deze gave niet bezitten, aan. Een steur vangen beteekent een doode:
,,'n steur bringt 'n dooie vor de deur". Ook wanneer men van aal droomt, als
de spiegel van den wand valt, als drie druppels bloed uit den neus komen,
als een hond een gat graaft of's nachts huilt, voorspelt dit een doode. Vroeger
geloofde men bovendien nog dat, wanneer de paarden met hun kop over het
hek van de begraafplaats stonden, dit spoedig geopend zou moeten worden
om een lijkstoet door te laten. Toen konden sommigen aan het luiden van de
doodsklok hooren, of binnenkort weer iemand zou moeten sterven ("de
klokke luidt ;:'0 dodelijk, d'r ;:.al wei gauw wier iene op vollegen"). Nog geldt het
geloof, dat als er op Zondag een doode "over huis" staat, het geen zes weken
zaI duren of er sterft er weer een (wat bij een bevolking van ruim 3000 zielen
trouwens niet zoo'n wonder is).
Wordt echter iemands dood voortijdig aangekondigd, b.v. bij een
ernstig ziektegeval, dan gelooft men dat de zieke zal genezen: de dood wil
gien gegeven goed eawen.
Het overlijden wordt aangezegd aan het geheele dorp door drie of vier
oude vrouwen. Een van deze anzegsters legt het lijk af, wanneer het een
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vrouw is; bij de mannen belast de timmerman zieh met het klien (kleeden).
Wanneer de doode enkele dagen „over huis" gestaan had, werd vroeger aangezegd — tegenwoordig alleen aan den kerkeraad en familie en vrienden — dat
's avonds om zes uur de overledene gekist zou worden. Op het aangegeven uur
kwam men dan tezamen om te bidden, alvorens de overledene aan zijn
laatste rustplaats werd toevertrouwd. Ds. J. van Anken, die van 1891 tot 1907
te Urk stond, heeft een eind gemaakt aan dit gebruik, dat dan 00k bijna
geheel verdwenen is.
De begrafenis wordt het geheele eiland aangezegd. De anzegsters noodigen
de dragers uit en kiezen daartoe diegenen, die min of meer in leeftijd met
den gestorvene overeenkomen. De dragers worden voor hun liefdedienst
niet betaald en zelfs niet bedankt.
De kosten van de begrafenis zijn dientengevolge gering; ze komen alleen
neer op het bedrag van de kist, de betaling van de anzegsters, een fooi voor
den grafdelver en de kosten van het onthaal, dat na de begrafenis plaats vindt.
Het is eenmaal gebeurd, dat iemand aan een anzegster opdroeg, bepaalde
dragers uit te noodigen. Dit werd door haar zoozeer als een inbreuk op
haar recht en twijfel aan haar künde beschouwd, dat alle uitgenoodigde
dragers uit solidariteit met haar bedankten. Bedanken voor deze taak komt
overigens niet voor; men voelt dit als een zedelijke verplichting, waaraan
men zieh niet mag onttrekken.
Men laat zieh zoo eenigszins mogelijk uit zijn eigen huis begraven,
maar wanneer men heel klein behuisd is, is dat niet altijd mogelijk. De begrafenis vindt, al naar den tijd van het jaar, om 3 of 4 uur in den middag
plaats. Een half uur van tevoren begint (00k voor wie tot een andere kerk
behooren) de klok van de Hervormde kerk te luiden, voor een volwassene
met 120, voor een kind met 60 slagen. Onder het „kleppen" komt de predikant
met een ouderling in het sterfhuis, waar de familie en de vrienden van den
overledene reeds bijeen zijn gekomen. De ouderling leest een hoofdstuk uit
den Bijbel en Psalm 90 voor, en vervolgens houdt de predikant een toespraak
n. a. v. een Bijbeltekst en spreekt tenslotte een gebed uit. Vrienden dragen
het lijk op naar het kerkhof, waar niet meer wordt gesproken. Vroeger
maakten de dragers het graf dicht; tegenwoordig strooien zij en de andere
aanwezigen alleen wat aarde op de kist. Twee ouderlingen houden vervolgens
in het sterfhuis de noabetrachtege (de ouderlingen onder elkaar zeggen
noabegroafenisse): een van hen spreekt een gebed uit, de ander spreekt
over een Bijbeltekst, vervolgens spreekt de eerste weer en tenslotte zegt de
laatste het dankgebed. Deze noabetrachtege duurt ongeveer een uur. Men
blijft daarna nog wat bij elkaar, drinkt en kopje koffie en rookt een sigaar.
Het weigeren daarvan staac gelijk met een beleediging. Bij begrafenissen,
en 00k met Pinksteren, presenteerde men vroeger een Janhagelblaadje met
koffie en lange pijpen, maar dit gebruik is sinds enkele jaren verdwenen.
XVI - Urk
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Wanneer iemand gestorven is, worden de gordijnen neergelaten en zoo
spoedig mogelijk vervangen door rouwgordijnen van neteldoek zonder versiering. Deze blijven een week of langer, tot zes weken toe, hangen. De allernaaste familie hangt, zoolang de doode „over huis" is, voor de onderramen
een kleedje, dat na de begrafenis wordt weggenomen.
Een man gaat niet in den rouw; alleen worden soms de broekplaten wat
weggestopt, echter niet afgelaten. De naaste vrouwelijke familieleden rouwen
een jaar en zes weken, maar de jonge meisjes meestal korter. Vroeger moest
de weduwe al dien tijd uit de kerk blijven, maar dit gebruik is afgeschaft.
Heeft een jonge vrouw haar man verloren, dan draagt ze in plaats van
een kanten strook (een kintjeshulle) voortaan een strook van neteldoek (een
strookjeshulle), die ze niet meer aflegt, ook al hertrouwt ze. De weduwe
vervangt haar gouden Speiden door zilveren (vroeger door stalen met zwarte
knoppen), en het gouden slotje dat zij in haar nek draagt wordt eveneens
voor een zilveren verruild. Vele vrouwen blijven levenslang in den rouw,
ook al omdat telkens weer familieleden komen te sterven; „eens in de rouwe,
nooit er weer uit 55 , zegt men op Urk 1 ).

6. Landbouw en veeteelt.
Het niet bebouwde, läge gedeelte van Urk is weiland, dat in gras- en
hooiland uiteenvalt. Het grasland, de Nink (d. i. de enk), is gemeentebezit en elke ingezetene kan daar tegen een vast tarief zijn vee laten weiden.
Het hooiland toonde tot voor kort een zeer ingewikkelde bezitsverhouding,
die uitvoerig door D. van Blom beschreven is. Dit hooiland was in 10 stukken
verdeeld, die ieder in 28 onderdeelen verdeeld waren, zoodat er in 't geheel
280 stukjes ontstonden. De Vooys veronderstelt dat dit correspondeert met
de 28 geslachten, die Urk in de achttiende eeuw telde; ieder geslacht op het
eiland zou dus aandeel in het hooiland hebben gehad. De verschillende
grootte der perceelen zal verband hebben gehouden met het aantal kinderen
(of leden van het geslacht); aan sociale differentieering mag voor dien tijd
wel niet gedacht worden.
Het inhalen van den hooioogst gaat op Urk met feestelijkheden gepaard. In de week waarin 21 Juni valt komen de maaiers (ook hannekemaaiers geheeten) 's Maandags op het eiland aan en keeren pas 's Zaterdags
weer naar hun woonplaats terug. Ze vormen een troep van 18 man en wonen
in Nieuw-en Oud-Leuzen (O.). Het maaien op Urk is onder hen een erfrecht, dat slechts tot enkele families beperkt is; het kan weliswaar verkocht
worden, maar uitsluitend aan broers of broerskinderen. De koopsom voor een
„plekke" bedraagt tot/25,—• Bij ontstentenis van wettige erfgenamen komt
de „plekke" door verkoop aan een ander.
l)
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Zie voor de rouwkleeding verder blz. 196.

Zoo gauw de maaiers op Urk zijn, heeft elk kind een fleschje dropwater,
waarmee het de heele week rondloopt. De jonge meisjes brengen de maaiers
's middags thee, houden ze dan wat aan den praat en naaien intusschen
de mouwen van hun buizen of de pijpen van hun broeken dicht. Om 4 uur
's middags krijgen ze het middagmaal, bestaande uit oude aardappelen
(die speciaal voor hen bewaard werden), vleesch en boontjes of een andere
groente. De kinderen worden bij de eigenaars van het hooiland op den maaierskost genoodigd, d. i. een pannekoek, dikkoek of pappezak en vervolgens
een brogge met een kweeuwek (een snee roggebrood met een beschuit) na. Die op
den maaierskost is geweest, moet 'helpen hooien, door b.v. op het hooi
te springen om het wat vaster te krijgen en dergelijke kleinigheden te verrichten.
Het laatste voer hooi heet het kreolesien. Daarbij rijden de kinderen en
de buurkinderen mee op den wagen. De opslagplaats van het hooi noemt
men het ooiballekien. Als het gras gemaaid is, voIgt een rondgang langs aIle
landers (eigenaars van het hooiland), die dan de maaiers tracteeren op
Janhagel mit 'n slukkien.

7. De volkskunst.

a. Raadsels, spreekwoorden en zegswijzen.
Raadsels en spreekwoorden, die om de een of andere reden de opmerkzaamheid verdienen, kent de Urker niet. Enkele eigenaardige en njet elders
aangetroffen zegswijzen zijn:
D'r komt een Jood uit (gezegd wanneer men wat van een Joodschen marskramer koopt, dat later blijkt niet aan de verwachtingen te voldoen).
D'r waeit zovuul wiend, dat ;;;uven duvels gien bussien ooi (bosje hooi) in de
wiend opbringen.
Je lieken het skip van Sunternenten wei, dat suven joar in de weanege (winding)
was en toe was 't er nog nie duur (gezegd ais iemand langzaam is in z'n doen) 1).
Een merkwaardige bezwering is: m'n pinkien op 't graft. K. Koffeman
vermeIdt een geval, dat een Urker jongen den rechter aanbood, zijn verklaring met deze formule te bevestigen, waarop de veldwachter van Urk
den rechter inlichtte, dat deze de afgelegde verklaring dan weI voor waar
kon houden 2).
b. Spotrijmen, en;;;.
De naam van het eiland komt in spotrijmen, spreekwoorden enz. maar
zelden voor. Laurillard noemt de zegswijze: 't Is het genootschap van Urk, ter
aanduiding van iets dat niet vee! om het Iijf heeft. Dit spreekwoord zou
1) Vgl. K. ter Laan, Groninger-overieveringen (Groningen-Zutphen, 1928-1930), I, 194t
en de overige in het woordregister op Sunternenten genoemde plaatsen.
B) TaaI- en Letterbode, VI, 1875, 33. Vgl. de woordenlijst, bIz. 397.
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doelen op een genootschap, aIdaar in 1787 opgericht ter oefening in den
wapenhandel, waarbij zich uiteraard slechts enkele van de nog geen 600
inwoners aansioten 1). Op Urk zelf kent men deze zegswijze niet. Aigemeen
bekend is het rijmpje van den dominee van Urk:
De dominee van Urk,
die moest op Schokland preeken,
maar door het razen van de zee
was hij zijn preek vergeten 2).

In Volendam vertelt men van de Urkers hetzeIfde ais van de Delfzijlers
in Groningen gezegd wordt, n.l. dat Sint Pieter in den hemel voor hen geen
plaatsje wi! inruimen, omdat ze toch op het eerste geroep van "Een schip
gestrand!" als jutters naar buiten zouden hollen 3).
De Schokkers hebben bij de Urkers nooit zoo hoog aangeschreven gestaan. "Nooit heeft er gemeenschap bestaan tusschen Urkers en Schokkers"
schreef Jacob van Lennep aan J. ter Gouw. ,,'t Zijn rassen, die eikander
verafschuwen ais Maleiers en Javanen. Op Urk is nooit een enkele kroeg
of herberg geweest; op Schokland is eIke woning een kroeg" 4). De Urkers
sloegen de Schokkers ook daarom niet hoog aan, omdat deze zich niet buiten
de Zuiderzee waagden. Het op bIz. 73 medegedeelde weerrijmpje "Skokker
beer" werd dan ook wei tegenover Schokkers, en vooral hun vrouwen, spottend
geuit.
c. Volkspoezie.
Bijna op ieder schip, dat de Noordzee bevoer, yond men op de kooiborden
of ook weI onger d'inneboom, d. i. onder het roer, een rijm, een puntdicht of
een spreuk geschilderd om of bij een geschilderden bloempot met veIe, liefst
kleurige bloemen 5). Enkele van deze rijmen, door Urkers opgesteld '), laten
we als voorbeeld van Urker volkspoezie hieronder volgen:
Een schip van ijzer en van hout,
gebouwd voor zee en stroomen,
om door Jordaan en Oceaan
in Jeruzalem te komen.
Aan 's Heeren zegen
is 't al gelegen.
1) E. Laurillard, Op uw stoel door uw land (Amsterdam, 1891), 116; Jozef Cornelissen, Neder·
landsche volkshumor op stad en dorp, land en yolk (Antwerpen, 1929-1931), III, 64.
2) Men vindt dit rijmpje (althans de eerste twee regels) al bij Klikspaan, Studentenl('ven
(Leyden, 1844), 160.
.
3) D. J. van der Ven, Van vrijen en trouwen op 't boerenland (Amsterdam-Mechelen,
1929), 19; Jozef Cornelissen, t. a. p., IV, 335, S. Franke, t. a. p., 24: De Urker strandjutters.
') M. F. van Lennep, Ret leven van Mr. Jacob van Lennep, 2de druk (Amsterdam, 1910),
II, 260, noot I.
6) Ook op de lage deurtjes van de Marker "botter-Ioggies" treft men dergelijke rijmen aan,
waarvan D. J. van der Ven, Reemschut, volkskunst en de drooglegging der Zuiderzee (Amsterdam,
1930), 16, een tweetal voorbeelden geeft.
') Door I. K. Koffeman, A. van Slooten Sr. e. a.
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Och, mocht ik op Uw woord,
gelijk eens Petrus dede,
de netten werpen uit,
geloovig wachten mede,
o Gever alles goeds
O
en schepper van de visschen,
stuur Gij
Gij ze in het net,
dan
dan zal de
de vangst niet
niet missen.
missen.
Het is geen kunst om voor den wind
met lieflijk weer en stille stroomen
en luistrend roer terecht te komen,
maar als men zich
zieh geslingerd ziet
verwoed'5 orkanen,
door stormen en verwoed
orkanen,
vIas,
die 't want doen hekelen tot vlas,
dan komt des Heeren macht te pas
om wegen tot behoud te banen.
mij niet meer geven
Het visschen kan mij
genoegzaam brood om van te leven,
mijn fatsoen bewaren
toch wil ik mijn
en ga dus nu maar groenten varen.
Ais laster, afgunst, haat en nijd
nijd
Als
mij henen spreidt,
haar netten om mij
dan denk ik vaak aan Hamans deel,
zijn keel.
die zelf de strop kreeg om zijn
nijders nijden,
nijden,
Laat haters haten en nijders
mij geeft, dat moeten ze lijden.
lijden.
wat God mij
Al werpt een visscher keer op keer
AI
zijn netten in de diepte neer,
toch baat hem al zijn arbeid niet,
als God den zegen niet gebiedt.
Van alles wat er is gehoord
is dit het slot, het laatste woord:
is
Vreest God, houdt zijn gebod in waarde,
want dat betaamt een mensch op aarde.
Want eenmaal komt Hij
Hij ten gericht
en brengt
brengt een
een ieders werk
werk in
in 't
't licht.
licht.
Geen enk'le daad, 't zij
zij goed of siecht,
slecht,
wordt
zijn loon of straf ontzegd.
wordt dan
dan zijn
ontzegd.
0 Heer, aan ons
ons gedenken
Wil, o
en ons uwen zegen schenken.
Stuur de visschen in het net
als aan 't meer Genesaret,
opdat ook het visschen, Heer,
mag geschieden tot uw eer.
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Opschriften op de kooibordjes, de plankjes boven den ingang der kooien,
zijn o. a.:
Heer, wil ons bij dag bewaren,
wees ons in den nacht nabij,
dat in nooden en gevaren
uwe hulp onz' hope zij.
Gelukkig is de mensch
die, als hij gaat naar bed,
zijn rekening met God
gedurig effen zet.
Och, dat mij uw genadekracht
verbrijzeld voor Uw eertroon bracht,
en leer mij steeds met vaste schreden
den weg der zaligheid betreden.
Mijn buurman ligt te slapen
en wacht op 's Heeren zegen,
maar ik moet werken dag en nacht
en alles loopt mij tegen.

Voorbeelden van Urker volkspoezie zijn ook de berijmde opschriften
op een aantal grafsteenen. Terwijl deze eiders hooge uitzonderingen zijn,
vindt men hen op het Urker kerkhof in grooten getale. De auteurs zijn o. a.
Klaas Koffeman en zijn zoon Ide K. Koffeman. Enkele voorbeelden volgen
hier.
Op het graf van den geneesheer Romkes, die ook lijkdrager was, vindt
men het volgende ietwat dubbelzinnige opschrift:
En veel geholpen in den nood
en velen ook gebragt ter dood.

Op het graf van Ds. J. Nentjes leest men het volgende vers (van Klaas
Koffeman):
Hier rust hij, die een reeks
Van zes en twintig jaren
Gods kerke heeft gediend,
Door 'twoord ons te verklaren.
Hij was een brandend licht,
't Welk in den dienst verteerde,
Totdat hij in den schoot
Der aarde wederkeerde.
Hij rust naar 's Heeren woord
In 't graf als de slaapstede,
d'Oprechten toebereid.
Geniet den vollen vrede
Als 'tloon hem toegezegd,
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Met al de hemellingen,
Die eeuwig voor den troon
Het driemaal heilig zingen.

Op het graf van een burgemeester leest men:
Begaafd met kennis, deugd en vlijt
Tot hulp van andren steeds bereid
Heeft hij zijn beste kracht gewijd
Aan 'theil van Urks gemeente.
Herinner dit het nageslacht
Dat onpartijdig hem steeds acht
Die hier getrouw zijn plicht betracht,
O zwijgend grafgesteente.

Op dat van een betreurde echtgenoote:
Hier ligt een dierbre vrouw,
een pronkjuweel der vrouwen;
godzaligheid en deugd
was in haar te beschouwen.

Op dat van een andere vrouw en moeder:
Hier rust in dhoop van 't eeuwig leven
Het stoffelijk deel van Jannetje Woord.
Zij was voor man en kindren een zegen,
Een zorgende moeder zoo het behoort.
Met zorgen was haar tijdlijk leven
Van weelde wist zij gansch niet af.
Met pijn en smart was het omweven,
Zelfs van haar jonge dagen af.
Zoo zeggen zij die haar hier kenden
Hier rust een vrouw vol eer en deugd
En is uit gena uit 's levens (el)lenden
Tot troost in juichende hemelvreugd.

Op het graf van het echtpaar Hakvoort, waarvan de man penningmeester
van het Weduwenfonds was, leest men:
In onbevlektheid, stipt en trouw
Was hij voor meen'ge weduwvrouw
In droeven druk tot steun en troost
Verzorger van haar hulploos kroost.
In liefde rijk voor man en kroost
Was bovendien haar een'ge troost
't Geloof in Hem, die leed en stierf
En ook voor haar gena verwierf.
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Nog enkele andere grafsehriften zijn:
Met Gods volk zal hij verrijzen
Juichend opstaan uit zijn Graf
En den Heiland eeuwig prijzen
Die hem eeuwig leven gaf.
Hier rust in stof en hope
Tot Christus komst op aard
Van vader, moeder, dochter
Een drietal hier vergaard.
Als eens de stem des Heeren
De dooden zal genaken
Dan zullen wij te saam
Zieh in Zijn komst vermaken.
Veel lichaamspijn gehad
Veel zielestrijd geleden,
Maar nu verlost van smart
Bij God in 5t hemelsch Eden.
Gelukkig hij die in dit leven
Den Heiland tot zijn Borge heeft,
Geen rechterstoel kan hem doen beven,
't Is Jezus, die hem vrijspraak geeft.
Zalig dezer maagden lot:
Jong gestorven, vroeg bij God.
Toch blijft gij waken, na 't verscheiden.
Wij zien U altijd naast ons gaan,
Uw geest blijft immer ons geleiden,
Totdat wij zelf aan d'eindpaal staan.
Tot heil der jeugd, tot troost in leed
Heeft hij altijd zijn kracht besteed.
Een steun en stut voor Staat en kerk
Door bedewoord en liefdewerk.
Maar 't vrome volk in U verheugd
Zal huppelen van zielevreugd
Daar zij hun wensch verkrijgen.
Hoewel het niet berijmd is, deelen we tenslotte ook nog het grafschrift
mee van Hessel Snoek, den auteur van een Waarschuwing tegen het gebruik
van muziek bij den Godsdienst, geschreven naar aanleiding van het plan,
een orgel in de kerk te plaatsen. Het luidt:
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Een troostwoord uit den hemel voor de geloovigen, die door den Geest geleid worden,
zijn kinderen Gods, voornamelijk in zingen
en bidden. Een waarschuwend woord uit de
aarde voor diegenen, die in hun godsdienst
bij het zingen gebruik maken van orgels of
andere muziekinstrumenten, die zijn hoogstens
gelijk aan de slapende maagden.
Door des Heeren Geest mij aldus geopenbaard.

Een zeer productieve volksdichteres is Mariap van Urk-Koffeman,
kleindochter van Klaas en dochter van Ide K. Koffeman. Deze visschersvrouw, moeder van zeven kinderen, schreef iedere week een gedieht voor het
gestencilde weekblad De Oprechte Urker, waarin zij lang niet onverdienstelijk
de gebeurtenissen bezong, die de Urker gemoederen in beweging brachten.
Haar werk kenmerkt zieh door een sterk godsdienstigen inslag 1 ).
d. Knipkunst.
Aangezien de Urker niet kunstlievend is, is er van decoratieve Volkskunst
op Urk geen spoor te vinden. Zelfvervaardigde voorwerpen in zijn huis of
op zijn schip zoekt men tevergeefs. Het eenige wat in dit verband vermelding
verdient is de knipkunst van Jan Visser, bijgenaamd Jantje de Knipper, die
met een Schaar alle mogelijke figuren uit papier wist te knippen. Hij stierf
begin 1938 op 83-jarigen leeftijd 2 ).

8. De volkswetenschap.

a. Volksweerkunde.
Uiteraard is de volksweerkunde op Urk vooral op het visschersleven
ingesteld. De richting, waarin een ster verschiet, duidt de windrichting voor
den volgenden dag aan. Een ring om de zon beteekent storm:
Een ring om de moon
die kan vergoon,
maer een ring om de zon,
daar skreien vrouw en kinders om.

Ook een startstarre beteekent niet veel goeds, maar een bepaalde aanwijzing van den aard van het naderend onheil ontbreekt hierbij. Het lichten
van de zee en het St. Elmusvuur, die beide aan natuurlijke oorzaken worden
toegeschreven, hebben geen invloed op het weer.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 Mei 1938, Av. A.: Het eiland Urk en de Noord-oostelijke
polder.
>) T. a. p.
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Als de kraaien vliegen, komt er storm; men zegt dan:
Skokker beer,
wat waeit 'et weer,
wat vliegen de kraeien,
wat zal 'et nog waeien.

Andere weerrijmpjes zijn:
's Aves is het luchien rood,
's ochtes is 't mooi weer an boord.
Bij m'n vader in de skeut
(zo) gonen wij 't zeegat eut.
Er is gien week zo wonderlijk
of ij 't de Vrijdag bezonderlijk.
Het regentjen van Vrijdags noa veven
dat kan de Zondag over zo bleven.
Er is gien Zoaterdag zo kwoad
of de zunne schijnt vroeg of loat.
Een regentje vor de preek
is een regentje vor de iele week.
De moon op de dik
'n vuurvloed *) op e slik.
In verband met de maan zegt men nog: De moon sai de Oostewiend wel
opvreten: als de maan opkomt, zal de Oostenwind wel afnemen, en 'n Leggende moon is 'n wakende visserman: als de maan ligt, vertrouwt de visscher het
weer niet.
b. Plantlore.
Paddestoelen heeten ouwe kollen\ men mag hen niet in de hand nemen,
want wie dat doet, wordt bekold. Het klavertjen viere brengt op Urk het tegendeel
van geluk:
Al wie klavertjen viere vindt
die krijgt een vrouw met een hoerekind.

Kinderen leggen den mouwkruiper op den tong en zeggen dan:
Roggenbrood, roggenbrood,
morgen ben ik dood,

waarna ze hem er gauw weer af nemen, omdat de beweging van de tong
hem al bijna in de keel heeft gebracht.
Opkomende vloed.
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5. Beeld van het volkskarakter.
1. Naar gegevens uit de litteratuur.

P. J. MEERTENS.

Geen opgave is moeilijker en tegelijk ondankbaarder dan een karakterschets te geven van een bevolkingsgroep, waarvoor de wetenschappelijke
gegevens ten eenenmale ontbreken. Men is dientengevolge gedwongen op
persoonlijke en dus subjectieve indrukken af te gaan, waarbij het gevaar
van over- en onderschatting onvermijdelijk blijft. De körte karakteristiek van
de bevolking van Urk, die we hier laten volgen, berust behalve op de
persoonlijke indrukken gedurende een verblijf van slechts enkele weken op
het eiland op de gegevens van Harting, Allan, Thomas, Van der Ven en Alie
van Wijhe-Smeding, die allen min of meer uitvoerig en op grond van eigen
aanschouwing over den volksaard der Urkers hebben geschreven.
De meest in het oog vallende karaktertrek van deze visschers is hun
godsdienstzin. Van nature zijn zij daartoe gepraedisponeerd. Het leven
temidden van een element dat zoo onbetrouwbaar en onberekenbaar is als
de zee moet wel leiden tot een onwankelbaar geloof in een hoogere macht,
waarvan de mensch zieh afhankelijk weet en die hem steeds weer redt uit
gevaren. Dr. A. Kuyper heeft er op gewezen dat geen bevolkingsgroep beter
het leerstuk van Gods vrijmachtige genade kon verstaan dan die der visschers,
die ploegen noch zaaien, maar hun netten slechts uitwerpen op het water *).
Allen die over de Urkers hebben geschreven beginnen dan ook met hun
opmerkelijken godsdienstzin te noemen, dien ze overigens, zooals al uit het
voorafgaande blijkt, met de inwoners van andere visscherseilanden en
-plaatsen gemeen hebben. Men vindt onder de Urker visschers en hun vrouwen verscheidene waarachtig vromen, die leven uit het geloof en van wie
een wonderlijke geloofskracht uitgaat*). Elke generatie brengt opnieuw
deze stoere gestalten voort, die het ferment van dit volk zijn en die in al
hun eenvoud en bescheidenheid erkend worden als vaders en moeders in Israel.
De voedingsbodem van dit geloof is voor den Urker de Bijbel. De Urker
is zeer Bijbelvast, hij kent de Schrift als geen ander boek, en hij is hem een
troost in leven en sterven. Alie van Wijhe-Smeding geeft enkele voorbeelden
x ) A. Kuyper,
De twaalf patriarchen. Bijbelsche karakterstudien. (Amsterdam, 1887),
57—58; CS. Veltenaar, Het kerkelijk leven der Gereformeerden in Den Briel tot 1816 (Amsterdam,

19*5)» 56—57.

a ) Alie van Wijhe-Smeding, De Zuiderzeevisschers (in: P. J. Meertens en Anne de Vries,
De Nederlandse volkskarakters (Kampen, 1938), 332 vlg., 343.
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van den Bijbelschen tränt, waarin de Urkers spreken. Tegen een vreemdeling zeggen zij: „Kom toeh 's gauw naor het gezegende land . .
Een
man, die een goede teelt achter den rüg had, zei: „We hebb'n 't vett'n der
ramm'n". Zijn innig geliefd eiland noemt hij een land „overvloeiend van
melk en honig", en van zijn vrouw zegt hij met Salomo: „Haöre waördij
is verre bov'n de robijn'n. Het hart haors mans vertrouwt op haor, zoodat
hem geen goed zal ontbreken" 1 ).
Natuurlijk vindt men op Urk ook de onvermijdelijke schaduwzijden
van dezen karaktertrek. Waar geloof is, treedt het schijngeloof in zijn voetspoor;
waar kerkschheid is, is sectarisme, en ook het bijgeloof is onder deze visschers
geen zeldzaam verschijnsel. Velen leven meer naar de letter dan naar den
geest van den Bijbel. Voor het oog der wereld zullen zij de Wet en de geboden
stipt nakomen, maar in al hetgeen aan de waarneming van menschen
ontsnapt nemen zij het minder nauw, en soms wel heel erg wijd. Een gemakkelijk te controleeren gebod als dat van de Zondagsheiliging wordt op Urk niet
of nauwelijks overtreden. Voör middernacht verlaat de visscher de haven
niet en geen vreemdeling is op den dag des Heeren welkom op het eiland.
In het kerkbezoek en in 't algemeen in de uitoefening van de uiterlijke
godsdienstplichten is hij getrouw. Alle Urkers behooren tot de NederduitschHervormde, de Gereformeerde of de Christelijk Gereformeerde kerken, en
wanneer bij de volkstelling een enkele ingezetene opgeeft, tot geen kerkelijk
genootschap te behooren, kan men er van overtuigd zijn dat men met een
vreemdeling heeft te doen, die zieh slechts tijdelijk op het eiland heeft
gevestigd 2 ).
Uit het feit, dat onder een zoo betrekkelijk kleine en zeer homogene
bevolking drie kerkgenootschappen recht van bestaan bezitten, blijkt al dat het
sectarisme ook op Urk wortel heeft geschoten, al heeft de overgroote meerderheid der bevolking haar homogeniteit in kerkelijk opzicht gehandhaafd.
85,82 % der bevolking behoort tot de Gereformeerde kerken, 4,3 % tot
de Christelijk Gereformeerde kerk, de rest tot de Hervormde gemeente.
De laatstgenoemde bestaat in hoofdzaak uit immigranten; slechts enkele
geboren Urker visschers zijn bij de Afscheiding de oude kerk trouw gebleven 3 ).
Ook in de vele politieke partijtjes, die met meer of minder succes naar een
zetel in den gemeenteraad dingen, blijkt de sectarische neiging die onder
de Urkers leeft.
Toeschietelijk is de Urker niet; hij komt met eenig — misschien niet
ongemotiveerd — wantrouwen de „vreemden" tegemoet, maar heeft men
eenmaal zijn vertrouwen gewonnen, dan betoont hij zieh tegenover hen even
gastvrij als tegenover de andere eilandbewoners. Alie van Wijhe-Smeding
T. a. p., 342.
A. C. de Vooys, Bijdrage tot de sociale geographie van het eiland Urk (Tijdschrift van het
Kon. Nederl. Aardrijksk. Genootsch., 2e serie, XLVIII, 1931, 1017 vlg.), 1029.
») T. a. p.
2)
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roemt hun mededeelzaamheid en hun broederlijken zin, hun gulheid en
goedhartigheid *). Allannoemde hen gastvrij en eerlijk, prees eveneens hun
onderling hulpbetoon. Diefstal was in zijn tijd op Urk onbekend, al strekte
de eerbied voor een anders eigendom zieh niet tot de voorwerpen uit, die de
zee op hun Strand wierp 2 ). Wij hebben den indruk, dat de Urkers thans
wat eerlijkheid betreft niet beter — maar ook niet minder — zijn dan de
overige Nederlanders, en dat zij in 5 t algemeen de zeer menschelijke leer
huldigen, dat het hemd nader is dan de rok.
De afgelegen ligging van het eiland en het feit, dat het verkeer met
den vasten wal ondanks alle verkeersverbeteringen in de laatste decennien
toch altijd nog betrekkelijk gering was, heeft een groote gehechtheid aan
den geboortegrond in de hand gewerkt. „Urk dat is zoo'n zoete dal, Wie
er is die blijft er al", zegt de Urker uit den grond van zijn hart, en zoowel de
Urker, die zieh blijvend eiders vestigt, als die een vrouw van buiten het eiland
trouwt, zondigt daarmede tegen de wetten der samenleving. „Urk vrijt Urk"
is hier de leus, waartegen geen rechtgeaard Urker of Urkerin zieh verzet.
Maar de tijd is voorbij, dat de Urkers, als ze in Amsterdam aanlegden,
hun schuiten nauwelijks verlieten om Janhagel te koopen en dan weer zoo
spoedig mogelijk huiswaarts keerden en hun Verdienste aan moeder de vrouw
afdroegen; de tijd is voorbij, dat de Urker vrouwen, wanneer een vreemd
schip aan het eiland ankerde, haar deuren sloten omdat er „vreemd volk"
op Urk was. De radio heeft ook hier de laatste resten van het gevoel van
afgeslotenheid weggenomen. Conservatief is de Urker trouwens allerminst;
voor het nieuwe heeft hij zieh te allen tijde opengesteld, ook wanneer het
minder deugdelijk was dan het oude. Het gevoel voor de traditie is op Urk
aanmerkelijk minder groot dan men zou verwachten.
De verstandelijke ontwikkeling der eilanders is al door Harting geroemd,
althans wat die der mannen betreft 3 ). Omstreeks 1880 waren de meestgelezen boeken na den Bijbel: de gedichten van Vader Gats, de preeken van
Smijtegeld en de Enkhuizer almanak, die tot de uitrusting van het schip
behoorde en waarvan de jonge jongens het humoristische gedeelte uit hun
hoofd kenden. Later kwam Bunyan daar bij, nog later andere stichtelijke
lectuur, en tegenwoordig vindt men ook Protestantsche belletrie op de
boekenrekken der visschersgezinnen. Er zijn twee Christelijke Scholen op
het eiland, elk met ongeveer 300 leerlingen en 7 leerkrachten. De resultaten
van het onderwijs schijnen zeer behoorlijk te zijn. De Urker wekt trouwens
den indruk van intelligent te zijn; hij is pienter en haalt geen domme streken
Ali van Wijhe-Smeding, t. a. p., 343.
P. Harting, Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners beschreven (Utrecht,
1853), 73; F. Allan, Het eiland Urk en zijne bewoners geschetst (Amsterdam, 1857), 31—32.
Op Schokland hadden de Urkers daarentegen den naam van diefachtig te zijn. Zie: G. Mees Az.,
Schokland (Overijsselsche almanak, XII, 1847), 314.
3 ) P. Harting, t. a. p., 72.
2)
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uit. Zijn zin voor humor is vrij sterk ontwikkeld. Hij is vrijmoedig omdat
hij weet wat hij waard is, maar voor brutaliteit bewaart hem een aangeboren
beschaving.
Opvallend is de liefde der Urkers voor kleuren, in 't bijzonder voor
primaire kleuren, die zieh uit in de kleeding zoowel als in de beschildering
van huizen en schepen. De aesthetische zin der bevolking is hier overigens
al even weinig ontwikkeld als elders in Nederland. Ook hier is men weerloos
overgeleverd aan den wansmaak van timmerlieden en aannemers, die
tusschen de schilderachtige oude visscherswoningen, waarvan de verhoudingen zeer geslaagd zijn, moderne huisjes planten van een afstootende
plompheid. Reeds in 1921 klaagden de architecten Reijers en Moerman
uit Kampen over de ontsiering van het eiland door de nieuwgebouwde
woningen. „Waren we verrukt over het artistieke dorpsschoon van het oude
Urk, door het nieuwe werden we herhaaldelijk teleurgesteld. De huizen,
in den laatsten tijd gebouwd, zijn bijna alle uit den toon vallend en menige
woning verstoort de harmonie van een anders fraai dorpsgezicht. Gevels
met geknikte toppen, waarbij men dan nog siersteen op de meest smakelooze
wijze heeft aangewend, vertoonen aile gémis van gevoel aan verhoudinglijn en kleur." Vooral de pastorie der Gereformeerde gemeente, „klaarblijkelijk
uit ruime beurs gebouwd, is opgetrokken in een banalen timmermansstijl,
waarbij bovendien nog op zeer hinderlijke wijze ruim gebruik is gemaakt
van verglaasde chromaatgele wandtegels" 1 ). Een gelukkige uitzondering is
het raadhuis, in 1905 door den rijksarchitect J. F. L. Frowein gebouwd, die
den voor Urk zoo typischen topgevel op zeer geslaagde wijze in de vroegrenaissance vormenspraak van het geheel heeft weten toe te passen, waardoor
dit gebouw, een aantrekkelijk type van een dorpsraadhuis, met de schilderachtige oude omgeving volkomen in harmonie is.
Tenslotte een enkele opmerking over het zedelijke leven der Urkers.
Op een oppervlakkigen beschouwer maakt dit een gunstigen indruk; de
werkelijkheid is echter minder mooi. Op geen ander gebied heeft de schijnheiligheid grootere kansen dan op dit terrein, en vele Urkers, die een uiterlijk
vertoon van godsdienstzin aan den dag leggen, zondigen herhaaldelijk op
velerlei wijze tegen het zevende gebod. We willen niet beweren, dat de
Urker zieh in dit opzicht erger misdraagt dan de andere Nederlanders, maar
minder erg stellig niet. Godsdienst en kerk vormen ook hier een slechts zwak
tegenwicht. Het is hier niet de plaats, over dit onderwerp uit te weiden,
maar ieder die zelf Urker is of eenigen tijd op het eiland heeft vertoefd, weet
dat het bovenstaande maar al te zeer in overeenstemming is met de
werkelijkheid.

*) Flevo, I, 1921, 156.
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2. Naar persoonlijke Indrukken.

H. T j . PIEBENGA.

Wanneer men nagaat hoe de Urkers in het algemeen door hun naaste
buren — d. w. z. de bewoners der Zuiderzeekusten, alsmede, tot op zekere
hoogte, de bewoners van Den Helder en IJmuiden, waar vrij groote Urker
„kolonies" zijn gevestigd — worden beoordeeld, zal men reeds spoedig
bemerken, dat zij nu niet bepaald te goeder naam en faam bekend staan.
Waar men ook komt, in Spakenburg of „op" de Lemmer, in Kampen of in
Enkhuizen, vrijwel overal oefent men op dit visschersvolk kritiek. Volendam
echter vormt een uitzondering op dien regel; de uitgesproken calvinistische
Urker kan over het algemeen zeer goed overweg met den Roomsch-Katholieken
Volendammer. Het is onduidelijk, wat voor factoren hier in het spei zijn,
tenzij men de milde beoordeeling over en weer op rekening zou moeten
schrijven van overeenkomst in volksaard. Hoe dit ook zij, eiders schrijft men
over het algemeen den Urker een niet erg gunstig karakter toe. Natuurlijk
zijn deze oordeelen subjectief, en het is niet onmogelijk, dat concurrentie-nijd
er een woordje in meespreekt, althans in voorbije jaren heeft juist concurrentienijd tot menig minder aangenaam tooneeltje op de Zuiderzee aanleiding
gegeven.
Toen ik een aantal visschers uit een plaatsje aan de Zuiderzeekust naar hun
oordeel over de Urkers vroeg, kreeg ik het volgende te hooren: „De Urkers
zelf kunnen niet verdrinken, ze drijven bijkans op d'r eigen vuil. Loopt een
ander echter gevaar, dan zijn ze er als de kippen bij, om zooveel mogelijk
voordeel uit zijn ongeluk te behalen, en voordat hun dit gelukt is, bieden
ze geen hulp; ze zijn het beginsel toegedaan, de een zijn dood is de ander
zijn brood." En wat ze vertelden aangaande de huwelijksmoraal enz. van
de eilandbewoners zal ik maar niet herhalen. Meer spottend is het rijmpje,
dat gevonden werd als motto op een der loterijbriefjes van de Amsterdamsche
verloting ten bäte van de Urker zeewering in het begin der achttiende eeuw
(zie hoofdst. Geschiedenis):
„Wat past er beter op Urck,
Dan twee kanunniken en een Turck!"

Treedt Urk dus in het oordeel der omwonende bevolkingsgroepen niet
in een al te gunstig daglicht, toch vallen, ook bij een oppervlakkige kennismaking — mijn indrukken deed ik op tijdens een ongeveer halfjarig verblijf
op het eiland — de vele lichtzijden van het Urker volkskarakter duidelijk
in het oog. Het onderling hulpbetoon
en het met elkaar meeleven b.v.
in gevallen van ziekte en dood of in tijden van gevaar is zeer sterk. Trouwens,
*) Georganiseerd in de vereeniging „Draagt elkanders lasten", die de functies van ziekenfonds,
pensioenfonds en andere sociale instellingen vervult, heeft dit veel goeds bereikt.
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dit blijkt dikwijls ook bij andere gelegenheden. Zoo was het vroeger gebruik,
dat als er eens een bijzonder lekker maal eten ter tafel kwam, ook de buren
daarvan hun portie kregen. Daarmee in nauw verband Staat het bekende feit,
dat de opgeschoten jongens van het dorp des Zaterdagsavonds, als het vleesch
voor het Zondagsmaal op het vuur stond, dit vaak buitmaakten en den zoo
verkregen voorraad in het vooronder van den een of anderen botter oppeuzelden. Als dieven werden deze maraudeurs echter niet beschouwd, het was
meer sport dan diefstal, en het werd hun nauwelijks kwalijk genomen. Er
moet trouwens heel wat meer gebeuren aleer de band, die al de Urkers
samensnoert, wordt verbroken; en al komt het zoover, dan nog blijven zij
tegenover de buitenwacht één. Dit getuigt van een diep gevoel van solidariteit.
Een uiting daarvan is het ook, dat lieden, die op andere plaatsen wegens
hun minder fraaie, ja zelfs voor de gemeenschap gevaarlijke eigenschappen,
reeds lang uitgestooten zouden zijn, op Urk nog worden geduld of zelfs voor
vol aangezien.
Toch komt het wel voor, dat deze solidariteit wordt verbroken.
Wanneer de Urker zieh persoonlijk benadeeld acht, als hij zieh bij een
ander voelt achteruitgezet, dan ziet hij er maar al te vaak geen bezwaar in,
om door anonieme schrijverij en verklikkersbrieven te probeeren, den voorrang
van dien ander te niet te doen. Zijn aangetaste persoonlijke eerzucht doet
hem niet gevoelen, dat hij daarmee de solidariteit der Urker gemeenschap
verbreekt.
Dit brengt ons tot een anderen trek van het Urker volkskarakter, n.l.
zijn zelfgevoel, *) zijn hooghartigheid, zijn trots. Hij vertoont daarin een zekere
overeenkomst met den Castiliaan. Ook de Urker is lichtgeraakt en hij acht
zieh vrij gauw beleedigd. Op het bewaren van het respect voor zijn persoonlijke zelfstandigheid, op het intact laten van zijn persoonlijke eigenschappen
is hij zeer gesteld. Wanneer hij ook maar vermoedt, dat hij door een medeeilandbewoner of een „fremde" in het ootje of niet au sérieux wordt genomen,
rieht hij al dadelijk het zware verwijt: „Je spot met me" tot den al of niet
vermeenden belager.
Toch is de Urker over het algemeen niet spoedig tot handtastelijkheden
geneigd; vecht- en steekpartijen zijn hooge uitzondering, vergeleken met andere
streken van Nederland, met de Friesche Wouden b.v.; daar moet men wel
een heel andere conceptie van hetgeen eer is, hebben dan hier. Maar
men kan dit feit heel goed in verband brengen hiermee, dat de gemiddelde Urker geen vriend is van de ruw- en rauwheid, die den vechtersbaas
doorgaans eigen is. 2 ) Hij bereikt zijn doel veel liever via het diplomatieke
woord. Trouwens het feit, dat de Urker — die dit overigens gemeen heeft
1)

Dit komt o. a. ook uit in het gezegde: „Urk is de kurk, waar de naosje op drüft".
In vroeger tijden was dit blijkbaar anders; althans waren volgens de boetelijsten veroordeelingen wegens handtastelijkheden lang niet zeldzaam in de 17e en 18e eeuw.
2)
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met de Friesehe Gaasterlanders — een Sterken rhetorischen aanleg bezit, valt
niet licht te miskennen. Die trek van den volksaard valt ook den oppervlakkigen beschouwer direct op. Grootestadsromantiek zou eigenlijk van een
visschersbevolking iets anders verwachten: die behoort ruw en forsch te zijn,
geen blad voor den mond te nemen, moedig en dapper alle gevaren te
trotseeren.
De Urker daarentegen is alles anders dan ruw, hij is behoedzaam en meestal
voorzichtig in zijn woorden, niet forsch, maar subtiel. Natuurlijk zijn hiernaast
ook wel Symptomen van een andere geaardheid te vermelden. Zoo is het
nu eenmaal met de menschelijke psyche gesteld en de Urker volksaard in
het bijzonder is buitengewoon gecompliceerd. Een van de factoren, die
hiertoe medewerken is ongetwijfeld het feit, dat hier op een kleine piek gronds
dagelijks een groot aantal menschen längs elkaar schüren; een hoekige houding
zou zeer zeker talrijke conflicten doen ontstaan, die, hier meer dan eiders,
het leven onverdragelijk zouden maken. Een zekere overeenkomst met het
leven op een mailschip dringt zieh hier op. Ook daar een betrekkelijk groot
aantal menschen op een kleine plaats; men is aan die plaats gebonden, men
kan niet weg. Dat dit een bijzondere psychische atmosfeer met zieh meebrengt, is een welbekend verschijnsel.
Hetgeen men niet zou verwachten, als men een groep Urker visschers
in de zeilmakerij op de leugenbank bij elkaar ziet zitten, allen in hun mooie,
oude kleederdracht, de gemiddelde Urker hecht doorgaans maar weinig
aan traditie. AI hun oude volksdansen, verreweg het grootste gedeelte hunner
volksgebruiken zijn verdwenen. Zonder hartzeer verkoopt de Urker zijn
dierbaarste herinneringen aan den tijd van vroegere geslachten aan de
vreemde antiquiteitenjagers. Voor de kleeding moet echter voorloopig nog
een uitzondering worden gemaakt. Wel is de Urker dracht bij de jeugd snel
aan het verdwijnen — van de 600 schoolkinderen ziet men er ternauwernood
nog vijf, die in het Urksch gekleed gaan — bij de ouderen daarentegen is
ze nog de algemeene regel. Hoe is dit, bij die geringe gebondenheid aan de
traditie bij den gemiddelden Urker, te verklaren? De Urker zelf heeft het
antwoord onmiddellijk gereed: aan den eenen kant is de kleeding veel duurzamer dan de modekleeren of hun afleggers, aan den anderen kant — en
dat geldt vooral voor de visschers — is ze ook veel practischer. Het is dus
niet uit ideeele overwegingen, dat de Urkers voorloopig nog aan hun kleederdracht vasthouden.
Die doorgedreven afkeer van het ouderwetsche, die den Urker kenmerkt,
heeft natuurlijk naast zijn nadeelen ook zijn voordeelen. Juist door het los-zijn
van traditioneele banden zijn de Urkers er in geslaagd hun bedrijf in een
betrekkelijk snel tempo te moderniseeren. Zij waren mee van de eersten,
die met motorbotters ter vischvangst gingen. Kan men dit voor het bedrijf
zonder meer goedkeuren, op ander gebied heeft die zucht naar het nieuwe
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vaak funeste gevolgen. Reyers en Moerman (1921) hebben, evenals de Vooys
(ziehet hoofdstuk Sociographie) al gewezen op het „uniform-leelijke" nieuwe
woningtype. Terwijl het voormalig woningtype, dat een schoon en harmonieus
geheel vormde, een glänzend getuigenis geeft van den aesthetischen zin der
oude Urkers, zijn de nieuwe woningen bijna zonder uitzondering van het
minste allooi. Wel maakten de siechte woningtoestanden een vernieuwing
noodzakelijk, maar zonder noodzaak heeft men het oude type volkomen los
gelaten. Indien men thans aan woning- en dorpsaspect of aan de aankleeding
van het binnenhuis den aesthetischen zin der Urkers zou afmeten, dan zou
het er, evenals trouwens in de meeste andere streken van Nederland, treurig
uitzien.
De gangbare meening, dat inteelt een geringe verstandelijke ontwikkeling ten gevolge zou hebben, wordt op Urk duidelijk gelogenstraft.
De Urker Staat, wat zijn intellect betreft, zeker niet achter bij den gemiddelden Nederlander. AI kan Urk niet bogen op vele „groote mannen" (voor
zoover mij bekend leverde Urk 4 predikanten en een aantal onderwijzers op;
de eenige professor was van „vreemden" bloede), dit zou bij het kleine aantal
inwoners moeilijk anders kunnen en is nog gunstiger — om met Harting
(1853) te spreken — „dan men bij de beperkte gelegenheid, die hiertoe
onder hen bestaat. . . zoude meenen te mögen verwachten".
Buitengewoon actief is de Urker zeker niet; het visschersbedrijf werkt
dit 00k niet in de hand: immers, na eenige uren drukken arbeid komt er steeds
een periode, dat er weinig gedaan behoeft te worden, zoodat het gestage
doorwerken den visscher meestal niet ligt. Doch 00k naar zijn aard is de
Urker veelal geneigd er zijn gemak van te nemen, hetgeen dikwijls tengevolge
heeft, dat hij, wanneer het hem tegenloopt, al spoedig den moed laat zinken
of besluiteloos op een verandering van den toestand wacht. Aan sport doet
de Urker dan 00k uiterst weinig: op de Scholen geen gymnastiek-onderwijs,
onder de oudere jeugd slechts een kwijnende voetbalvereeniging en maar
een enkeling beoefent de zwemsport. Of 00k de typische gewoonte, zeer
laat naar bed te gaan en 00k laat op te staan, met de geringe activiteit in
verband moet worden gebracht, is dubieus; waarschijnlijk werken hier nog
andere factoren, misschien zelfs tegengestelde, zooals b.v. het nettenbreien
in de lange winteravonden.
Gelezen wordt er op Urk niet bijzonder veel; naast de oudere theologische literatuur (Smytegelt b.v.) komen in de laatste jaren 00k de boeken
uit de leesbibliotheken van Enkhuizen en Kampen in omloop.
Het gevoelsleven is bij den Urker sterk ontwikkeld, zijn gevoelsreacties
vertoonen echter gelijkenis met het bekende stroovuur, zij zijn hevig maar
kort van duur. Een duidelijk voorbeeld daarvan was hun reactie op de
afsluiting der Zuiderzee. Er ontstond een feile protestactie, er werd zelfs op dit
uiterst rechtzinnige eiland een afdeeling van de S. D. A. P. opgericht. Maar
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reeds körten tijd later was de heele beweging verloopen 1 ). Den goedgehumeurden, vaak eenigszins luchthartigen Urker past dan ook een hardnekkig volgehouden strijd siecht.
Verreweg de meeste Urkers zijn spraakzaam en gemakkelijk in den
omgang en ze maken een vlotten, natuurlijken indruk.
De properheid op het eigen lichaam laat echter inderdaad wel eens te
wenschen over en ook de algemeene zindelijkheid treedt hier niet zoo op
den voorgrond als b.v. in Friesland en Noord-Holland.
Een beschrijving van den Urker volksaard, die den zeer eigenaardigen
godsdienstzin, die den Urker kenmerkt, zou veronachtzamen, wäre uiterst
onvolledig. Immers niet alleen het geheele uiterlijke leven op dit in groote
meerderheid Gereformeerde eiland wordt door den godsdienst beheerscht,
maar ook op het innerlijk leven van velen heeft deze zijn Stempel gezet. Hoewel
verschillende kerken en verschillende richtingen ook op dit eiland voorkomen,
tegenover andersdenkenden is de Urker zeer verdraagzaam. Er heerscht
niet die animositeit die men eiders wel tusschen Gereformeerden en Nederlandsch Hervormden vindt en zelfs de Christelijk-Gereformeerden veroordeelen de leer en de opvattingen hunner broeders niet zoo fanatiek als wel
aan den vasten wal geschiedt.
De Sterke emotionaliteit der Urkers brengt met zieh mede, dat het
grootste gedeelte der eilandbewoners de z.g. bevindelijke richting is toegedaan.
In de prediking wordt sterk de nadruk gelegd op de nietswaardigheid ook
van menschelijke deugd en braafheid en het stuk der eilende wordt breed
uitgemeten, daar hier de menschelijke ervaring op den weg ter zaligheid ook
het grootst is. En eerst wanneer de gansche gemeente zucht onder de verdoemelijkheid des menschen wordt de alleenzaligmakende genade van Jezus
Christus verkondigd. Schuchter staan velen hunner tegenover het Heilig
Avondmaal, zij zijn bevreesd zieh een oordeel te eten. Ook in de week komen
zij dikwijls samen ter bespreking van allerlei theologische vraagstukken of
bijbelteksten. Geschiedt dit in den huiselijken kring, dan wordt dit wel
„kroozen" genoemd; daarbij kunnen natuurlijk ook andere onderwerpen
ter sprake komen, maar in deze kringen is er uiterst weinig belangstelling
voor het leven dezer wereld.
Een andere groep, kleiner in aantal, omvat wat men de verstandsmenschen
zou kunnen noemen. Ook zij houden wel vast aan een zuivere orthodoxe
dogmatiek, maar in de prediking hechten zij er meer aan, dat een ieder het
zijne gegeven wordt; zij weten meer van geven en nemen. Tot hen behooren
ook de meesten dergenen, die in het publieke leven de leiding geven.
De week voor het Heilig Avondmaal, die hier „de suzinge" genoemd
wordt, dient dikwijls tot het bijleggen van oude twisten en veeten. Niet
l ) De voor eenige jaren opgerichte afdeeling van de N. S. B. verging het niet veel beter, bleef
echter tot thans bestaan.
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zelden echter gebeurt het, dat na het Avondmaal de twist weer in oude
heftigheid uitbarst.
Een eigenaardig verschijnsel was ook het in gezelschap luide om de beurt
bidden; in de ledige uren tijdens de vischvangst werd dit vroeger veel gedaan.
Hoewel soms het idee van een wedstrijd er niet geheel vreemd aan was — de
rhetorische aanleg uitte zieh hier vrij — , gaven de klanken van het Urker
dialect daaraan toch een geheel eigen wijding.
Terwijl in andere streken van Nederland de streng Galvinistische groepen
ook in het dagelijksch leven vaak door een steile levenshouding gekenmerkt
worden, is dit op Urk niet het geval; integendeel, in het dagelijksch leven
vertoont de Urker een groote mate van plooibaarheid.
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IV. BEKNOPTE SOCIOGRAPHIE
1. Sonographie.
I. Inleiding.

A. C. DE VOOYS

Wie het eiland Urk met de boot nadert, ziet het eerst een lagen, boven
de zee uitstekenden heuvel oprijzen met, scherp tegen de lucht, de witte
vuurtoren; eerst als men naderbij komt ziet men achter den heuvel een
zwarte lijn te voorschijn komen, die de paalbescherming van het eiland blijkt
te zijn van het laag gelegen gedeelte, dat het grootste deel van het eiland
uitmaakt. Is men de ruime haven binnengevaren, dan ziet men de straat
direct steil tegen den heuvel opstijgen *); alleen de Zuidzijde daalt langzamer af naar het lager gelegen weiland. Gaat men het dorp door, dan
komt men aan een uitgestrekte weide zonder woningen, rondom door een
laag dijkje en een paalgordel omgeven, die aan de Noordzijde ongeveer
3 meter, aan de Zuidzijde slechts i meter omhoog steekt (Foto 2). De golven
slaan ertegen en hier en daar erover, zelfs bij kalm weer; een windmolentje
maalt het overtollige water in zee. Vanuit het weiland ziet men duidelijk
tegen het dorp op, dat aan zijn rand ongeveer een meter boven het weiland
uitsteekt. In het dorp treft den geograaf direct een opmerkelijk feit. Het oudste
deel van het dorp bevindt zieh niet, zooals men verwachten zou, op het
hoogste deel van het eiland; daar ligt de kerk temidden van een uitgestrekt
weiland, dat eerst in de laatste jaren is volgebouwd 2 ). Ten Oosten daarvan,
op het lagere terrein, ligt het eigenlijke dorp.
Urk is een dorp waar men gemakkelijk in verdwaalt; er zijn geen
geregelde Straten, maar ordeloos neergeworpen groepjes huizen, hier een groep
die den geheelen weg afsluit, zoodat men door een smal gangetje zijn weg moet
zoeken, dan weer een zandig breed plein 3 ). Eerst in het nieuwere-gedeelte
loopt men in regelmatig gebouwde Straten. Dadelijk wordt duidelijk dat Urk
een sterk toenemende bevolking heeft; immers overal staan de nieuwe, leelijke,
uniforme huisjes tusschen de schilderachtige, half vervallen oude visscherswoningen (foto 3). Maar 00k de oude visscherswoning is uniform: een half
houten voorgevel, een laag dak, alle eenkamerswoningen met in het achterhuis een kookgelegenheid en op zolder een stapelplaatsje voor turf 4 ). In
*) De kern van den heuvel bestaat uit keileem. (v. Baren, Geol. v. Nederl. II, p. 571.)
2 ) Dit ziet men 00k duidelijk op de kaart van Schilling (1791).
8 ) Zie hiervoor de bijgevoegde kaart „Fragment van de kadasterkaart van het eiland".
4 ) Uitvoeriger in het artikel van A. J. Reyers en H. J. Moerman over Urk in Flevo I, 1921
p. 155—156.
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sociaal opzicht zijn de nieuwe woningen, die boven slaapgelegenheid hebben,
een groote verbetering. Sporadisch ontmoet men een tuintje; behalve de
huizen meest niets als een kale zandvlakte *).
Overvloedig hangt het waschgoed laag over de straat, wat niet hinderlijk
is, daar het verkeer er niet zeer druk is. Immers op het eiland, dat men in
drie kwartier rondloopt, is geen auto noodig, en wanneer de dokter met
zijn auto (de eenige op het eiland) door het dorp tuft, verwekt dat groote
consternatie. Een enkele fiets en eenige wagens van „paardenboeren" vormen
het eenige rijdende verkeer. Er is rust op dit afgelegen eilandje, dat geen
badplaats is en waar dus geen vreemdelingen komen. Het leven wordt toch
al veel drukker, hoorde ik uit den mond van een rasechten Urker, veel gejaagder, sinds de bootdienst op Enkhuizen er is. Maar de hoogst zeldzame
„fremde" (een woord waar men ook wel mee begroet wordt) wordt van het
begin tot het einde van de straat nagekeken. Urk leeft rüstig in zijn isolement;
geen vreemde vestigt zieh er en bijna geen Urker trekt er weg; men kent
elkaar en leeft met elkaar, zij het dan vaak met ruzietjes, die duidelijk in
de vele politieke partijtjes tot uiting komen.

2. Urk als eiland.

Urk is het centrum van de Zuiderzee; in zijn haven vond men van alle
vastewalsplaatsen schepen die hier binnenliepen. Met alle omliggende plaatsen
hebben de Urker visschers contact, al zal de Sympathie voor deze of gene
Streek wel verschillen. Door zijn stoombootverbinding vaart men dagelijks
(behalve natuurlijk Zondags) in anderhalf uur naar Enkhuizen of Kampen.
Dit is de eenige verbinding van Urk met de buitenwereld; de aankomst van
de boot wordt dan ook als iets belangrijks beschouwd. Een vrachtvaart
eenmaal per week op Amsterdam en driemaal per week op Kampen voert
alle noodige goederen aan. Want Urk „produeeert" alleen visch. Er is
misschien in geheel Nederland geen plaats te vinden die zoo hulpbehoevend
is als Urk. Er is geen stukje bouwland, en de weinige koeien geven lang niet
genoeg melk voor de voorziening in de behoeften. Ja, zelfs het water moet
in den zomer aangevoerd worden. De watervoorziening is een van de voornaamste punten van sociaal-geographisch onderzoek. Bijna ieder huis op Urk
heeft een eigen regenbak, die het drinkwater levert. Het dak van de kerk
levert water aan twee bakken, waarvan een verhuurd wordt en welks huurder
het water aan „hem, wiens dak niet groot is" verkoopt. Is er in den zomer
niet genoeg water, dan voert de boot water uit Kampen aan, dat voor een
cent per emmer verkocht wordt. En dat alles terwijl Urk een waterleiding
bezit! Deze is in den oorlogstijd voor de geinterneerden aangelegd; het water
1)
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Zie de kadasterkaart.

is echter niet zeer geschikt om te drinken, en vaak komt er geheel geen water
uit de kraan; men is niet op een groote productie ingesteld. Slechts weinigen
zijn aangesloten, de prijs is bovendien hoog
Wat direct in het dorp opvalt,
is het ontbreken van pompen en putten, die vroeger steeds in de litteratuur
als bijzonderheid vermeld werden; bij den aanleg van de waterleiding heeft
men deze opgeruimd en door proza'ische kranen vervangen.
De stoombootdienst op Urk dateert eerst van 1890. Voor Äien tijd lag
Urk nog geheel ge'isoleerd; toen kwam er geheel geen „fremde" op het eiland
en er waren vrouwen die zelden of nooit van het eiland afkwamen. In het
najaar werd de geheele provisie voor den winter opgedaan, want met ijs
in zee was iedere verbinding verbroken.

3. Middelen van bestaan.

Urk leeft van de Noordzee en daar zijn de Urkers trotsch op 2 ). De
Noordzeevisscherij brengt de welvaart; op de Zuiderzee kan men vaak slechts
met moeite zijn brood verdienen. Dit feit is van groote beteekenis, nu over
eenige jaren de Zuiderzeevisscherij afgeloopen zal zijn. De Noordzeevisscher
vischt längs de geheele kust tot Hoek van Holland toe. Echter de energieksten
en flinksten, dus 00k de welvarendste visschers visschen bij Terschelling,
waar het visschen het gevaarlijkst is, daar er geen haven in de buurt is om
bij stormweer binnen te vallen. Zij die daar visschen, brengen hun visch
direct naar Amsterdam, de overigen naar Scheveningen of IJmuiden. Zaterdagavond ligt de geheele Urker vloot in de haven (foto 5), de Zondagsheiliging is absoluut. Maar vaak vaart men Zondagnacht, als de klok juist
twaalf geslagen heeft, al uit, is dan vroeg buiten, vischt den geheelen Maandag,
vaart 's nachts door en is Dinsdagmorgen vroeg in Scheveningen om daar
weinig maar duur te verkoopen, voor de andere visschers er zijn. De Noordzeebotter is groot en wordt in den laatsten tijd bijna uitsluitend van ijzer
gebouwd. Enkele jaren geleden is de laatste van een motor voorzien, terwijl
de eerste in 1915 geplaatst werd. Deze motoren hebben een grooten ommekeer
in het visscherijbedrijf teweeg gebracht. De vangst is nu grootendeels afhankelijk van de kracht van den motor.
De Zuiderzeevisscher heeft een andere sociale positie; het is vaak de
Noordzeevisscher, die het op de Noordzee niet kan volhouden. Hij koopt
dan aan den vastenwal een tweedehandsch Zuiderzeescheepje (want die worden
op Urk bijna niet gebouwd) en zoekt op de Zuiderzee zijn brood. De
Zuiderzeevisscherij viert zijn hoogtij met de ansjovisvisscherij in het voorjaar.
*) Vgl. v. Baren, Geol. v. Nederland II, p. 1028 en 571.
a ) Deze Noordzeevisscherij heeft steeds op den voorgrond gestaan, zooals blijkt uit den Tegenw.
Staat van 1750: „Thans visschen zij meestal in de Noordzee op scholvisch, schol en tong, die of
bij hen afgehaald of door henzelvcn te Amsterdam tcr markt gebracht wordt" (p. 631).
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Dan bevindt alles wat maar vaart, ook de geheele Noordzeevloot, zieh op
de Zuiderzee
Maar als deze tijd afgeloopen is, dan is het met de welvaart
gedaan. De Urker Zuiderzeevisscher schijnt niet tegen den „vastewaller"
opgewassen te zijn. Nog wat palingvisscherij en in den laatsten tijd sterk
toenemende garnalenvangst leveren een minimumbestaan op.
Reeds op een andere plaats heb ik gewezen op de groote beteekenis,
die de volkstelling voor het gedetailleerde sociaal-geographische onderzoek
kan hebben 2 ). Aangezien de beroepstelling van de gemeenten beneden 5000
inwoners niet gepubliceerd zal worden, is het noodig deze hier voor de
gemeente Urk weer te geven (tabel 1). Er schuilt in deze opgaven altijd een
groot bezwaar. Men kan op de telkaart niet meer dan een beroep tegelijk
opgeven, terwijl op het platteland juist veelvuldig voorkomt dat meerdere
beroepen door een persoon worden waargenomen. Dit verschijnsel doet zieh
ook zeer sterk op Urk voor. Bijvoorbeeld: een bakker is tevens kruidenier,
manufacturier, vrachtrijder en klompenverkooper, of een slager is tevens
drogist en hooilandbezitter. Deze functies van den middenstand, die in
vroeger tijd nog veel uitgebreider waren, moet men bij de statistiek van
het platteland nooit vergeten; anders wordt het b.v. totaal onverklaarbaar
hoe op Urk twaalf bakkers kunnen bestaan.
Het resultaat van 1850, ook wanneer alle cijfers niet absoluut juist
zullen zijn, geeft toch een duidelijk algemeen beeld van de beroepsstructuur.
Urk toonde het type van een eenvoudig visschersdorp. Bijna ieder was
visscher; geen werven, geen ijsfabriek, geen olie, geen gespecialiseerde winkels
(vaak was het een visschersweduwe, die een winkeltje hield). Slechts de
noodzakelijke ambtenaren: onderwijzer, burgemeester (welke eerst bakker
van beroep was!). Steeds meer heeft de Urker samenleving zieh ontwikkeld.
Reeds door de kleeding onderscheidt men den visscher van den „burger".
Tal van afhankelijke bedrijven hebben zieh ontwikkeld. Aldus geeft de
tegenwoordige beroepstelling een zeer heterogeen beeld. Echter, en daar
moet de nadruk op gelegd worden: Urk is geheel en uitsluitend een visschersplaats gebleven; bijna alle beroepen zijn er meer of minder van de visscherij
afhankelijk. Laten we van deze een enkele nagaan. Aan de Zuidzijde van
het eiland liggen een tweetal fabriekjes, die vreemd modern tegen het dorp
afsteken. Het zijn de ijsfabriek en de vroegere vischmeelfabriek. De
ijsfabriek bestaat eerst drie jaar. De Noordzeevisscher haalde voor dien tijd
zijn ijs uit IJmuiden of Enkhuizen, liever nog uit het „pakhuis", waar het
in den winter uit zee opgevischte ijs werd opgeborgen. ledere visscher neemt
18—20 zakken ijs mee. Moesten vroeger de visschers Enkhuizen binnen loopen om ijs te halen, wat een groot oponthoud gaf, de modern ingerichte
x ) Zie hiervoor de duidelijke graphieken bij H. G. Redeke, Rapport over onderzoekingen
betreffende de visscherij in de Zuiderzee (1907), Plaat 5.
2 ) De gemeente Reeuwijk, in „Geographische en Geologische Mededeelingen. Anthropogeographische Reeks no. 2 (1931)".
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Urker ijsfabriek voorziet nu de geheele Urker vloot. Ook voor den haringuitvoer naar Duitsehland in het voorjaar is veel ijs noodig. De ijsfabriek is
wel het eenige bedrijf, dat niet op crediet levert, omdat ook in de andere
plaatsen de visschers direct hun ijs moesten betalen. De vischmeelfabriek is
een oorlogsproduct; de fabriek is bijna niet in werking geweest (vöör twee
jaar bij een overvloedige garnalenvangst eenigen tijd) en wordt nu gedeeltelijk door de ijsfabriek in beslag genomen.
In ander verband werd reeds gewezen op de garnalenvisscherij; hieraan
heeft zieh een huisarbeid verbonden, die niet typisch Urksch is, maar op
welken socialen misstand hier tochdeaandachtgevestigdzij, n.l. hetgarnalenpellen. Komt de visscher met zijn garnalen 's middags tusschen 5 en 6 thuis,
dan worden de garnalen direct gekookt en ziet men kinderen 's avonds met
de emmers naar huis trekken. 's Avonds, vaak tot diep in den nacht, worden
dan de garnalen door het geheele gezin (met de kinderen vanaf den leeftijd
dat ze hun handen kunnen gebruiken) gepeld. Met het pellen van een emmer
garnalen (ong. 6 pond) verdient men dan f 0,75, een aardige bij Verdienste!
Dat er tegen dezen huisarbeid groote oppositie, ook onder de bevolking zelf,
bestaat, laat zieh begrijpen.

4. Het weiland.

Daar waar de bebouwing ophoudt ligt ook de grens tusschen het hooge
en läge gedeelte van het eiland. Dit läge deel (60 ha groot) is zoo laag gelegen, dat het eenige malen in het jaar bij Noordwesterstorm onderloopt.
Het is omgeven door een palissade en laag dijkje, die echter niet zoozeer
tegen overstrooming als wel tegen den afslag dienen. De palissade is voor
ongeveer 100 jaar aangebracht. Eerst wilde men het geheele läge deel van
het eiland opgeven. Dit wordt begrijpelijk als men weet dat een derde van
het land toen water en zand was x ). Het onderhoud berust bij het rijk (een
deel van het dijkje bij de gemeente); dit is wel een van de weinige voorbeelden van een polder zonder polderlasten! Voordat de palissade aangebracht was, zijn groote stukken in het Noorden van het eiland afgeslagen,
zooals men duidelijk kan zien op de kaart van Van Doorn over de verdeeling
van het hooiland (1910), waaruit blijkt dat pereeel III voor het grootste
deel verdwenen is, wat dus na de verdeeling van 1769 geschied moet zijn.
Het weiland valt uiteen in grasland en hooiland. Het grasland was
vroeger verdronken land, zooals duidelijk uit de kaart van Schilling (1791)
blijkt 2 ). Dit verklaart waarom dit gebied gemeentebezit is; het is de Nink
Aldus op de kaart van Urk van Schilling (1791).
Dit maakt den naam „lange dijk" verklaarbaar, die het „voorland" met het „achterland"
verbindt (zie de kaart van Van Doorn).
2)
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( = de enk, gemeene gronden). Ieder kan hier tegen / 30—40 per stuk zijn
vee laten weiden. Het hooiland toont ons een ingewikkelde bezitsverhouding,
die reeds uitvoerig door Van Blom beschreven is in zijn Studie: „Dorpcommunisme uit geslachtenbezit? Naar aanleiding van Urk en West-Ameland"
Onder verwijzing naar zijn artikel wordt hier slechts een enkele
kantteekening gemaakt en de tegenwoordige ontwikkeling geschetst. Van
Blom geeft geen verklaring waarom men de 10 stukken ieder in 28 deelen
verdeeld heeft, waardoor de extreme versnippering in 280 stukjes is ontstaan.
Is dit (zooals in Rusland is geschied) vanwege de verschillende opbrengst
op de perceelen? Van Blom geeft een opdeeling in 28 deelen; gaan we nu
de namenlijst na (tabel 2), dan vinden we 00k juist ongeveer 28 namen
voorkomende in de i8de eeuw; hieruit zou dus kunnen blijken dat ieder
geslacht op het eiland aandeel in het hooiland had. Hoe zijn dan de
verschillende grootten van de perceelen te verklaren? Ligt dit misschien in
het verschil in aantal kinderen? Sociale differentieering lijkt me voor dien
tijd uitgesloten.
Tegen het recht van de vee- maar niet-hooilandbezitters om hun vee
toch op het afgemaaide hooiland te laten loopen, is in den laatsten tijd een
hevige oppositie ontstaan. De hooilandeigenaren willen hun bezitsrecht doen
gelden en wenschen geen andermans koeien op hun land. Het aantal eigenaren, dat in 1769 28 bedroeg, is nu tot 13 ingekrompen, die nog steeds
ijverig bezig zijn de beurttrekkingen op te koopen en aansluitend gebied
te verwerven 2 ). Ook is men al vele jaren doende om tot ruilverkaveling
te komen; volgens de jongste begrooting zal men waarschijnlijk dit jaar
ertoe overgaan. In het geheel zijn er ongeveer 80 koeien; deze zijn bijna
uitsluitend het bezit van niet-visschers, vooral van den middenstand, als
bakker, slager enz. Het hooiland levert lang niet genoeg hooi voor den winter,
zoodat steeds vanuit Kampen moet worden aangevoerd.
5. De loop van de bevolking.

Voor het demographisch onderzoek van een kleine gemeenschap zijn
de namen van de personen van groote beteekenis. Vestiging en vertrek kunnen
hierdoor tot in ver verleden worden teruggebracht; de meerdere of mindere
geslotenheid van de groep komt duidelijker naar voren; het inhuwen of
onderling huwen kan men beter bestudeeren. Vandaar dat mijn aandacht
speciaal naar die zijde gewend is geweest, en niet zonder resultaat. Bij het
onderzoek stuitte ik op enkele moeilijkheden, die hier voor onderzoekers
van andere streken als waarschuwing worden medegedeeld. Tot het midden
van de i8de eeuw werden de personen naar den vader genoemd, b.v. Lubberts,
l)

Gedenkboek Schütting 1924, p. 43—81.
*) Vgl. de tabel bij Van Blom, p. 50.
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Klaasz, Pieters enz. Eerst na dien tijd werden ook de achternamen nog
toegevoegd. In 1798 Staat achter den tot dien tijd gebruikelijken naam de tegenwoordige met anderen inkt geschreven, als Juriaan Gerrits (Timmerman),
Marten Albertsz (Post), Dubbele Jellesz (Snoek). Een grootere moeilijkheid
ontstaat voor den nieuweren tijd, wanneer zelfs in het midden van de igde
eeuw het nog voorkomt dat de achternaam verändert; zoo vond ik b.v.
Barends, zoon van Baarsen (hij werd echter Baarsen genoemd!). Een drietal
broers ongeveer 100 jaar geleden geboren, heetten Jan Janssen, Hein Visser
en Teunis van Marken.
Reeds De Raet wees op het feit dat de visschersbevolking sterk onder
elkaar huwt en dat daardoor steeds dezelfde namen van man en vrouw
voorkomen *). Bezien we nu het resultaat van ons namenonderzoek, waarvan de uitkomsten in tabel 2 zijn weergegeven. Allereerst treft ons dan het
gering aantal namen van de ruim 3100 inwoners. Dit wijst hetzij op een
geringe immigratie, hetzij op een kortstondig verblijf van den immigrant.
Beide is hier het geval. Een Urker trouwt steeds met een Urkermeisje; aldus
komt er geen „vreemd bloed" van den vasten wal. Van de 578 gehuwde vrouwen
op Urk zijn er slechts 43 niet op het eiland geboren; van deze 43 zijn er 11
met visschers getrouwd, de overigen natuurlijk veelal met immigranten.
We constateeren dus een sterk huwen onderling; hoe sterk dat is, blijkt duidelijk genoeg uit tabel 5 2 ).
De immigranten hebben op Urk steeds een belangrijke functie vervuld.
Op dit eiland met zijn uitsluitende visschersbevolking moest de geestelijke
verzorging zoowel als de handwerkersfunctie door vreemden worden waargenomen. Dit blijkt uit bijgaand staatje, waarop het beroep van de niet
op Urk geborenen is aangegeven (tabel 3). Vergelijken we dit staatje met
de beroepstelling (tabel 1), dan blijkt dat in 1850 een zeer groot deel van
de niet-visschersbevolking tot de immigranten behoort. Daarentegen zijn
slechts zeer weinig visschers niet op Urk geboren. Verhoudingsgewijs is er
sinds 1850 nog niet veel veranderd. Ook de telling van 1930 wijst nog op
de typische functie van de immigranten. Zij vormen de bovenste sociale
laag op Urk: de oliehandelaar, scheepmaker, de intellectueelen. En dit is
altijd zoo geweest. Reeds in de i8de eeuw vinden we vermeld de vestiging
van den schoolmeester, den chirurgijn, den Heer van Urk; maar ook toen al
hielden zij het niet lang op Urk uit; steeds vinden we na eenige jaren opgeteekend dat zij weer vertrokken waren 8 ).
Een oppervlakkige beschouwing van de tegenwoordige vestigings- en
vertrekcijfers zou doen vermoeden, dat de Urker bevolking bijna geen bevolkingsbeweging kent 4 ). Echter moeten we deze gegevens eens wat nader
*)
*)
*)
4)

L. de Raet, Vlaanderen's economische ontwikkeling, p. 339.
Volkstellingskaarten 1930.
Kerkboeken van de N. H. Kerk.
Gegevens van de gem.secretarie van Urk.
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nagaan. Het eerste wat opvalt, is het groote aantal meisjes tusschen 15 en
30 jaar dat jaarlijks wegtrekt en terugkomt. Dit zijn de dienstmeisjes, die
gaan werken aan den vasten wal. Dat de Urker zijn dochter niet met vreugde
laat gaan, is te begrijpen, maar de economische toestand maakt het noodzakelijk. Waarheen gaan zij? Het is opmerkelijk dat deze trek zieh bijna
geheel beperkt tot Noord-Holland en speciaal de groote Steden. Vroeger
was dat anders; toen gingen zij niet naar de „zondige" groote S t e d e n , maar
naar het platteland, speciaal de Streek tusschen Enkhuizen, Medemblik,
Hoorn en Alkmaar. Op Pinkster-Zaterdag ging men dan de „boerenmeiden"
van de boot halen. Dit is nu geheel veranderd; bijna geen werkt er meer
op het platteland. Daar verdienen zij niet genoeg, en de stad biedt meer
aantrekkelijks. Velen gaan nu naar Amsterdam („dat is de kanker voor
onze jeugd"), speciaal van de jongeren; vooral dat zij bij Joden dienen, kan
men in de gereformeerde klingen niet goedkeuren. Maar waarom trekken
zij juist naar de meest onkerkelijke Streek van Nederland? Hiervoor zijn de
volgende redenen op te geven: i°. daar verdienen zij hoogere loonen dan
in het Oosten van het land; 2 0 . een Urker kan moeilijk alleen tusschen nietUrkers leven; waar eenmaal Urker meisjes zijn, daar willen de anderen
00k heen; 3 0 . de Urker visschersjongens komen iedere week naar Amsterdam;
4 0 . de geheele orienteering van Urk is naar het Westen, waarover later
meer.
Naast dezen trek van de meisjes is er 00k een van de jonge mannen;
deze rieht zieh geheel naar de Zaanstreek. Ook dit heeft zijn reden. Toen
na den wereldoorlog het met het visschersbedrijf siecht ging, en juist hooge
loonen in de industrie werden betaald, trok een aantal Urkers naar het
industriegebied van de Zaan, vooral Wormerveer en Koog. Hier is toen
een aantal gezinnen gebleven. De jongens, die er nu heentrekken, wonen
veelal bij deze Urkers in, die hen aan de een of andere plaats in de industrie
helpen. De trek van den Urker is meest niet individueel, maar verschillende
gezinnen trekken gelijktijdig weg, door economischen nood gedwongen. Voor
deze na-oorlogsche migratie is er in deze eeuw nog een tweetal plaatsen
te noemen, n.l. Enschede en Leerdam. Van Leerdam zijn de meesten weer
teruggekomen (in 1909 zelfs 26); verschillende blijven daar als vischverkooper.
Ook in de visscherijplaats IJmuiden en in Den Helder is een Urker kolonie
gevestigd.
Laat ik bovenstaande met enkele getallen toelichten uit het laatste
jaar (1930):
Meisjes van 15—30 jaar
vertrokken
teruggekomen
Amsterdam
9
6
Gebied ten N. van het IJ
21
22
Overig Holland
3
8
Overig Nederland
5
5
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De getallen krijgen eerst perspectief, wanneer we ze met den totalen trek
vergelijken.
Totale vestiging (het gezin als eenheid genomen) 75; totaal vertrek
76
Aantal gehuwd
10
11
Waarvan uit N. Holland
6 naar N.H.
6
Aantal ongehuwd
65
65
Waarvan uit N. of Z. Holland
49 naar N.H. of Z.H. 5
Dit is een voldoende bewijs, dat Urk geheel naar het Westen georiënteerd is; 00k de gegevens uit de i8de eeuw wijzen reeds in deze richting.
In de Middeleeuwen was dit anders. In den bloeitijd van Kampen vestigen
zieh aldaar vele Urkers. „Opmerkelijk is, schrijft Moerman, het aantal
Urkers en Schoklanders dat zieh in Kampen vestigt", dat in de periode
1302—1469 25 bedroeg *).
Een bestudeering van de bijgevoegde graphiek, die de beweging van
de bevolking weergeeft, leert den eigenaardigen loop van de kromme kennen 2 ).
Een stijging in de perioden 1880—85 en 1910—1918, terwijl in de andere
perioden de bevolking vrijwel constant blijft. Deze loop onderscheidt zieh
sterk van die van een landbouw- of veeteeltgebied, waar juist vooral
tengevolge van de landbouwcrisis in de periode 1880—90 een achteruitgang
plaats vindt. Bij onze visschersplaats vinden we in geen periode een sterken
achteruitgang van de bevolking. Dit is geheel te verklaren uit de structuur.
Een landbouwgebied kan niet bij sterk toenemende bevolking steeds maar
opgedeeld worden; de bevolking die teveel is, moet emigreeren. Geheel anders
bij een visschersbevolking. Ondanks aile theorieën over overbevissching van
Noord- en Zuiderzee, zal tot in afzienbaren tijd de vermindering van
opbrengst geen reden zijn tot voortdurende emigratie. Toch zien we op Urk
niet een voortdurende stijging van de bevolking als b.v. in Bunschoten.
De oorzaak moeten we m. i. zoeken in de mindere welvaart. Immers met
een toenemende bevolking moet een groeiend kapitaal, i. c. meerdere schepen
enz. gepaard gaan, wil de welvaart niet dalen, en wil dus in dit geval de
visscherij niet onmogelijk worden. We zullen nog zien dat het grootste deel
van de bevolking echter op een bestaansminimum leeft. De armoede zal
hier zeker de krachtigste drijfveer voor emigratie zijn.
Wat betreft het bevolkingstotaal voor 1878 zijn ons gegevens bekend
uit het boekje van Harting. In 1637 bedroeg de bevolking 300 zielen 3 ),
1750 38g 4 ), in 1789 520 5 ), 1814 615, en zoo geregeld toenemend: 1830
H. J. Moerman, Bijdrage tot de economische geschiedenis van Kampen in de Middeleeuwen.
Econ. Hist. Jaarb. VI, p. 175.
2 ) Samengesteid naar: Statistiek van de Loop van de bevolking 1878—1923 en Provinciaal
blad van Noord-Holland 1923—'30.
3 ) V. d. Aa, Aardrijksk. Woordenboek, Deel II, p. 396—400.
4 ) Tegenwoordige Staat, Deel VIII, p. 626—631.
5 ) Kaart van Schilling.
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789, 1840 i o n , 1850 1205 *). Hieruit zouden we een geringe toename in
de i7de eeuw en een zeer Sterke in de tweede helft van de i8de moeten
constateeren 2 ).
Het geboortecijfer heeft zieh in de laatste 50 jaar steeds rond de 100
bewogen (het punt van 1878 valt juist samen met dat van 1929, evenals
bij het sterftecijfer!), dat wil dus zeggen een relatieve afname, en wel van
44 in 1880 tot 28 in 1929, beide toch nog respectabele cijfers! 3 ) Ook de
sterfte toont absoluut geen uitgesproken daling of stijging, echter het relatieve cijfer daalt hier van 20 op 7,6 per duizend. De sterfteatlas van 1866
laat ons zien dat de sterfte op de Zuiderzee-eilanden altijd laag is geweest.
Vergelijken we dit met de bekende enquête in de Vlaamsche visschersplaatsen
v66r 25 jaar, dan steken onze visschersdorpen er zeer gunstig bij af 4 ).
Urker bevolk. 6 ) 1215, p. gezin 5,35; geb. 38; sterfte 21; kindersterfte 18,92 %
Marken
898
4,89
33
19
25,43 %
In sommige streken van ons land bedroeg de sterfte zelfs het dubbele
van Urk; ook het N. Hollandsche platteland toont een aanmerkelijk hooger
sterftecijfer (29). In de periode 1860—75 6 ) is het geboortecijfer van Urk
nog gestegen tot 43,54, echter ook de sterfte tot 24,60.
Uit de beschouwing over vestiging en vertrek is reeds gebleken dat bijna
geen vreemden zieh op het eiland vestigen. De lijn van vestiging op onze
graphiek geeft dus bijna geheel de terugkeerende Urkers aan. Er blijft toch
voor bijna aile jaren een overschot dat emigreert. De grootte hiervan wordt
door twee factoren bepaald 7 ). In de eerste plaats door den toestandinde
visscherij; is deze ongunstig als in de jaren 1892, 1895 e n I 9 ° 3 — ° 5 8)> dan
stijgt de lijn van de emigratie; is de vangst goed, dan zien we een sterke
vermindering, zoodat zelfs de immigratie kan overwegen als b.v. in 1898.
Aan de andere zijde werkt de aantrekkingskracht van de industrie, waar
ik boven reeds op gewezen heb.
6. De welvaart.

De kern van de Urker bevolking is de visschersbevolking, die reeds direct
door de kleeding van de ,,burgerbevolking'5 te onderscheiden is. Op een
*) P. Harting, Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners, 1853. In verband
hiermee een enkel woord over de literatuur over Urk. Een geographische Studie uit den nieuweren
tijd bestaat er nog niet (zooals van bijna geen deel van Nederland overigens). Maar ook oudere
gegevens zijn schaarsch. De schrijvers nà de Tegenw. Staat nemen rüstig het materiaal van 1750
over (Allan zelfs nog in 1850!). Slechts geologisch heeft men meer waarde aan Urk gehecht.
2 ) Vgl. Kulischer, Allgem. Wirtschaftsgeschichte, Hfdst. I. 1929.
3 ) In tabel 4 is het kinderaantal bij de visschersbevolking opgegeven.
4 ) Enquête sur la pêche maritime en Belgique 1909—1914, Deel I, Hfdst. 3, Deel II, Hfdst. 9.
*) Sterfteatlas 1840—1860.
e ) Sterfteatlas 1860—75.
7 ) Zie mijn Studie over de gemeente Reeuwijk.
8 ) Zie de graphiek bij Redeke, 1. c., p. II.
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botter varen drie man, de eigenaar, de eerste kneeht en een „derde-mannetje".
De kneeht wordt meest met Kerstmis aangenomen; het loon bedraagt voor
hem op de Noordzee 16 %, op de Zuiderzee 18—20 % van de bruto-opbrengst,
d. w. z. eerst moet de olie betaald worden, de rest wordt dan verdeeld. Dit
leidt tot een sterkere sociale differentieering. Immers de kneeht wil trachten
bij een zoo kundig mogelijken visscher te varen, daar dan het loon vanzelf
hooger is, terwijl de eigenaar een zoo energiek mogelijken kneeht zal trachten
te vinden. Zoo zal men steeds zien dat de kundigste visscher den flinksten
kneeht krijgt en de sukkelige er met moeite een vindt. Het sociale onderscheid, dat vroeger sterk was tusschen eigenaar en kneeht, is in den lateren tijd
verdwenen. Ook de eigenaar geeft vaak 20 % aan zijn vrouw als inkomen,
terwijl de rest noodig is voor afschrijving en schulden. Heeft een eigenaar
meerdere zoons, dan heeft hij er geheel geen bezwaar tegen dat zij als
kneeht bij anderen gaan varen. De tweede kneeht verdient 8—12 %. Werd
hiervoor vroeger veelal een jong broekje gebruikt, met het toenemende
aantal motoren en den zwaarderen dienst blijven zij vaak tot hun i8de jaar
derde man, daar de schipper hen nog niet als eersten kneeht wenscht 1 ).
Het tegenwoordige loonsysteem heeft niet altijd op Urk geheerscht;
vroeger betaalde men den kneeht van de eerste f 50 opbrengst een bepaald
bedrag, van de volgende f 50 idem, enz., zooals nu nog veelal op andere
Zuiderzeeplaatsen gebruikelijk is.
Reeders ontbreken op Urk; niemand bezit meer dan een schip, hetzij
dan dat iemand twee schepen bezit waar eigen zoons op varen. Op de
Urker schepen varen alleen Urkers; Urkers varen ook niet op andere schepen
(met uitzondering van de loggervaarders, waarover nader). Slechts een enkele
vaart op de groote vaart (nu nog een, voor eenige jaren nog 8); het is een
sprong uit armoede. De gemiddelde Urker visscher legt geen cent over.
Men vaart zoolang als men kan, en dan? Door ouderdomsuitkeering, nettenbreien enz. heeft men nog een schamel inkomentje na een leven van vaak
dag en nacht werken. Maar aan de diaconie wordt niet gevraagd, dat is
het laatste wat men zal doen. Eerder neemt men geld van den Staat dan van
de kerk aan; het laatste is onteerend.
„Armoede komt hier (op Urk) dan ook veel meer voor dan op Wieringen. Het meerendeel zit diep in de schuld en kan eigenlijk nooit daaruit
komen", meldt het visscherijrapport van 1905 2 ). AI is de toestand sindsdien
veel verbeterd, vooral door de beter geoutilleerde Noordzeevisscherij, toch
komt het credietsysteem nog veelvuldig voor. Voor de visscher wegvaart,
haalt hij zijn olie, en als hij terugkomt betaalt hij deze eerst voor het loon
betaald wordt, maar zal dit bij een geringe vangst ook gebeuren? De ener1 ) De palingvisscherij vereischt slechts twee man; de kneeht verdient dan 25 % van de opbrengst.
a ) De Zuiderzeevisscherij. Rapport van de Zuiderzee-Vereeniging, 1905, p. 194.

209

giekste visschers hebben zieh aaneengesloten en een inkoopvereeniging van
olie enz. gevormd; hierbij konden natuurlijk alleen zij zieh aansluiten, die
niet in de schuld bij de oliehandelaren stonden. In hoeverre een uitgebreide
coöperatie de onafhankelijkheid van den visscher zal kunnen bevorderen, zal
hier onbesproken blijven.
Vroeger was het credietsysteem algemeen verspreid; vaak had men
honderden guldens schuld, en nu nog geeft iedere winkelier op het dorp
crediet. Toch komen faillissementen niet veel voor, want wat helpt het, als
er geen cent meer te halen valt?
De belastingcijfers geven een ontstellend beeld van de „welvaart" van
het eiland.
Aantal aangeslagenen 1929—'30 *) met een inkomen van
ben. / 800
300 (naar schatting)
1600—1800
21
800—1000
71
1800—2000
20
1000—1200
61
2000—2500
19
1200—1400
51
2500—3000
10
1400—1600
42
3000—6000
13
Een groot deel van de bevolking moet dus leven van een inkomen
beneden f 800!, terwijl de belastingen er abnormaal hoog zijn. Deze cijfers
laten ons zien: ten eerste, de bevolking leeft van een bestaansminimum, dat
bovenstaand credietsysteem geheel verklaarbaar maakt. Ten tweede constateeren we een eigenaardige nivelleering: slechts een enkele heeft een
inkomen boven f 3000, het overgroote meerendeel beneden / 1400. Het is
te begrijpen dat bij een zoodanigen economischen toestand van de bevolking
onderlinge steun in moeilijke tijden spoedig tot stand komt. De vereeniging
„Draagt elkanders lasten" geeft wekenlang uitkeering bij ziekte, steunt bij
begrafenis en ouderdom. Een weduwenfonds, bij de ramp van 1883 gesticht,
keert nog steeds geld uit.
Hooren we oude Urkers over de vroegere sociale toestanden spreken,
dan steken daar de tegenwoordige toestanden nog gunstig bij af. Toen
droogde men roggen door ze tegen den houten voorgevel te spijkeren, die
dan 's winters met een hoeveelheid boonen het volledige middagmaal vormden.
Vleesch at men nooit in dit visschersdorp (enkele ponden in de week voor
het geheele eiland) en zelfs de melk van de eigen koeien kon men niet kwijt;
men kocht liever voor eenige centen schapenmelk, terwijl nu een groote
hoeveelheid melk moet worden aangevoerd 2 ). Of niet de hoogere sociale
lagen, de „burgers" het zijn geweest, die voornamelijk deze winterverandering
hebben teweeg gebracht? Harting verklaart in 1853: in deze winter „gebeurt
het niet zelden dat meer dan de helft der inwoners op kosten der provinciale
Gegevens Gem. Secretarie Urk.
In 1875 wordt ons gemeld dat het eiland bezat 100 magere Schapen, 40 koeien en4paarden.
(Ein Besuch auf der Insel Urk in der Zuydersee. Globus, 1875, p. 43.)
2)
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kas moet onderhouden worden, daar het getal der gegoeden in de gemeente
zelve uiterst gering is" 1 ).
Tot de laagste sociale gröep behooren de „losse arbeiders". Dat zijn zij,
die in den ansjovistijd op de vangst uitgaan. Echter reeds in den winter
kwamen de reeders uit de Noordzeeplaatsen naar Urk om visschers voor de
loggers te werven. Vaak moest men dan de ansjovisvangst staken om op den
logger te gaan varen. Dit is den laatsten tijd opgehouden. Er is geen werkloozenondersteuning; als dus de ansjovisvisscherij gedaan is, scharrelen ze
längs de haven om werk te vinden, graven schelpen of grind, gaan met een
partijtje visch naar den wal, kortom zoeken ze wat te verdienen. Dit gaat
goed zoolang het slechts enkelen zijn.
Laat ik hier een enkel woord over den godsdienstinvoegen. DeUrksche
bevolking is overheerschend gereformeerd. Toch is er nog een N. H. Kerk
met een steeds afnemend aantal leden. Waaruit is dit groepje samengesteld?
Eensdeels geboren Urker visschers, die de stormen van de afscheidingen
hebben doorstaan en trouw aan de oude kerk zijn gebleven, echter meerendeels het nieuwe element, de immigranten. Dit wordt duidelijk door onderstaand staatje 2 ).
Leeftijd
Beroep visscher
Ander beroep
20—30
6
25
30—40
14
8
40—50
10
10
50—60
7
11
60—70
3
10
70—80
1
8
Hieruit blijkt dat het oudere element overweegt, terwijl het aandeel
onder de jongere visschers afneemt. Binnen afzienbaren tijd zal dus de
visschersgroep onder de Ned. Hervormden verdwenen zijn en zullen alleen
burgers tot deze groep behooren. Zij, die opgeven tot geen kerkelijk genootschap te behooren, ontbreken geheel op Urk, een enkele spoedig weer verdwijnende vreemdeling uitgezonderd. Ook de Roomsch-Katholieken voelen
zieh op het eiland blijkbaar niet erg thuis (blijkens de volkstelling 1930
slechts een). Het eiland toont dus ook op kerkelijk terrein een groote uniformiteit. Ook dit versterkt het groepsbewustzijn.
Wat zal er van Urk worden na de drooglegging? Gelegen met zijn
haven aan het IJsselmeer, met toegang naar Amsterdam en de Noordzee,
met een groot achterland dat zijn produeten hier ter markt zal brengen,
zal Urk zeker niet in welvaart achteruitgaan. De Noordzeevloot kan op
Urk blijven; zal dit echter zoo zijn? Op Urk twijfelt men juist hieraan.
Het oude Urk verdwijnt toch, waarom zullen de visschers dan daar blijven
Ä)

Harting, I.e. p. 71.
Volkstellingskaarten 1930.
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en niet naar een gunstiger gelegen Noordzeeplaats gaan? We constateeren
het zeer läge welvaartspeil op Urk en een groote waarschijnlijkheid van
opbloei na de drooglegging. Waarom is men op Urk dan toch bijna unaniem
tegen de drooglegging gekant? Ook dit is uit deze Studie gebleken. Urk
vormt een typische afgesloten gemeenschap zonder Sterke religieuze en sociale
verschillen. Men leeft als het wäre in een voorkapitalistisch Stadium. Men
ziet met angst den tijd dat auto's door het dorp zullen rollen, fabrieken
zullen verrijzen, de bioscoop zijn intrede zal doen en de Zondagsheiliging
door velen met voeten getreden zal worden. M. i. staan de economische
factoren op den achtergrond en is het tegen de vernietiging van de eigen
groep dat men zieh teweer stelt.
Augustus 1931.

Tab. 1. Uitkomsten van de beroepstelling *)
1930
Noordzeevisscher
Zuiderzeevisscher
Visscher 2 )
Werkzaam bij den vischafslag
Garnalendroger
Oliehandelaar
IJsfabrikant
Scheepstimmerlieden
. . . .
Nettenmaker
Vischhandelaar
Mastmaker
Mandenmaker
Schelpenhandelaar
. . . . .
Zeilmaker
Kuiper

277
211
96
4
2
4
2
21
3
2
2
2
1
8
1

Schipper
Bakschipper Z. Z. W
Los arbeider
Geen

12
26
49
"3

1850

289

Kruidenier
Manufacturier
Groentenhandelaar
Melkhandelaar
Brandstoffenhandelaar
Slager
Winkelier 8 )
Cafehouder

. . . .

Timmerlieden, metselaars
2
2
5

. .

Schoenmaker
Aannemer
Stoker, machinist
Werkzaam op de postboot . .
Vrachtrijder
Ambtenaar
Vrije beroepen
Boekhouder

1930

1850

27
10
7
8
2
2
5
5
6
6
3i
7
5
5
4
6
5
5
11
14
3

6

11
7
1
1
2

4

*) 1930 naar het volkstellingsmateriaal, 1850 naar het bevolkingsregister (gem. secr. Urk).
Ik heb geen onderscheid gemaakt tusschen ondernemer en arbeider, daar dat voor dit onderzoek
van geen beteekenis was.
2 ) Aldus op de volkstellingskaarten aangegeven; de onderscheiding in Noord- en Zuiderzeevisschers is echter zonder veel waarde.
8 ) Onder „winkelier" moeten we verstaan houders van kleinere winkeltjes, die zeer verscheidene
waren verkoopen.
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Tab. 2. Namenonderzoek.
Naam

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
o

•

Kramer
Bakker.
Post
Hakvoort
Rornkes
De Vries
Ras
De Boer
Visser
Van Urk
Pasterkamp .
Van den Berg
Koffeman
Loosman
Wakker
Korf •
Snoek
Brouwer
Kapitein
Woord .
Weerstand
Molenaar.
Van Veen
Nentjes.
Kroon
Schraal
Ten Napel
Van Slooten
Baarsen
Brands.
Snijder
Hoekstra

1930

1860

90
89
80
61
59
55
43
48
34
30
28
26
24
22
21
23
18
18
17
16
16
15
15
14
13
12
12

37
30
29
20
26
28
28
35
16
8

II
II

10
10
10

II

4
15
4
6
14
17
imm.
10

9
9
14
imm.
3
12
imm.
imm.
4
6
7
10
geen

Naam

• Van Dokkum •
Gerssen
o Hoefnagel
Ruiten .
Van Eerde
o Schenk
Willemszoon
• Kamper
Roos.
Bos .
Hennink
Karemaker
Biiter
• Mars
Keuter .
Asma
Jacobszoon
Anker
De Jonge.
• Timmerman
• Bouwman
De Jong
Reiniers
Tromp.
Koot.
o Schouten
• Kok.
Ohlsen.
Schuurman

1930

9
9
9
8
8
6
6
6
5
6

5
3
3
3
3
2
2
2
2
I

0
0
0
0
0
0
0

I 1860
5
imm.
8
geen
imm.
2
geen
6
8
imm.
I

geen
imm.
3
imm.
3
geen
imm.
imm.
7
4
4
I

2
2
4
2
3

Toe I i c h tin g. Het getal achter den naam geeft aan hoe vaak de naam van getrouwde
man of vrouw op Urk geboren voorkwam. Het teeken • geeft aan dat de naam reeds in de 18de
eeuw op Urk voorkwam: het teeken 0 ciat we dezen naam onder de gevestigden op het eiland in
de 18de eeuw tegengekomen zijn. Imm. wi! zeggen, dat zij in het bevolkingsregister als niet-geboren Urker geboekt staan. Het totale aantal niet op Urk geborenen bedroeg in 186053, waarvan
zooals we zien dus slechts 10 hun naam op Urk hebben bewaard; een bewijs temeer van het tijdelijk
verblijf van de meeste immigranten. Van de 12 volwassenen, die van Schokland kwamen, is aileen
de naam van Van Eerne blijven leven.

1) Bronnen: Volkstellingskaarten 1930, bevolkingsregister, kerkboeken N. H. Kerk.
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Tab. 3. Het bcrocp van de .niet op Urk geborenen 1).
Bcroep

11930 1 1860

Visscher.

19
2

Los arbeider

Winkelier
Bakker •••
Timmerman
Ambtenaar
Vrije beroepen
Onderwijzer
Verver • • • •
Schipper •
Bakschipper
Scheepmaker •

I

5
3
2
5

..
.

I

Beroep

/1930 1

Fabr. arbeider
Smid
Machinist
Cafehouder •
Barbier
Vischhandelaar •
Nettenmaker •
Havenmeester
Kuiper
Kleermaker

...
..

3
3
2
2
3
2
2
2

3
I

2
3

....

7

1860

2

I

2

Tab. 4. Aantal kinderen bij de visschersbevolking I).
Aantal
kinderen

0
I

2
3
45
6
7

8
9
10
II

12
13
1415

Leeftijd vrouw
20-30

30-40

19
17
21
8

12
2
9
1419
18

-

-

5

6

II

I 50-

60
45
3
8
8

2

II

I

9

13
20
13
10

I

II

II

43
4-

7

4
3

2

2

7

-

-

40-50

2
I

-

I

4-

-

I

10
3

2

-

-

60-70

70- 80

3

4-

I

I
I

3
I

6
2
6
45
6

4
2

I
I

1) Bronnen: Volkstellingskaarten 1930, bevolkingsregister gem. Urk.
I) Bron: Volkstellingskaarten 1930 •
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-

>

I
-

-

3
I
I
I

-

2

-

-

80

I

•

•

•

v

3
3

1
2

3
1
4
—

1
—

2
3
3
1
1
2
6
4
2
3
1

De Boer

3
1
5
4
4
2
6
2
1
1
2

j|

2
2
3
4

5

1
4
1

—

3
4
2

__

1
1
1

1
—

Van den Berg

9
5
4
8
3
4
4
3
1
4

Ras

Bakker

Post

5
3

7
2
3
8
3
1
1
2
2
4
2
1

Van Urk

5
2
3
1
2

4
5
7
4

4

Visser

—

7
3
3
9
7
3

Pasterkamp

.
.

8
3
3

De Vries

.

7
8
7
4
4
7
2
3
2
5
1
1

Hakvoort

.
.

Romkes

Kramer
Romkes
Post
Bakker
Hakvoort . . .
De Vries . . .
Ras
De Boer . . .
Visser
Van Urk . . .
Pasterkamp . .
Van den Berg

Kramer

||

Tab. 5. Onderlingc huwelijken.

1
3
1
1
1
2
3
1
1

1
3
2
4

——

1

1

1
1
2
1
1
1
-r-

T o e l i c h t i n g . Bovenstaande is slechts een fragment, waaruit toch duidelijk genoeg het
onderlinge huwen op Urk naar voren komt. Het publiceeren van de geheele tabel lijkt me hier
overbodig.

Bron: Volkstellingskaarten 1930.
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2. Het bevolkingsvraagstuk, inteelt en migratieverhoudingen.
H. Tj. PIEBENGA

Reeds omstreeks 1600 schreef Guicciardini over Urk: „De inwoonders
zijn meest van een gheslachte voortgheteelt, bij eenighe die voortijdts heur
begeven hebben om de selve te bedijcken ende bouwen, aldaer onder malkanderen gehylijckt ende vermenichvuldicht, gewent zijnde te leven buyten het
geselschap van andere menschen, niemant al daer vernemende, dan als
de schepen uyt Hollant nae Vrieslant seylende, aldaer somtijts bij nachte
op ancker ligghen" (naar de Nederlandsche vertaling van 1617). Het eiland
had toen ongeveer 290 inwoners, die grootendeels uit een toen reeds generatielange inteelt waren voortgekomen. Na de epidemie van 1637, die het zielental
halveerde, nam de inteelt natuurlijk nog toe en deze duurt tot in den huidigen
tijd nog voort. Toch is er nog betrekkelijk veel „vreemd bloed" binnengedrongen. De Vries geeft in zijn Geschiedenis van Urk (manuscript) aan,
dat in de periode van 1711—1790 411 huwelijken werden gesloten, waaronder
in 97 gevallen ofwel 23 % één der huwelijkspartners van eiders kwam. Men
moet dit echter 00k weer niet overschatten, daar het hier meestal menschen
betrof uit de bovenlaag (domineesdochters, onderwijzers enz.), die op Urk
bleven hangen. Het inteelt-onderzoek kon nog niet worden afgesloten.
Daarbij wordt van een aantal personen in de archieven de genealogie
nagegaan tot het jaar 1711. De sterkte-graad der inteelt kan dan op tweeèrlei
wijze worden bepaald, nl. door middel van het voorouderverlies en door een
breuk, die aangeeft het hoeveelste gedeelte der „Erbmasse" mogelijkerwijze
gemeenschappelijk is. (Scheidt, 1932.) Aan het aantal huwelijken tusschen
personen met den zelfden naam laat zieh de mate van inteelt nl. niet afmeten.
Opvallend is intusschen, dat neef- en nicht-huwelijken op Urk worden
vermeden, er zijn mij althans slechts 2 gevallen bekend geworden.
De migratie-verhoudingen in de vorige eeuwen zijn weinig overzichtelijk;
van een isolatie echter kon men 00k toen niet spreken. Uit Oostfriesland,
Westfalen, Friesland, Westfriesland, Overijssel (Genemuiden en Vollenhove) kwamen immigraties voor.
De kurve van den loop der bevolking wordt gekenmerkt door de volgende
verschijnselen: 1637 daalt het zielenaantal tengevolge van een epidemie van
300 op 149; langzame stijging tot 1825; daarna rapide toename van het
aantal inwoners tot in onzen tijd.
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3. Sterfte.
Dr. R. CLAEYS

Voor de kennis van den omvang van de sterfte zoowel in het algemeen
als naar de verschillende oorzaken van den dood te Urk, komt in de
eerste plaats in aanmerking een vergelijking met de overeenkomstige cijfers
voor het geheele Rijk. Het is evenwel gewenscht behalve met het Rijk ook te
kunnen vergelijken met een andere gemeente, die zieh door haar aard het
best daartoe leent. Als zoodanig kan dan worden gekozen Marken, dat een
soortgelijke bevolking heeft als Urk en waar soortgelijke invloeden zieh doen
gelden.
Ten behoeve van een en ander is in de navolgende bladzijden gebruik
gemaakt van de gegevens, voorkomende in de ieder jaar door het Gentraal
Bureau voor de Statistiek uitgegeven „Statistiek van de Sterfte", welke met
de bereidwillige medewerking van den Directeur van genoemd Bureau nog
met enkele niet gepubliceerde cijfers konden worden aangevuld.
Op grond hiervan is het mogelijk de sterfte op Urk in vergelijking met
die op Marken en in het geheele Rijk te onderzoeken en wel eenerzijds in
verband met den leeftijd der overledenen, anderzijds gesplitst naar de
oorzaken van den dood.
Een gecombineerde indeeling volgens deze beide kenmerken tezamen
geeft de officieele statistiek voor kleine gemeenten, als Urk, niet. Om ook over
deze gegevens te beschikken onderwierp de heer Piebenga, in overleg met
Dr. A. Vonk te Urk, de aanteekeningen voorkomende in de bij de gemeentesecretarie aldaar aanwezige sterfteregisters, aan een uitvoerige bewerking,
waaruit het aan het slot afgedrukte tweetal tabellen werd afgeleid, ter vergelijking aangevuld met de overeenkomstige cijfers voor het Rijk. Die tabellen
omvatten een periode van 35 jaren. De cijfers, welke als resultaat van de bewerking voor Urk verkregen zijn, komen niet geheel overeen met die volgens
de Rijksstatistiek. Niettegenstaande deze afwijkingen zijn zij voor een nadere
bestudeering van het verband tusschen doodsoorzaak en leeftijd van beteekenis.
1. Sterfte in het algemeen.

De sterftecijfers per 1000 der gemiddelde bevolking waren in het grootste
gedeelte van het vijf en dertigjarige tijdvak te Urk hooger dan in het geheele
Rijk. In de periode igoi/'io was het sterftecijfer voor Urk 17.5 tegen dat
voor het Rijk 15.0 per 1000; voor de jaren i g n / ^ o waren deze cijfers resp.
14.0 en 13.3; voor i92i/'30 9.9 en 10.1 en voor de periode i93i/'35 voor
Urk 9.5 en voor het Rijk 8.9.
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Het onderstaande staatje geeft daarvan een overzicht.
Totale sterfte per iooo der gemiddelde bevolking
Urk

1901—1910
1911—1920
1921—1930
1931—1935

Marken

Het Rijk

15.8

15.0

14.0

20.8

9-9
9-5

14-9

13-3
IO.I

17.5

11.4

8.9

Hoewel dus met uitzondering van de periode IQ2Î/9^O het sterftecijfer
voor Urk hooger is dan voor het Rijk, komt het algemeen verschijnsel van de
daling der sterfte, dat voornamelijk sedert ± 1880 in Nederland valt te constateeren, 00k te Urk tot uiting. Het sterftecijfer daalde hier van de periode
igoi/'io op i93i/'35 met 45.7 %, terwijl dat voor het Rijk in hetzelfde
tijdvak met 40.7 % terugliep.
Anders dan de vergelijking met het Rijk valt die met Marken ten voordeele van Urk uit. De sterfte per 1000 der gemiddelde bevolking was hier
belangrijk lager dan op het eiland in de Gouwzee, behalve voor zoover de
periode 1901/'10 betreft.
Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat bij absolute cijfers van
zoo geringen omvang als het beschikbare materiaal omvat, een afwijking
als die, welke de bovenstaande cijfers te zien geven, reeds door een gering
verschil in het aantal overledenen kan worden veroorzaakt.
2. Sterfte naar den leeftijd.

Thans volgt een overzicht van de sterfte in elke leeftijdsgroep in % van
de totale sterfte.
Sterfte naar den leeftijd in % van de totale sterfte
—1
jaar

1—4
jaar

Urk
1903—1910
1911—1920
1921—1930

25.6
20.7
18.6

18.5
8.4

I93I—1935

13-7

1903—1910

11.8

Marken

6.9

jaar

20—29
jaar

3-4

5-o

3-7

4.2

8.7

5.6

2.3
2-5

4.2
8.4

4.2

6.5

7.2

5-o

34-5
34-7

7-1

5-3

I5«5

100
100
100
100

46.2

8.3

38.1

9-2

37.9

9-i
13-6

3-7

4-9

2.5

48.1

16.1

100
100
100
100

4.8

4.6

9*5

100

5-4

5.2
5.8

35-o

5.7

10.0

18.5

9-2

3-5
3-8

2.5
3-o

6.0

3.1

2.1

2.6

1.6

3.7

9-2

11.1
12.7

5-2

24-9

10.6

31.6

Totaal

10.6

7.4

14-3

7.2
6.2

80 jaar
en
ouder

7.0
4.8

6.2

1911—1920
1921—1930

jaar

9-3

5.8

1903—1910

50—79

23-5

6.2

4-9

jaar

40—49
jaar
3-4

8.4
6.8

I93I—1935

30—39

4-5
5.7
5.8
5-o

7.4
6.2

2-3
5-9
3-4

14.0
14.6

1931—1935

jaar

15—19

3-9
3-9

1911—1920
1921—1930

Het Rijk

5—14

4.8
4.0

4.6
4.4

5-9
5.8

37.7
45*1
51.2

10.9
14.1
16.1

100
100
100
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Enkele wijzigingen, in den jaargang 1920 van de „Statistiek van de
Sterfte" in de samenstelling van de leeftijdsgroepen gebracht, zijn oorzaak,
dat de leeftijden van 50—79 jaar in de tabel tot een groep moesten worden
samengevoegd. Bovendien zijn de jaren 1901 en 1902 om een soortgelijke
reden buiten beschouwing gelaten. Voor een vergelijking van relatieve cijfers
is dit echter geen bezwaar.
Naar aanleiding van deze cijfers valt op te merken, dat zoowel op Urk
als in het geheele land, in den loop der jaren het aantal zuigelingen en kleuters
onder de overledenen relatief belangrijk is afgenomen, waartegenover een
toeneming van het aantal ouderen (50 jaar en meer) te constateeren valt.
Hoewel wat minder uitgesproken, geldt zulks 00k voor Marken. Voor de
tusschenliggende leeftijdsgroepen zijn de veranderingen veel geringer. Intusschen valt het op, dat de percentages der zuigelingen en kleuters op Urk
hooger zijn dan voor het Rijk, terwijl ten aanzien van de overledenen van
50 jaar en ouder het omgekeerde het geval is. Dit behoeft zonder meer nog
niet te wijzen op een ongunstige zuigelingen- en kleutersterfte op Urk in vergelijking met het Rijk, en op een gunstige sterfte onder oude lieden op dit
eiland. Een hooger of lager sterftepercentage voor een bepaalde leeftijdsgroep kan immers 00k veroorzaakt worden door een verschil in leeftijdsopbouw.
Daarom is in onderstaand overzicht het aantal overledenen in elke
leeftijdsgroep in verband gebracht met het aantal levenden in de overeenkomstige groep (berekend op grond van de uitkomsten der 10-jaarlijksche
volkstellingen). In dit staatje zijn mede de sterftecijfers voor Urk en Marken,
indien hooger dan die voor het Rijk, cursief gedrukt.
Sterfte naar den leeftijd per iooo levenden in elke leeftijdsgroep
—1
jaar
Urk
1903—19 1 0
1911—1920
1921—1930
193i—1935
Marken
!9°3—I910
1911—1920
1921—1930
193i—1935
Het Rijk
1903—!9io
1911—1920
1921—1930
193i—1935

143-5

80 jaar
1—4 5 — i 4 15—19 20—29 30—39 40—49 50—79
en
jaar
jaar
jaar
jaar jaar *) jaar 2 ) jaar
ouder
27.7
10.—
5-8
8.6

5-

72.5
105.2
88.2
27.6

8.2
20.4
10.4

I30-3
90.2
59-4
42.6

14.8
13.2
7.2
4.0

84.5
58.4

51S

9-6

Vöör 1921: 5 t/m 13 jaar.

210

6.2
6.2
2.8
2.6

5-5

4.2
4.8
2.8

3-5
13-8

6.2
Ji.4

3-4

7.10.8

2-5
2.6
1.6
1.2

3-o
3-4
2.2
1.6

2.2
2.8
2.2

2)

7.2
4.4
6.-

6.4
6.2

4.4

7.2
10.4
6.4.4

29-7
30.2
21.2
19-4

6.-

5-~

213.5

Totaal

17.5

200.—
141.8
161.4

14.9-9

9-5

15-5

5--

8.6
10.—
2.2

3&7

7-4
3-

9-4
5-4

42.0
28.4
25--

194-5
236.4
200
185.8

16.0
20.8
149
11.4

4-5
4.6
2.8
2.0

5-3
5-4
3-4
2.8

7.8
7.2
5-4
4.8

32.0
31.0
27.2
26.0

I95-196.181.6
181.4

14.8
13-3
IO.I
8.9

Vöör 1921: 14 t/m 19 jaar.

Uit dit overzicht blijkt, dat op Urk de sterfte onder personen van 40 jaar
en ouder en inzonderheid onder die van 50 t/m 79 inderdaad gunstiger is
dan voor het land als geheel. Daarentegen geldt het omgekeerde voor de
bevolking van 5 t/m 39 jaar, terwijl de zuigelingen- en de kleutersterfte in
het begin dezer eeuw en 00k weer in de laatste jaren boven die voor het
Rijk uitkomen. Voor de zuigelingensterfte zijn de afwijkingen oveiigens
geringer dan voor de kleutersterfte, hetgeen bevestigd wordt, indien men het
aantal overleden zuigelingen uitdrukt in verhouding tot dat der levendgeboren kinderen.
Zuigelingensterfte per 100 levendgeborenen

1901—1910
191I—1920
1921—1930

1931—1935

Urk

Marken

12.6
8.2

10.7

6.5
4-7

Het Rijk

9-7

12.5

9-5

6.3

2.8

9-5

4-5

In 't algemeen zijn de cijfers voor Marken ongunstiger dan die voor Urk.
Zij vertoonen voorts een minder regelmatig verloop. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit voortvloeit uit de geringe grootte der absolute aantallen, waarbij kleine verschillen van toevalligen aard van grooten invloed kunnen zijn.
3. Sterfte naar de oorzaken van den dood.

Hoewel de internationale nomenclatuur van doodsoorzaken, welke in
de „Statistiek van de Sterfte" wordt toegepast, in de jaren 1910, 1920 en 1930
wijzigingen heeft ondergaan, bleef de onderlinge vergelijkbaarheid van de
verhoudingscijfers voor de 4 perioden door de hier toegepaste groepeering
mogelijk.
Voor een juiste beoordeeling der cijfers is het echter noodig te bedenken,
dat in sterkere mate dan ten aanzien van de sterfte in het algemeen, toevallige factoren hun invloed kunnen doen gevoelen bij de gedetailleerde
gegevens omtrent de sterfte naar de afzonderlijke doodsoorzaken. Dit betreft
vooral mogelijke verschillen in de diagnose, zoowel in den loop der jaren als
in de onderscheiden gebieden, welke in de vergelijking zijn betrokken. Bij
de thans volgende opmerkingen moet dit voorbehoud voorop staan.
Allereerst volgt een overzicht, waarin het aantal overledenen aan de
verschillende groepen van oorzaken in procenten van alle overledenen
tezamen is uitgedrukt, waaruit valt na te gaan, of bepaalde oorzaken op
Urk in mindere dan wel in meerdere mate dan in ons geheele land voorkomen
en voorts of in den loop der jaren bepaalde oorzaken meer op den achtergrond,
andere meer op den voorgrond zijn getreden.
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Sterfte naar de oorzaken in % van de totale sterfte
1901--1910

1. Longtuberculose
2. Andere t. b. c. .
3. Overige besm. z.
/ t/m 3
4. Ziekten ademhalingsorganen
5. Kanker
. . . .
6. Hartziekten . .
7. Ouderdomsgebr.
5 t/m 7
8. Aangeboren
zwakte, lichaamsgebreken....
9. Geweid. dood .
10. Zelfmoord . . .
11. Andere ziekten .
Totaal

. . .

1911--1920

1921- -1930

1931--1935

Urk

Rijk

Urk

Rijk

Urk

Rijk

Urk

8.9
3.8
15.0
27.7

8.5
3.0
6.5
18.0

9-4
2.0
9-3
20.7

8.9
3-2
8.1
20.2

6.2
4.6
5.8
16.6

7.0
2.6
6.2
15-8

8.1
5-0
7-4
20.5

11'9

8.7
4.4
3.6
8.7
16.7

15-4
6.6
4-5
7.6
18.7

12.3
9-4
7.6
9-1
26.1

16.1
8.2
6.7
7-3
22.2

12.7
10.4
9-1
4.2
23-7

13-5

13-7
9-9
18.6
1-9
30.4

10.8
14.0
14.2
6.6
34-8

4-7
4.6

4-3
1-9
41.2

3.6
2-3
0.6
35-0
100

5-9
5.6

37-6
100

3-0
2.2
0.2
35-5
100

4-3
2.5
0.6
28.0

5-4
3.1
0.9
33-1
100

100

35-5
100

11*5

10.8
6.5
28.8
4.1
2-7
0.8
34-3
100

100

Rijk
4-9
1-9
5-1

1

Men ziet uit deze cijfers, dat voor Urk zoowel als voor het Rijk, de sterfte
aan besmettelijke ziekten, en niet alleen aan besmettelijke ziekten in engeren zin
doch ook aan tuberculose, geleidelijk een geringere plaats is gaan innemen.
De percentages voor Urk zijn echter steeds wat hooger dan die voor het Rijk,
vooral in de laatstvermelde periode, toen die voor Urk hooger waren dan in
het voorafgegane tijdvak, terwijl die voor het Rijk verder daalden. Voor de
ziekten der ademhalingsorganen is het verloop voor Urk en het Rijk tegengesteld:
voor Urk een toeneming van het aandeel dezer ziekten van 8.7 tot 13.7 %,
voor het Rijk een vermindering van 15.4 op 10.8 %. Een parallel verloop
blijkt weer te bestaan voor kanker, hartziekten en ouderdomsgebreken, welke ziekten
inzonderheid onder de oudere leeftijdsgroepen voorkomen en tezamen
voor Urk toenamen van 16.7% der totale sterfte in 1901/'10 tot 30.4 % in de
periode i93i/'35 en voor het Rijk van 18.7 tot 34.8 %. Ook voor elk dezer
ziekten afzonderlijk stemt het verloop wel overeen: een relatief toenemend
aantal overledenen aan kanker en hartziekten (op Urk inzonderheid aan
de laatste) en daarnaast een verminderend percentage van het aantal overledenen tengevolge van ouderdomsgebreken (vooral op Urk). Gewelddadige
dood en zdfmoord zijn voor het Rijk geleidelijk wat meer op den voorgrond
gekomen ten opzichte der andere oorzaken; voor Urk hebben de percentages
voor deze oorzaken een wisselend verloop.
Naast de onderlinge verhouding, waarin de verschillende oorzaken voorkomen, is van even groot belang het verloop van de aantallen overledenen
aan iedere doodsoorzaak op zichzelf. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de toeneming der bevolking. De aantallen overledenen zijn in
het onderstaande staatje — en in alle verdere — dan ook telkens uitgedrukt
per 1000 der gemiddelde bevolking in elke periode.
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Sterftc aan bcsmettelijke ziekten per iooo der gemiddelde bevolking

1901—1910
Longtuberculose . . .
Andere tuberculose .
Andere besmett. ziekten
Totaal
1911—1920
Longtuberculose . . .
Andere tuberculose
Andere besmett. ziekten
Totaal
1921—1930
Longtuberculose . . .
Andere tuberculose
Aniere besmett. ziekten
Totaal
I93I—1935
Longtuberculose . . .
Andere tuberculose
Andere besmett. ziekten
Totaal

Urk

Marken

Het Rijk

i-5
0.7
2.6

1.6
0.7
1-7

i-3
0.4
1.0

4.8

4.0

2.7

1-3
0.3
1.3

1.2
0.4
1.0

2-9

3-o
0.3
i-7
5-o

0.6
0.4
0.6

i-9
0.6
1.2

0.7
o-3
0.6

1.6

3-7

1.6

0.8
0-5
0.7

1.6
0.8
1.0

0.4
0.2
0.4

2.0

3-4

1.0

2.6

De besmettelijke ziehten, zoowel die in engeren zin als longtuberculose en
andere vormen van tuberculose, eischten in het begin van deze eeuw op Urk
relatief belangrijk meer slachtoffers dan in het Rijk. In de volgende jaren was
de ontwikkeling op Urk gunstiger dan in het geheele land en gedurende de
periode i92i/'30 stond de sterfte aan besmettelijke ziekten er vrijwel op
hetzelfde peil als in het Rijk. Na 1930 had deze daling voor het Rijk verderen
voortgang, doch op Urk nam het sterftecijfer voor besmettelijke ziekten en
meer in het bijzonder voor longtuberculose toe. Op Marken was, met uitzondering van de periode 1901/'10, de sterfte aan deze oorzaken nog belangrijk
ongunstiger dan op Urk. Dit is 00k nog het geval in de jaren i93i/'35, toen
voor Urk een stijging en voor Marken, evenals voor het Rijk, een verdere
daling intrad t. o. v. de voorafgaande periode.
Voor de sterfte aan ziekten van de ademhalingsorganen is het beeld eenigszins anders.
Sterfte aan ziekten van de ademhalingsorganen per iooo der gemiddelde bevolking

1901—1910
1911—1920
1921—1930
I93 1 —!935

Urk

Marken

Het Rijk

i-5
1-7
i-3
i-3

0.5
2.3
1.0
0.4

2.3
2.1
i-3
1.0

Voor het Rijk ziet men een regelmatige daling van 2.3 per iooo der
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bevolking op i.o per iooo. Voor Urk blijven de cijfers tot en met 1920 lager
dan voor het Rijk, voor ig2i/'30 zijn zij daaraan gelijk, waarna het cijfer
voor Urk op hetzelfde peil blijft (1.3 °/00) en dus hooger is dan voor het Rijk,
voor hetwelk 00k in deze periode een verdere teruggang plaats vond. Op
Marken is voor deze groep van doodsoorzaken het sterftecijfer sinds 1920
gunstiger dan op Urk en 00k gunstiger dan voor het Rijk; evenals voor het
Rijk geven die cijfers een teruggang te zien.
De cijfers omtrent de sterfte aan kanker, hartziekten en ouderdomsgebreken
zijn 00k hieronder in onderling verband gezien, mede omdat in den loop
der jaren door juistere diagnosestelling het aantal sterfgevallen, aangegeven
als gevolg van ouderdomsgebreken, is afgenomen en o. m. dat aan kanker en
hartziekten als gevolg daarvan is toegenomen. De sterftecijfers voor deze
oorzaken tezamen vertoonen dan 00k een vrij groote stabiliteit. Vooral voor
het Rijk komt een en ander in het onderstaand overzicht goed tot uitdrukking.
Sterfte aan kanker, hartziekten en ouderdomsgebreken per iooo der
gemiddelde bevolking

1901—1910
Kanker
Hartziekten
Ouderdomsgebreken

.

Totaal
1911—1920
Kanker
Hartziekten
Ouderdomsgebreken

.

Totaal
1921—1930
Kanker
Hartziekten
Ouderdomsgebreken

.

Totaal
1931—1935

Kanker
Hartziekten
Ouderdomsgebreken

Totaal

.

Urk

Marken

Het Rijk

0.8
0.6

1.8

1-5

3-2

1.0
0.7
1.1

2-9

5-5

2.8

i-3

i-3

1.2
0.6
4.1

1.1
0.9
0.9

3-7

5-9

2.9

1.0
0.9
0.4

1.8
0.6
2.1

1.2
1.1
0.6

23

4-5

2.9

0.9
1-9

0.2

1-3
i-3
1-9

i-3
o-5

3.0

4.5

3.0

1.1

1.2

Het sterftecijfer voor de drie genoemde oorzaken tezamen is te Urk
voor de periode 1901/'10 en 00k voor i93i/*35 gelijk aan dat voor het
Rijk. In de tusschenliggende perioden zijn er verschillen, welke ongetwijfeld
het gevolg zijn van toevallige afwijkingen (geringe absolute aantallen). Op
Marken is de gezamenlijke sterfte aan deze doodsoorzaken belangrijk hooger
dan op Urk en in het Rijk, vooral als gevolg van hoogere sterfte aan ouderdomsgebreken.
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Van een toeneming der kankersterfte kan te Urk nauwelijks worden
gesproken, zelfs al laat men het hoogere cijfer voor de periode i g n / ^ o
geheel buiten beschouwing. Een eenigszins meer uitgesproken tendens vertoonen de cijfers voor het Rijk. Die voor Marken zijn niet alleen vrij onregelmatig, zij zijn bovendien ongunstiger. Hartziekten schijnen daarentegen op
Marken minder voor te komen dan op Urk en in geheel Nederland.
Terwijl voor het Rijk het toenemend aantal slachtoffers van een gewelddadigen dood vrijwel gelijken tred houdt met de toeneming der bevolking, zijn
de cijfers voor Urk en Marken zeer wisselend en blijven, uitgezonderd voor
de periode i93i/'35, niet onbelangrijk boven die voor het geheele land. Hierbij
dient men niet uit het oog te verliezen de eenzijdige beroepsstructuur van de
bevolking dezer eilanden en de slachtoffers, welke de zee van deze visschersbevolking eischt. Moord kwam onder deze gevallen van gewelddadigen dood
noch op Urk, noch op Marken voor.
Sterfte aan gewelddadigen dood (zonder zelfmoord) per iooo der gemiddelde

1901—1910
1911—1920
1921—1930
1931— J 935

bevolking

Urk

Marken

Het Rijk

0.8
0.3
0.6
0.2

0.6
2.0
0.7

o-3
°-3
0.3
0.3

—

Zelfmoord vond op Urk in deze 35-jarige periode slechts twee maal plaats,
en in één dezer gevallen nog door een niet-Urker. Op Marken in dit tijdvak
drie maal, welk aantal de geringe frequentie op Urk, dat 2 1 / 2 maal zooveel
inwoners telt als Marken, nog duidelijker illustreert.
Het bovenstaande samenvattend, kan worden gezegd, dat 00k aan de
Urksche bevolking de algemeene verbetering der sterftekansen in ons land ten
goede is gekomen, terwijl voorts de meeste cijfers voor Urk een gunstiger
beeld vertoonen dan voor Marken.
De verschillen tusschen de cijfers voor Urk en die voor het geheele
land, zijn vaak niet gemakkelijk te verklaren. Zoowel voor de lichamelijke
ziekten als voor verschijnselen als moord, zelfmoord, gewelddadigen dood,
zoekt men naar oorzaken, eenerzijds in den psychischen aanleg van de
bevolking, anderzijds in haar sociale omstandigheden. Zonder de werking
dezer beide factoren overal te kunnen ontwarren, is men geneigd bij de
hoogere kleutersterfte en de hoogere en sinds 1930 zelfs nog toegenomen
sterfte aan tuberculose en andere besmettelijke ziekten aan de kleine behuizingen te denken. Ter verklaring van de zoo geringe frequentie van
moord en zelfmoord moet het afreageeren op grond van een overwegend
gemis aan secundaire functie als mogelijke factor worden genoemd, terwijl
bovendien de bij het bloedgroepenonderzoek gebleken geringe frequentie
van groep B in herinnering mag worden gebracht.
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1,2 1,0 3,1 5,6 4,1
0,0 — — — —
11,0 6,3 9,0 9,4 6,0
20,4 0,1 0,5 3,3 3,9

19,5 29,7 8,4 5,1 5,1 7,9 8,6

12,0

14,0 15,8 25,0 7,9 6,1 5,4 7,6 7,6

t),6

15,6 6,1 7,9 5,0 4,8 5,9 6,3

3,7

1,8 8,4 6,6 10,4 6,2 6,2 6,7 7,4

4,1

0,5 1,0 3,0 2,4 3,2 5,4 7,4

6,3

3,8 0,3 0,9 2,5 2,8 3,5 5,4 7,4

6,6

— — 0,0 0,4 4,4 7,3 2,2
42,6 14,2 18,4 13,3 11,9 11,0 10,5

0,0
11,4

—
—
—
—
0,6 5,6 8,6 2,2
36,7 59,3 20,1 24,0 18,8 15,9 12,9 11,9

0,0
10,5

100 100 100 100 100 100 100

100

:

XIX

3,6
0,0
4,6
4,1

4,3
0,1
5,7
6,4

4,8
0,2 1
7,3
10,7

100 100 11 100 100 100 | 100 100 | 100

4,5
0,0
12,5
24,1

3,7 Besmettelijke ziekten
w. 0. Mazelen
T. B. C. ademhalings0,2
organen
andere vormen van
0,1
T. B. C.
8,7 Kanker en andere gezwellen
Ziekten van rheumatischen
aard, voedingsstoornissen,
ziekten van de endoerine
1,5
organen
0,0 Vergiftigingen
11,0 Ziekten van het zenuwstelsel
22,1 Ziekten van hart en vaten
Ziekten van de ademhalings12,9
organen
Ziekten van de spijsverte1,9
ringsorganen
Ziekten van de urogenitale
4,5
organen
Ziekten van zwangerschap,
—
baring en kraambed
33,7 Overige ziekten
—

100 | 100j . . . Totaal
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II. Sterfte naar den leeftijd en de oorzaken van den dood m de gemeente
Urk in de periode 1901 tot en met 1935
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y . HET DIALECT VAN URK
Lijst van afkortingen.

Aanh. — aanhangsel. acc. — accusativus. act. — activum. adj. —
adjectivum. bez. — bezittelijk. bn. — bijvoeglijk naamwoord. bw. — bijwoord.
deelw. — deelwoord. du. — duitsch. eng. — engelsch. enkelv. — enkelvoud.
fr. — fransch. holl. — hollandsch. indie. — indicativus. infin. — infinitivus.
interv. — intervocalisch. i. v. — in voce. — meerv. — meervoud. mnl. —
mannelijk. mv. — meervoud. ndd. — nederduitsch. ndl. — nederlandsch.
ned. — nederlandsch. onb. — onbepaald, ong. — ongeveer. onz. — onzijdig.
os. — oudsaksisch. part. — participium. pers. — personale, plur. — pluralis.
poss. — possessivum. praep. — praepositie. praes. — praesens, praet. —
praeteritum. pron. — pronomen. sg. — singularis. sp. — spelling, subst. —
substantivum. t. — tijd. teg. — tegenwoordig. urk. — urksch. vb. — voorbeeld. vbb. — voorbeelden. verkl. — verkleinwoord. verl. — verleden. veroud.
— verouderd. vgl. — vergelijk. vnl. — voornamelijk. vnw. — voornaamwoord.
vrl. — vrouwelijk. v.v. — scheeps- en visscherij-termen. vz. — voorzetsel.
wederk. — wederkeerend. ww. — werkwoord, werkwoorden. zegsw. — zegswijze. zn. — zelfstandig naamwoord.

1. Klankleer
J. C. DAAN

1. Transcriptie.

a. Verklaring. § I.
In dit werk zijn, met het oog op de leesbaarheid, twee spellingen toegepast,
een phonetische, nl. de Kopenhaagsche en een, die zoo goed mogelijk is aangepast aan de spelling van het Nederlandsch. De eerste wordt alleen gebruikt
in de Klankleer, de andere in de overige hoofdstukken. Hieronder worden
beide naast elkaar gegeven met de spelling, door Koffeman gebruikt in zijn
woordenlijst van het Urksch (Taal- en Letterbode 1875).

b. Klinkers. § 2.
Phon. sp.
i
i

Aangep. sp.
ie
ie

Sp. K.
ie
ie (soms iee)

Verklaring
: klank van riet, du. Mitte.
: dezelfde lang, du. Miete.
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Phon. sp.
E

F;

Aangep. sp.

i
e in open,
ee in gesl. lettergr.

Sp. K.
i
e, ee

Opm. i. e kent het Urksch bijna niet.
f
i
e, i

e
€
ä
ü

9
g

e
ea
u in open
uu in gesl. lettergr.
ü in open,
üü in gesl. lettergr.
u

eu

e
ae, e
uu
uu
u (zelden ü)
eu

Verklaring
: klank van dik.
: klank van peer.
Deze E wordt voor alle
consonanten behalve r gevolgd door een naslag.
: klank tusschen e en E,
uitsluitend voor gedekte
en gutturale nasaal.
: klank van weg.
: dezelfde lang als in serre.
: klank van ruzie, du. Fülle.
: dezelfde lang, du. ich
fühle.
: klank van stuk.
: klank van deur, met een
duidelijken naslag voor alle consonanten, behalve r.

Opm. 2. ö kent het Urksch niet.
9
9
e, i, u, o (in vör) : de klank, die alleen in
zwakbetoonde lettergreep
voorkomt.
: klank van du. wölben.
o
0
j
?r
: dezelfde lang, fr. soeur.
u (maar uui
0
in buuiltjen)
: klank van boek, du. Bruch
oe
oe
u
: dezelfde lang, du. Schule.
oe
oe
u
: ongeveer de klank van
o (soms ö)
ö
0
dorn, bot, maar nog nauwer.
: klank van voor, met een
o, oo
o in open,
duidelijken
naslag voor aloo in gesl. lettergr.
le consonanten, behalve r.
Opm. 3. 0 kent het Urksch bijna niet.
0
0
o
: ongeveer de klank van
hok, maar nauwer.
ao
: dezelfde lang, fr. bord.
oa
ae
:
een klank, korter en
a
ae
wijder dan de klank van
maat.
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Phon. sp.

sc
a
a

a

Aangep. sp.
a in open,
aa in gesl. lettergr.
ae
a
ä

Sp. K.
a, aa

Verklaring
: klank van paard.

: klank tusschen e en a.
e
: klank van pak.
a
a in open,
aa in gesl. lettergr. : dezelfde lang en min
of meer genasaleerd.

c. Tweeklanken. § 3.
ei

ai

ei, ij
aei

ei, y
ei, ij

ui

: klank van dijk.
: a gevolgd door een
zwakke j.
: klank van luik.

uij voor voc.,
ui voor cons.
4. De öi is geen oorspronkelijke Urker klank. Zie § 24.
Opm.
ou
: klank van hout, blauw.
ou
QU
aauw
:
klank van miauw.
au
au
öi

d. Medeklinkers. § 4.

p
b
t
d
c
k

p,b
b
t, d

d

p, b
b
t, d
d

pap, heb.
bak.
tak, bad.
dak.
katje.
kat.
zakdoek.
wat.

tj
k
k
9
w
w
Opm. 5. De w wordt bilabiaal uitgesproken
feest, laf.
f
/
/
V
vader.
V
V
s
suiker, mes.
s
s
z
zand.
Z
Z
huisje.
sj
y
s
z
Jeanne.
zj
lachen, weg.
X
ch,g
ch,g
gang.
g
g
g
m
m
m
man.
n
nat.
n
n
nJ
franje.
n
nj
denken, hangen.
n,
ng
n,
ng
n
1
l
lat.
l
r
r
raar.
r
tj
k
k
w
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De sonantische n is aangegeven met tt.
De nasaleering van den klinker voor nasale consonant, die in het Urksch
vrijwel regel is, wordt aIleen in de meest sprekende gevallen aangeduid met (Zie ook bIz. 305.)
2. Beschrijving van de klanken in verband met bet algemeen Nederlandscb.

a. Klinkers.
A. [i]-[i] 1). §

I.

Een onderscheiding van beide klanken is moeilijk te maken. Alleen is altijd
i < ai. In de woordenlijst is zoo consequent mogelijk aangegeven, of de klank
lang of kort is. Een groepeering naar etymologie of omringende klanken is
niet mogelijk.
1. = ndl. ie.
a) ie < tweeklank of door contractie. bv.: nit, prim, zik, zil; uitgezonderd
ei zEcht (hij ziet), ei vlEcht (hij vliegt), nei (nieuw), vrEndalak. Zie § 2, § 23.
b) ie < e2, by. spigal. Ook in de praet. der redupliceerende werkwoorden.
c) ie in ontleeningen en nieuwe woorden, uitgezonderd de gevallen waar
i geen accent heeft. Zie § 10. Bv. bibalatik, farsita, ipakuntarax.
2. = ndl. e, uitgezonderd voor r. Zie § 21.
a) e < ai, bv.: bin, stin, brit, dil, maar: miw;
b) van anderen oorsprong, b.v.: bist, jist, giw, liw;
c) en in het praet. sg. van de sterke ww. van de Ie klasse. Zie ook 9.
Opm. 1. Voor spreeuw = spraaw zie § 25.
3. = ndl. e < t, uitgezonderd de woorden van § 3, 3, by. ilt, imal, lip,
klivan, skimar;m, slia, widawa, zikar.
Ook in het praet. plur. en in het part. praet. van de sterke werkwoorden
van de Ie klasse.
4. = ndl. e < e, aIleen in: givan, itan (naast: elan), izal, knin, niman. Zie verder
9 en § 3·
5. = ndl. e in de uitgangen - eel, eelen, eeren, by. fluwil, kamil (ook:
kamEl) , kastil, jEzalastiran, lozrran enz.
6. = ndI. ij < i in de woorden:
bibal, bl'Jkzil (vroeger: bl'JkzEI), idal, isan, ji, jil]i, kikan, kamin, kanin,
knipart, kn5lmdisin, krigan (naast: krEgan) , krix spalan, lik (gewoonlijk:
IEk), lim, liman, list (ook: lEst), min (pron. poss.), mit, mitax (adj. bij mit),
razin (naast: raZEn, raZEn), s'Jusisin, i;isiJaran, vq,rakikar, vri, vif, viva (naast:
VEl, vEva) , widEk, zi (pron. pers. en stofnaam), zwimslax.
Hierbij misschien ook: kajitakuk. Zie verder § 3.
7· In den verkleiningsuitgang -in. Zie Vormleer § 5.
1) AIleen aan het hoofd van de paragrafen zijn de vierkante haken geplaatst. In den tekst
moesten ze om technische redenen vervallen.

276

B. = ndl. e, i voor gedekte, palatale en gutturale nasaal: vinstar, ppapinstart,
ptnstar, twintax, wint, wintar; ki'flcan; ki'laran. Zie ook § 4.
g. In het praet. plur. en in het part. praet. van sommige sterke ww. van de
Ve klasse, voor zoover deze nog sterk zijn en in den infin. geen i hebben,
bv. {Jpavritan, astikan.
10. = ndl. a in: alozi (horloge), en s{lri (serge), die teruggaan op oudere
vormen: horlogie en sergie en in: janfClrikarps, triiwini, dE'lisdaganaxt
(maar dE'lasdax), wunisdax.
I I. In de woorden: iisopis, bisin, bisis, bivar, brandakital (ouder: brandakEtal),
bribal, domani (vroeger, maar ook nu nog weI: domanei), druli, fitar, fliba,
giw, gliw, ilt, kiparan, krilacm, lidar, liran, lis, mirapipis, maleksi, pikanir, pildars,
pilan, pilacas, pini, pirfJWEpan, skibas( -g{fn) , spriw, slims, timalm, tridtaran,
trf'flCfJtrirm, wentfJldijis, wibfJmeisis, wiban, wilfJkfJn, zix, zimsleranlapa.
Verder nog in ikan- (eiken) en virtin.
Opm. 2. De ivan virtin is ook voor r, kort.
B.
I.

2.

3.

4.

5.
6.

[E]. §

2.

= ndl. i, by. bEnan, blEk, dEka, IExt, kEman, knEkalm, mE<ifJx, mEskin,
pEla, skEp, slEm.
Niet in de woorden met:
a) ndl. 1 = urk. t. Zie § I.
b) ndl. 1
urk. e. Zie § 3.
c) ndl. 1 - urk. e. Zie § 5.
d) ndl.
urk. p. Zie § B.
e) ndl. i
urk. a. Zie § 10.
= ndl. ij < i.
a) voor k, by. dEk, IEk, rEk. Naast (J'lgfJIEk ook P'lgalik.
Met assimilatie van k in rEzd:1ldar.
b) in de verkleinwoorden, die in het ndl. ij (urk. e) in den starn hebben,
bv.: pep, pEpin (maar pipkanil).
In den 3e pers. sg. indie. praes. act. van de sterke ww. van de Ie-Ve kl.,
als deze ww. in het Urksch in den infin. hebben de stamvocalen: e, e, i
of E. Ook van de ww: zin en vligan. Zie § I.
In sommige woorden als reductievocaal van verschillende klanken,
met bijaccent voor het hoofdaccent, by. dElfJbfJri"rm, Elagavat, fEZfJlasti"rfJn,
garEjJrmart, klEsp£tar (Pieter, zoon van Klaas), krEmanil, krEspadi"ran, PEparamencm (naast: pcpar, peparus) ,prEMo sibukin,prEZfJnti"ran, rEmatik, rEnawiran,
brEt:11 (naast brat:11).
= ndl. e met hoofdaccent: masEstar, snErt5rtm (naast snert5rtfJn) , dEsa,
nEnat, welnEnat, stEnm, dEndaran, rEkaga, SkElE'l'
In het praet. dE'l (naast: dp'l = deed), en stE'l (stond).
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7. In de woorden:
bEk (- op iets zijn) , brEk (- kikan) brandakEtal (vroeger, nu: brandakital)
dEndar, dEndardax (bastaardvloeken), driklEs, jEdalan, ganEbal, gEipan, gEmp,
gETlagaral, tgauwaLEkan, EpaldapEpalda (- dun), kElamartan, kE'lkan, klErtan,
(naast klertan) , knEks, krEmalEkan, kWE'lkan, kWEskwas, mEspal, ppdEgalan,
sIEkg{Jiar, slEtaran, stEkEnt, tEban jela, tWEXt, ;jtawEkja, vrEndalak, widEk,
wEkalean wakalean, wEpardawap, ZWEkzwak.
C.
I.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

[E]. § 3.

= ndl. e < e, uitgezonderd de gevallen van § I, 4e. Bv. bawEgaga,
Evm, lEvan, nEjin, pEr, rEgan, vrEtan, wEga, ZWE'val.
= ndl. e < a door umlaut, uitgezonderd izal. Zie § I, 4e.
Bv. btstEean, bEtar, IEpal, mEramEn, stEean.
= ndl. e< i in: dEl, Edm (naast: idan) , Enan, nEro
= ndl. ij < 1.
Uitgezonderd de gevallen, waarin:
a) ndl. ij = urk. i. Zie § I.
b) ndl. ij = urk. E. Zie § 2, 2 a, b.
Sommige woorden hebben E en i. Zie § I.
= ndl. i voor n + dent. ook waar het Urksch enkele n heeft, by.
bavEndalak, P'larvEndaga, bEnm, VEnan, WEnan.
= ndl. e < ai. Bv. kEr, kWEJ!:wak, spEga, spE-gan, vrEsalak.
In de woorden: gEL (in: gEL blak), vandEn (naast: vandtn, vandjn), matEriEL,
n{JrsksxEras {vuurtorens benoorden de Schotsche eilanden) , pEtaroli,
SEn (naast stn, hij zei), tE.
D. [~].

§ 4.

= ndl. e of a.
a) Doorgevoerde palataliseering voor gedekte en gutturale nasaal,
vooral in verkleinwoorden, by. l~ns, p~na, kfncan, mfncan, rfmpin, f'lkalean,
brf'lm.
b) Ook in kfsin (naast: kesin).
I) Ill- het suffix -skEp, by. b{Jsk£jJ.
E.
I.
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[e]. § 5.

= ndl. e. Uitgezonderd:
a) ndl. e
urk. 5. Zie
b) ndl. e
urk. p. Zie
e) ndl. e
urk. q,. Zie
d) ndl. e
urk. a. Zie
Bv. best, ela!, elaga, melak,

§ I I.
§ 8.
§ 18.
§ 19.
nest, ukaveean.

=

ndl. a gevolgd door een umlautsfaetor:
a) in verkleinw. op in en op itm, bv. bekin, desin, jesin, kelfin, letjm.
Zie Vormleer § 5.
b) In de woorden: es, jesa, kelta, kesa, resp"l.
3. = ndl. i in:
estarment, vardesvardiraxin.
4. In: ledar (ladder).
5. In de woorden:
repja, seris (naast: saris).

2.

[t]. § 6.
= ndl. ei, uitgezonderd waar ndl. ei gevolgd wordt door intervocalische
d. Zie § 23.
Opm. 1. ei stn (of ei sen) is ontstaan door contractie.
= ndl. e in:
battkanan, kanltkm;fr, ldak, skif, skrtwan, vlts.
= ndl. ui (vooral ui 2) in:
dtt, Jarkift, ktt, pttjl, rtlm, sxtn(s) , sntt, sptt, spttan, sttt, sttt<Jlan, sWan,
wtvan.
Opm. 2. ui 2 = J komt aIleen voor in jl;;t. Zie § 12.
= ndl. a in:
ko:;a, krtmar, ltxta, 9mltgas, mtjan, ntjm, stjm.
= ndl. a in:
Jandeon, jardtn (of fardtn naast Jandrln).
In de woorden:
btba, btda (ace. van bed), btpa (naast: bepa), brtm, tnda (eend)fltt (diarrhee)
ktja, kiskdan, kwtkan, mtkan (plur. tantum van maden; zaniken), 9ptmalan,
rifaljr (ook: rtbaljr) , Wart.

F.
I.

2.

3.

4.
5.
6.

[u] - [ii]. § 7.
= ndl. u (uu).
a) voor r, bv. in: biir, stiir, viir, ziir;
b) aan het eind van het woord in: ro.
Opmo I. Zie voor kiun, klunm, wjrskun § 13, 6; voor pulam en ZWjlawan § 10;
c) in ontleeningen, uitgezonderd eenige gevallen waar de u geen hoofdaccent heeft, bv.: brantiilan, fluwil, juni, juli, rampiir, ra:;;alii!, ravmucan,
lruwini.
Uitzonderingen zijn: bratjl, destarwiran, farwil, rEnawiran. Zie § 2, 4.
= ndl. oe < o.
a) briir, gmugan, griin, priifsalcan, ziit;
b) voor i, bv.: bamiiian, bliiim~ briiian, gliiian, miiita, riiian, skriiian. Ook
miican.

G.
1.

2.
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3. = ndl. eu < wgm. ii. Bv. blltittllrt, bitkm, ditgt, ditr (maar: diirclln), dritnm,
kitklln, mitblll; biiglll, niiZllllln, piiZllllln, ziinllgin.
Hierbij ook: piililm en piilllskelfJclIn.
4. = ndl. 0 < wgm. ii in: alfJmitgllnt, bfJviibfJlt, ditr, kiinfl'l' kitpmn, nitt, zun.

Ook in het praet. en het part. praet. van de sterke ww. van de lIe klasse,
die in het ndl. een ui in den info hebben. Eveneens in het part. praet.
van brEkfJn en sprEklln.
5. = ndl. e in: liinfln, romiini, skiillln, spitbn, viii.
6. = ndl. ui, by. in: diivfJl, dikfJt, kiikflclln, kiil, kriimfll, sliik, snUt. AIleen
lang in: grits, stritnfln, titl. Ook in stiicfJn.
7. Verder in verschillende woorden, die het ndl. slechts in een anderen
vorm of in het geheel niet kent, by. in: blils, biiPII, giilfJklln, kriiZfJklln, niinflcfJn,
sitrap, iijtarfJx, vliis.

Opm. 2. Voor i is de ii altijd lang, dus it. Daarentegen is de ii, die gelijk
staat met ndl. ui meestal kort. Voor r staat als regel u, aIleen in enkele
verkleinwoorden ii, by. diircfJn, viircfJn.
Opm. 3. Phonologisch relevant is de lengte niet of niet meer. AIleen in
de roepwoorden kils (voor kippen) en kits (voor koeien) werkt de lengte
onderscheidend. Hier zal echter de affectie de lengte bepalen.
H.

[pl. § 8.
ndl. e in: drpmpal, smpltan, sppl.
dprfJk (takel), grpnflkfJn,gpntfJr, gpstllr, ltiftfJr, splfJvar, trppa, wppfJn.

I.

= ndl. i in:
3. = ndl. 0:
2.

a) voor nasaal, by. in: bfJzpnriflgan, m{jnstfJr, welfJk{jm, z{jndfJ, z{jnfl;

b) door umlaut van p in de verkleinwoorden van substantiva met p
in den starn, by. bpkin, bp'lkin, lpmpin, stpmpin.
4. = ndl. u (p), by. in dpn, mpsfJ, plfJ, p(if.
Opm. Ook in liifs (linksch).
5. = ndl. ui:
a) voor k, by. dpkfJn, lpk, r{jkfJn, z{jkfln;
b) in de verkleinwoorden van substantiva met ndl. ui 10 den starn,
bv. in: klpcfJn, krp]UfJn, sk{ifin, psin.
I.

I. =

[(i]. § 9·

ndl.

Ul,

by. in: b(igan, dijstar, kr(in, l(istmn, (it, pr(im, r(it, sk(im, sWvan,

z(infl.
2.

=

ndl.

o.

a) in den indo praet. en het part. praet. van de

WW.

van de lIe klasse,

die in den infin. i hebben. Zie Vormleer § 20.
b) in het part. praet. van ww. van de IVe klasse en ook in de indo praet.
Zie Vormleer § 22.
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c) als umlautsvocaal van 0 en 0, by. in: k{il, n{iman. {iIi, {ip1n, vr{ilgk, ,c{icgn,
z{il. Met samentrekking in: b{im.
3. in het pron. pers. en poss. van de 3e pers. fern., {ir.
4. = ndl. eu in kl{ir, i{ig1n1r, i{ir, p{itar, sk{ir1n, st{ir.
Opm. Verder vindt men {i in de woorden: kr{it (krijt), hl{is, dr{ital.

J. [1]. § 10.
I. = verschillende ndl. klinkers in niet-betoonde syllabe, by. anpal, hrplajt,
dom1nei, wafmn (wat voor een), ,cpkan (zulk een).
2. = ndl. 1 als svarabhaktivocaal, bv.: q,rast, ai1manak, arab;;i1n, bq,rax,
gar1n1r, skfJ.r1p.
3. = ndl. ie, in ontleende woorden, waar de i geen hoofdaccent heeft,
bv.: bibal1tik, dElabariran, fisita, fEzaiastiran, kapatJI, kamanet, krEmanil,
sagHr, s{jkarei.
4. De uitgang -ing van de nomina verschijnt in het urk. als -aga, bv.:
badinaga, badttlaga, klidaga, wttnaga.
K.

[5]. §

II.

= ndl. e voor gedekte r, bv.: tiraJ, orcan, 5rsas, p5rsan, stjravala'l, v5rgl,
v5rs.
Opm. In sk5lap ook voor gedekte 1.
2. = ndl. 0:
a) voor gedekte r, bv.: b5ragan, d5rap, kjraJ, m5ragan;
b) door umlaut van ~ in de verkleinwoorden met ~ in den starn, bv.:
kjpin, kjrafin, jfin.
3. = ndl. u voor gedekte r: 5rakar, 5rakis, sk5rafda.
4. In verschillende woorden: b5laman, dw5rs, m5lam, m5lapis, trop5t, v5lam.
I.

L.

[.1]. §

12.

De ;; is alleen lang als representant van de ndl. ui.
In den tweeklank Ji.
a) by. in: b;;i1, ~ia, skrfiiar, skrJimn;
b) bij verlies van intervocalische d, bv.: kJimn, kr!ian, lfiian.
2. Voor i, by. in bJican, kJl, Mian.
3. In fi;;t, en fotan.
Opm. fiJt is jonger dan de andere woorden met ui 2, die in het Urksch
t hebben of men heeft samenval willen vermijden. Zie § 6.
4. In het woord b;;ia, eng. boy.
I.

M. [u] - [ttl. § 13.
I.

= ndl. oe (met duidelijke glide tusschen u en dentaal in het Urksch),
uitgezonderd ndl. oe = urk. u. Zie § 7.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

De klank komt zoowel lang als kort voor; historisch noch phonetisch
zijn er regels voor te geven. De u is kort by. in: blum, buzal, duk, kuk,
ludar, rup, up, vlukan, wunasdax,
en lang in: badulaga, blut, bur, butan, ku, luvan, mudwEla, ru·, stul, tu, tur,
un, vutvEga, vrut, j;1,inan.
Opm. I. Met contractie in: bruno
= ndl. 0 voor n
dentaal, uitgezonderd:
a) ndl. intervoc. nd > ng. Zie § 14, I;
b) sfindax;
bv.: in a·nstuns, bunt, kunta, munt, punt, undars, undart, unto
Opm. 2. In deze positie is de u altijd kort.
= ndl. 0, by. in: jugal, garounta, kugal, kuman,muda, spuk, sumar, vrum,
wunaga, wunan, wunpl1sa.
Opm. 3: skul (school), naast skul (menigte).
In de part. prado van de sterke WW. van de VIe en van sommige van
de VIle klasse.
Bv. in: bagruvan, abluzan, adrugan, agruvan, alupan, as/ulan.
Opm. 4. AIleen de ww. met r na de stamvocaal en bawEgan en wEgan
hebben U.
Opm. 5. Ook lup van l(lpan, onder invloed van het part.
ndl. ou inju (pron. poss. 2e pers.), kus, en met samentrekking skur.
= ndl. uwe met contractie, bv.: klun (kluwen, subst.) klunan, w1rskun.
= ndl. eu (uit 0 door umlaut) in: forkluml, suga.
In de woorden: bugan, lugan, luvan, lukan, lula, kO'lhlajuzan, pmazudalan,
stuMan.

+

[p]. § 14.
I. = ndl. p (van verschillenden oorsprong), by. in: bptar, dpndmn,jp'lk,
kpma, pp, ppmp, skpmalan,. vrP'lar.
2. = ndl. a in enkele gevallen: dprst, kpT3, kpral, kprst, rpx, skpla, slpk.
3. = ndl. u in: bpla, brpga, drpk, drpkta, mpga, rpga, rpgalan, stpga, stpht, zpk
(zulk).
4. In verschillende woorden, die in het A. B. ndl. niet voorkomen of in
afwijkenden vorm, by. in: dpnakan, jpmalan, jpnahn, mphl, mptan, rppax,
skptal, slpnt, skpbardabp'lk.
Opm. I. p ook in pmars.
Opm. 2. p in vpr, verkorting van de praep. voor.
N.

o. [(I]. § 15·
In het urk. is de (I, met ofzonder naslag, regel. Voor r hoort men geen
naslag, evenmin als in het ndl. Onder invloed van het ndl. is er onzekerheid
in de uitspraak gekomen, men weifelt tusschen " en O. Maar het meerendeel
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der woorden heeft o. Verschillende woorden met o zijn uit minder huiselijke
sfeer, bv. domami, dopsil, dopdgd.
1. = ndl. o, bv. in: blot, dort, kol, oft,

term.

Opm. i. Enkele woorden met ndl. ö, urk.
Zie § 13, 3.
2. = ndl. â en ä voor n. Zie 00k § 22.

o,

bv.

ovar, zeri.

boskEp,

Bv. in: fandan, gon, man, çrn, slçrn, ston, tomn.

3. = ndl. ä in ww. en meerv. vormen van subst. op -aden, waarbij deze
woorden in het urk. zijn samengetrokken. Bv. in: blat, blçrn, pat,
pon, rat, ron en in de ww. bron, ron.

p. |>]. § 16.
1. = ndl. o, bv. in: bort, bot, gort, kop, knol, pot, slot, tot, zolddr.
Ook in ontleende woorden, bv.: fanfarikorps, kEhmortdn.

2. = ndl. u alleen in: noxtdrdn.

3. De ndl. praep. af verschijnt in het urk. als of. Verder vindt men
de 0 in slop.

4. In de woorden, die in het A. B. ndl. onbekend zijn, of in het dialect
erg zijn vervormd, bv.: foksirdn, gopdn, kdmot, kokdn.

ft- M - § 171. = ndl. â, bv. in: baldo'ddx, bzzwo'rhk, bhr, drJt, gro't, pr,
öl, o'r, o'rm, poi, pr$t, ro't, stroi. Zie ook § 22.

klar, no'r, nöt,

2. = ndl. ä, bv. in: bös, gördn, ko'l, kör, kötdr, möt, öhn, ört, rötdl, sköl, töhn,
twöhf

Opm. i. Ook in ontleende woorden als de a klemtoon heeft, bv. awgdwösi,

brEtöl, söhloem, töhxin.
3. in den uitgang -aar, bv. kantekmör, träz^lör.

4. in de Urker woorden, die niet of niet meer in het ndl. voorkomen, bv.:
awör,fnösin, möhrös, kar^köt, pasdpötdn, snör, tötd, triötdrdn, tropdtösin, völwötdr,
Zö.

Opm. 2. Ook vör, met wegval van intervoc. d.
M . § 18.
Deze klank komt hoofdzakelijk voor voor r en correspondeert met ndl.
e en a. Meer en meer wordt hij uitgesproken als e en a.
1. = ndl. e voor gedekte r, bv. ardx, ardfst, bardx, dartdx, kardk, kardkdzösi,
nardgds, saris, skardp, stardk, var, wardk.
2. = ndl. a voor gedekte r, bv. in ardk, ardmdn (Harmen), mardk, mardkdn,
nardm, pardk.
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s.

raJ.

§ 19.

= ndl. a, by. in axt, aftr, kraplap, la'1, mak, mal;" nat,
las, val;,c;,n, van, vat, zaduk.
2. = ndl. Ii in enkele woorden, ar;,bJim, skamalamrwx,
I.

soft, skap;,lijr, slax,

start.
Opm. I. Ook in averzi.
3. = ndl. e in: a'lkl:Juw, ar;,malE'l, ari, avarzi (veroud.), sar;,pent.
4. = ndl. 0, vooral in vreemde woorden, bv.: ak1zi, aloz;, kafit;,kuk, kraplap,
rastln, saldJt.
5. In de woorden, die in het ndl. niet of weinig, of in veel minder gewijzigden
vorm voorkomen, bv.: ar;,g;,wrr;,n, ar;,g;,wJsi, aWJr, daq;,l;,n, gramit, kalk;,nd:Ju,
kap;,t(lr;,s, pas;,pJt;,n, plat;" r;,bat, sandamEnt, wawg;" zam, za'1";,n.
Opm. 2. Ook in karnin en raZEn.
[aJ § 20.
I. = ndl. a voor nas. + dent. of lab., by. in: ant, b;,skand;,l;,srrt, brantbkEt;,l,
gan;;,;" kamp;,n, manth, P'lgans, want, maar: brandEs;,n, pampirc;,n, rampur,
sand;,ment, skandJI, wamp;,lstur;,x. Dus alleen rekking wanneer de a staat
in de beklemtoonde lettergreep.
2. in enkele woorden, waarin een d is geassimileerd, bv.: awn (handen),
tawn (tanden).
T.

u. [a]. §

21.

Ook deze klank komt bijna uitsluitend voor voor r, en correspondeert
met ndl. a. (a) en e (e). Meer en meer wordt hij uitgesproken als H.
I. = ndl. a. (a) voor r, bv.: f[arE'1;,n, larz;" mar, skar, skard;" ward;" zwarth.
2. = ndl. e (e) voor r, bv.: ar, argEst;,r, ars;,n, b;,ar, [ar;" mar, manar, zar.
Opm. De a komt ook voor voor i in de ww. drai;,n, krai;,n, maim, wai;,n,
za~n.

[H]. § 22.
= ndl. a, a. voor j, v, p, m, k, g, by. in: b;,grHftnEs, g;'MV;,t, klHv;,rc;,n,
rHv;,i;,x, SkHvil;,n, rHp, SkHP, krHm, iHmrrtln, rHm, g;,kMk, krHk, Mhnt, kHg;"
mag;,.
In enkele woorden aan het ndl. ontleend, als diHk;,ni;" fiHt;,r, enz.

V.
I.

2.

h. Tweekianken.
[Ei]. § 23.
De ndl. ei verschijnt in het urk. als Ei en ai. In auslaut en voor consonant Ei, voor vocaal ai.
Bv. brEi, brEik(lk;,r, grBi, klEi, IEilant, -Bit, mBit, ba~, h;,la~n, hra~n, gla~n,
mai;,n, rai;,n, stra~n.
A.
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Opm. i. Ook nei (nieuw), neit, neiflr, najprdom, sneijaxt (sneeuw).
Opm. 2. Verouderd is de ei in dornnei en in deijflmant.
B.

[Ji]. § 24.

De ui, zooals die in het A. B. ndl. wordt uitgesproken kent het urk.
alleen in enkele woorden, die het waarschijnlijk eerst kortgeleden ontleend
heeft. Bv. döisin (Duitsch broodje), öisin, sk5ifis in op dd skoifis lapdn.
Verder verschijnt de ndl. ui als ö of 5. Voor een klinker wordt de 5
dan gevolgd door een i-achtigen overgangsklank, die echter veel minder
duidelijk is dan in het ndl. Zie § 12.
c. § 25 [au].
Het urk. onderscheidt nog ou en au. Voorzoover de enkele voorbeelden
het mogelijk maken hierover een conclusie te trekken is dit verschil historisch.
ou komt voor in: gxugouw, klouwm (krabben), mouwd, ouwz, ouwdn, rouwdx.
au komt voor in: aqklauw, bshbtaucm, grauwdn, kauwdti, klauwm (klimmen),
mauwdn, nauw, paulös, WErmbrauiv.
Opm. ndl. spreeuw is urk. sprauw.
c. Svarabhaktivocaal.

§ 26.

Een svarabhaktivocaal treedt in het urk. dikwijls op, ook waar die
in de beschaafde uitspraak wordt vermeden. Deze ontwikkelt zieh vooral in
r- en 1-verbindingen. Bv. vmvdn, örtf, bardx, bordgdn, katdk, warnn, dmp, skohp.
(Zie § 10.)
d. Lijst van klinkers, uitgaande van het Nederlandsch.
urk.

ndl.
ie

I

E (n + dent)
9

e, e

i
E
E
E
Ü

e (voor r)

a
E

i

E
E

e

§

ndl.

1

i

0
a

e

E

3
10
1
2
3
6
7
21
3
2
3
5

§ 27.
urk.

e
e
Ö
Ö

u (uu)
uwe
u

A (gedekte r)
ü
u
0
0
Ö

§
8
21
2
4
5
11
8
18
7
14
16
8
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urk.

ndl.
u
eu

0
ü
u
ä
i
ü

u
0(9)

0

u (n + dent)
a
ö

0(0)

0
ö

0
a

0, ö

ü

er
u
ä

a

e
a

a (n + dent)

e. Medeklinkers.

ndl.

11

a
â, ä

7
13
9
10
i

9

oe

§

7
13
H
13
19
8
16
11
14
19
7
15
13
9
5
18
20

urk.
a
e

a

ij

s
a
a
ö
E
i
E

ei

e

ei
ai

ui

e
ü

j
ji
ö
ä

ou, au

ou
au
u

§
19
6
21
22
19
15
17
3
1
2
6
23
23
6
7
12
24
8
9
?5
25
13

§ 28.

In de meeste gevallen is de uitspraak van de consonanten gelijk aan
die van het A. B. ndl. Alleen de afwijkingen, zoowel wat betreft enkele
medeklinkers als medeklinkercombinaties, worden hier vermeld.
A. W.

De w wordt bilabiaal uitgesproken. Voor r wordt w tot v, soms tot /.

B.v. vrevm, vrikm.
B.

n.
De slot-H in het meerv. van de substantieven, in de meervoudsvormen
van de werkwoorden en in den infinitief wordt duidelijk uitgesproken.
Soms klinkt de uitgang -m zelfs als sonantische n.
Daar dit echter lang niet altijd het geval is, en 00k bij een persoon niet
steeds wordt doorgevoerd, is overal gespeld -m.
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In den uitgang van de verkleinwoorden klinkt de
ook hier duidelijk hoorbaar.
C.

-1&

zwakker, maar is

r.
De r is een tongpunt-r. Brouwen (zie woordenlijst op krollan) wordt als
leelijk beschouwd.
Soms is de uitspraak van r zwak, vooral in vreemde woorden, by.
parl~t,

partrst.

De r bewerkte verscherping (verlenging) van de voorafgaande consonant,
ook in gevallen waar het ndl. die niet heeft. Bv. spkar.
D.

l.
Verlenging door I had ook plaats, b.v. in skamalq,ramax, skptal.

E.

'1..
De '1. wordt in auslaut uitgesproken als 'I.k.

F.

sk.
De oorspronkelijke klankcombinatie is hier bewaard, met dien verstande
dat de k meer als explosief klinkt dan de zuivere fricatiefvan het A. B.
ndl., maar toch niet gelijk gesteld kan worden met de zuiver explosieve
k in andere posities.

G.

ft.
Ook de combinatie ft is bewaard, b.v. in: aftarlE'I., graft, liiftar, zaft.

J.

Assimilatie. § 29·

Het Urksch heeft neiging v en Z aan het begin van een woord, na een
pauze, stemloos uit te spreken. Bv. flrklumt, fiul, flrwil, fugal, siindax, sEganan,

spga, sO'l.ar.
In composita en in de sandhi worden echter de meeste slotconsonanten
stemhebbend onder invloed van een volgenden steinhebbenden medeklinker
of van een klinker. Bv. gr!1zabpk, kl{ivak (kluiffok), TEzddldar, sn~duk, vEvuk.
Soms verschijnt een intervocale stemlooze consonant als stemhebbend,
by. rlEvalax. Misschien ook: widak.
Er zijn ook gevallen waar de klankcombinatie stemloos wordt, bv.:
slaftalaf (elfdehalf), wirsEdan. Het aantal voorbeelden hiervan is te gering
om een regel te kunnen ontdekken.
Opm. I. In de spelling van de medeklinkers is, met het oog op de leesbaarheid, vooral in de sandhi, zoo weinig mogelijk afgeweken van de algemeen
Nederlandsche.
A.

Volkomen assimilatie.

Is>s, bv.: allEs, bastE, b!TSkEP, bemal, dpsar, dt,s, fis, grf/S, klesm, lest, nis"

xx - Urk
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(niet zoo), przarmdS,
<mEdas.

~uwarwes,

p;rrs!'ft, pusan, rdsa!, WEnSa!. Ook in: mEs<TflEts,

Een enkele maal werd het assimilatieproduct stemhebbend, bv.: axtinvuz;rk, gr!,zabpk.
ns>s, bv.: nfJ,ragas, nifas, Jrsas; en in de pluralia van de verkleinwoorden, bv.:
Jjin, Jfis; k5pin, k5pis.

nz>z in ;rvazira,
fs>s in stEsal, fJ,rast,
if>j in wafaran,
ft>f in afar.
nt>t, bv.: ;rvat, dilzat, irnat, pxtat, larnatira, zilvatin.
nc>c by. in: kilkacan.
Opm. 2. Deze assimilatie waarschijnlijk alleen na zwakbetoonde lettergreep. Waar de uitgang staat na lettergreep met hoofdaccent, blijft de n bewaard, by. kant, kEncan; rant, rEncan.

mb>m in larnarsk;rx. Daar dit het eenige voorbeeld is, lijkt het zeer waarschijnlijk, dat de naam in dezen vorm uit Noordholland is overgenomen.
nm>m in arna, varna (aan mij, van mij),
mp>p by. in m51apin, nfJ,rapin,
kp>p in tr5p~t,
wp>p in ppardan,
rd>r in arapal, flarErzan, li!!?ran (Leeuwarden), drax,
rt>r, misschien in sparalan.
Opm. 3 ndb>mb in wEmbrauw.

b>w in kWEwak (tweebak), in welk woord de anlautende k misschien ontstaan is door prolepsis,
p>w in j;rwak<j;rpak (Jacob).
Opm. 4. Mstandsassimilatie waarschijnlijk in b!ililoxt.
Opm. 5. Mstandsdissimilatie in farwil, Spi!witar, vi[wilar.

g. Gutturaliseering. § 30.
Het Hollandsch-Brabantsch' verschijnsel van de gutturaliseering van nd
komt ook hier voor, by. in: arzar, dErzasdax, przarmis, warzaian, zprzarlErz.
Gutturaliseering had begrijpelijkerwijze niet plaats in:
I het part. praes. en praet.
2 in de gevallen met ingevoegde d.
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h. Toevoeging van medeklinkeTs. § 31.
A.

Pro the sis.

De n van het lidwoord wordt voorgevoegd in: nf!.TfJm, nE'lk, n1Tbn, n1Tk1nan,

,wvan.
E pen the sis.
d werd ingevoegd tusschen I en T, en n en r, by. in: dildarcm, k(indfJr, weldfJTs.
Ook bij de comparatieven. Zie bIz. 31 I.
Verder vindt men een ingevoegde d in alindax.
B.

r werd ingevoegd in: karnaljfJ, kamin, la'lfJrst, ppstmlzt, undfJrIE'l.
Opm.

I.

In skrJifJrm is de r proleptisch.

m werd ingevoegd in pampir.
t werd ingevoegd in kEntmfJ.TfJk.
c. Par ago g e .
Een t werd achtergevoegd in: dTP'lkfJt, flnint, E'lhlt, nak:Jnt, S[lwt, st1kfJt,
tWExt, ijxt, VfJrlEnt (verleden) .

i. Syncope. § 32.
Tusschen klinkers werd de d gesyncopeerd of ging over in j of w, by.
bfJnin, b{jm, b{l, brur, glin, knin, nirfJp, pmbfJsnin, r{ln, trEn, w{lnan (van waden
met secundairen uitgang?);
bfJd:iifJn, bfJnaim, emJifJn; bfJk1!!.an, sk1!!:!'r.
Opm. 2. Misschien ook in mEwlak (Medemblik).
j. Wijziging van klanken. § 33.
Enkele klankwijzigingen kunnen spontaan zijn of berusten op volksetymologie. Aard en oorzaak daarvan zouden misschien eerst bij een dieper
onderzoek aan het licht komen. Ret zijn:
1 e. de verandering van n in m in de ausiaut van: kpsam, m51am, uSlam.
(Mogelijk ook een geval van suffixsubstitutie als in ndl. bliksem, droesem.)
2e. v verschijnt als b in nabal, sWEbal;
ge. veranderingen van verschillend karakter in: dr1k (drop), f1ksiran
(forceeren), kitalstin of kEtfJlstrn (kiezelsteen), m1lams (mazelen), pE'lkfJip1rs
(pimpelpaars), prElzk (prent), Juvan (sjoegen), skptarcmbp'lk (schobberdebonk),
straga (strak).
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k. Metathesis. § 34.
Metathesis had plaats in:
firwil (zie 00k § 29, opm.
(tooverheks).

5),

bagdhn (balg =

lichaam), tavdresk9

3. Accent.

§ 35.
In de accentueering wijkt het Urksch niet in belangrijke mate af van
het ndl. Alleen ligt in enkele vreemde woorden het dynamisch accent op
een andere lettergreep, bv. motJr, kafitdkuk (geconfijte koek). In de woordenlijst is het accent in twijfelachtige gevallen aangegeven.
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Fig. 6ga geeft het opteekenen der spraakbewegingen volgens
Z waardemaker.

Foto's

J.

Benders

Fig. 6gb. het opteekenen van neus- en mondlijn volgens Rousselot.

schiepen (skjpen)

schip (sk!!p)
peep (P~"P)
memme (m!!.ma)
met (",-Et)

maar (ml!r)

zuut (Zi!.l)
eus (os)

uffien ((iffin)
buye (b!j~)

schoel (sk1!./)
goon

(g~n)

bot (bJl)
schort (sk!-,l)
toate

(tJl~)

Fig.
Fig. 70.
70. De
De curven
curven zijn
zijn transcriptiekrommen
transcriptiekrommen van
van phonograaph-opnamen
phonograaph-opnamen verkregen
vcrkregen met
met
behulp
behulp van
van den
den Lioretgraaph.
Lioretgraaph. De
De bovenste
bovenste groep
groep opnamen
opnamen geeft
geeft de
de klinkers
klinkers van
van de
de voorreeks,
voorreeks,
de
der geronde
geronde voorklinkers),
voorklinkers), de
de onderste
onderste groep
groep omvat
omvat de
de
de tweede
tweede geeft
geeft de
de middenreeks
middenreeks (die
(die der
achterklinkers.
achterklinkers.

2. Phonetiek van het Urksch; overzicht, berustend op gegevens
door registratie verkregen.
1. Inleiding.

L. KAISER.

Van den aanvang hebben wij er naar gestreefd het onderzoek, voorzoover
het zieh van registratie bediende zoo nauw mogelijk aan het overige onderzoek te doen aansluiten. De registratie werd daarom in zeer beperkte mate
toegepast en wel uitsluitend in die gevallen, waarin behoefte bestond aan
nauwkeuriger waarneming. AI wat geen vraagpunt vormde, b.v. doordat
de verschillende onderzoekers het er zonder meer over eens waren, werd
van de registratie uitgesloten. Op deze wijze hoopten wij een beperkt materiaal te verkrijgen, waarvan de uitwerking niet al te veel tijd zou vorderen
en waarvan de uitkomsten zieh onmiddellijk bij de overige uitkomsten zouden
aansluiten. Volledigheid zou dit materiaal natuurlijk in geen enkel opzicht
bezitten.
In de keuze der te gebruiken toestellen waren wij zeer beperkt. De bedoelde toestellen moesten in het Physiologisch Laboratorium der Universiteit
van Amsterdam aan wezig zijn x ). Zij moesten naar het eiland worden vervoerd en daar in een Catechisatielokaal worden opgesteld 2 ). Fig. i geeft
een indruk van de wijze, waarop de proeven werden genomen.
Toegepast werden:
1. De techniek van Rousselot, het opteekenen op beroet papier van
den mond- en den neusluchtstroom en van de keeltrillingen. Op deze wijze
werden in het geheel 34 bladen van 56 cm lang en 43 van 2.15 m lang beschreven. Op deze bladen komen een duizendtal voorbeelden (woorden en
zinnen) voor, gesproken door 14 proefpersonen. (Fig. 696).
2. Opteekening van de articulatiebewegingen, bijna uitsluitend met het
toestel van Zwaardemaker ter registratie van kaakbeweging, bovenlipstulping
en mondbodemspanning. Doordat het onmogelijk was gebleken in dit geval
een keellijn te schrijven, konden deze krommen niet zulke scherpe gegevens
verstrekken als anders wel het geval zou zijn geweest. Er werden op deze
wijze 12 lange curvenbladen met voorbeelden gesproken door 3 proefpersonen, beschreven. (Fig. 69a).
3. De vervaardiging van palatogrammen. Van 6 proefpersonen werd
op de bekende wijze een afdruk van de bovenkaak gemaakt. Hierop werden
Den Directeur van het Physiologisch Laboratorium der Universiteit van Amsterdam prof.
dr. G. van Rijnberk, zij hier dank gebracht voor zijn bereidwilligheid.
2 ) Ds. Lingbeek zijn wij voor zijn vriendelijke welwillendheid ten zeerste verplicht.
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volgens de methode van Rousselot kunstmatige gehemeltes uit filtreerpapier
gevormd. Door den bijzonder hoogen vochtigheidsgraad van de lucht op het
eiland in het algemeen en in het vlak bij zee gelegen lokaal in het bijzonder,
bracht het drogen dezer gehemeltes groote moeilijkheden mee. Het schijnt,
dat ook nog andere bezwaren de uitvoering van deze proeven verhinderden,
zoodat ten slotte slechts 43 palatogrammen, betreifende 23 voorbeelden,
gesproken door 3 proefpersonen, verkregen werden.
4. Het opteekenen van afzonderlijk gesproken woorden met behulp
van een klein model Edisonphonograaph. 57 voorbeelden werden op 13
cylinders opgeteekend, gesproken door 4 proefpersonen. Deze opnamen waren
in de eerste plaats bedoeld om het geheugen te hulp te komen bij de bewerking der klanken, voornamelijk bij die der klinkers, doch verder werd
met behulp van de Lioretgraaph van de meeste dezer opnamen een transcriptie vervaardigd. De aldus verkregen krommen, waaraan zooals bekend
is grove fouten kleven, gaven toch door eenvoudige beschouwing en telling
steun bij het groepeeren der klinkers in een stelsel.
5. Het opnemen met behulp van een Weensche reisphonograaph van
woorden en liedjes, de eerste voor het klankonderzoek, de tweede voor het
folkloristisch deel van het onderzoek. Het Phonogrammarchiv te Weenen
vervaardigde van deze laatste opnamen reproducties, waarop de gezongen
texten duidelijk te herkennen zijn. In het geheel werden 5 platen opgenomen.
Proefpersonen. De proefpersonen waren: R. v. U., m, 12 j.; W. B., v, 11 j.;
J. H., m, 18 j.; T. v. d. B., v, 8 j.; T. P., m, 9 j.; A. K., m, 61 j.; K. V., m, 61 j.
J. K., m, 14 j.; I. K., m, 67 j.; J. P. m, 15 j.; A. R., m, 15 j.; J. K., v,
40 j.; d. V., v, 40 j.; L. K., m, 15 j.; A. K. m, 16 j.; A. d. V., m, 17 j.;
J. d. B., m, 17 j.; A. d. B., m, 15 j.; L. P., m, 15 j.; J. H., m, 12 j.;
J. R., m, 12 j.
De proefpersonen waren dus voor het grootste deel jongens van 12—18.
Bovendien waren er twee veertigjarige vrouwen en drie mannen tusschen
60 en 70 onder. Van de laatsten zijn de meeste opnamen gemaakt.
2. Beschrijving der klanken.

a. Klinkers.
Een van de eerste indrukken, die men bij het luisteren naar het Urksch
van de klinkers krijgt is deze, dat de geronde, vooraan gesproken klanken,
die, welke de a-u (a-ü) *) reeks vormen, vergeleken bij het Nederlandsch
sterk vertegenwoordigd zijn. Vooral u (w)-achtige klinkers en klinkers ge*) In het volgende is de door de Kopenhaagsche Conference aangegeven phonetische trans criptie gebruikt, met uitzondering van de aanduiding der nasale klinkers, die door middel van
~ zijn aangegeven,
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lijkend op die in het Fransche fleur (J-achtige) schijnen bijzonder talrijk.
Teneinde de waarde van dezen indruk eenigszins te toetsen, telde ik
de verschillende klinkers, volgens de door Van Ginneken en anderen toegepaste methode, in een paar stukken in Urker dialect, vervaardigd door
den heer Moerman en versehenen in de Urker Courant. Deze stukken bevatten
tezamen 2321 klinkers. Andere texten ontbraken mij.
Wanneer men op deze stukken een aanmerking betreffende de zuiverheid van het weergegeven dialect zou willen maken, dan zou het ten eerste
deze zijn, dat de taal wat opzettelijk aandoet, dat sommige klanken weergegeven zijn als in het Nederlandsch, terwijl ze naar onze meening in het
Urksch daarvan verschillen, en ten slotte, dat de klanken, die tusschen e en s
liggen misschien wat te veel in de richting van de E zijn gedrongen. De
uitkomsten vergeleek ik met die, welke Van Ginneken geeft voor het Nederlandsch. Daar het mogelijk is, dat de verhouding klinkers : medeklinkers
in het Urksch anders is dan in het Nederlandsch, heb ik mij voorloopig tot
de klinkers beperkt. De som van de door Van Ginneken voor de klinkers
gegeven getallen bedroeg 38.08, het percentage der klinkers in het Nederlandsch dus, Door de getallen van Van Ginneken met 2.63 te vermenigvuldigen, kreeg ik dus voor de verschillende klinkers vergelijkbare waarden:
Nederlandsch (Van Ginneken)
a
e
i
0

u
ü

ö
a
e
E
0 + 0

6.3
6.3
5-75
5-2
2.1
1.—
0.25
12.6
7.4
7-35
1.95 1
345 /

9
9
Oü
ei

28.9
1.8
5-2

Urksch
2.41
ao 2.5J 4
2.7
7.2
2-7
2-5
i-7
0.8
13.6
9-2
10.3

5 4 0

8.2
o-5
0.7
33- +
2.2
1.4

minder
9

veel minder
meer
veel minder
wat meer
meer
meer
wat meer
meer
meer
meer
minder
wat meer
wat meer
veel minder

Uit deze getallen blijkt dus, dat e en 0 veel minder voorkomen. Hierbij
moet men bedenken, dat deze klinkers, voor zoover zij hier vertegenwoordigd zijn, al aanzienlijk verschillen van de overeenkomstige klanken in het
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Nederlandsch. Zij worden ongeveer uitgesproken als de bijbehoorende onvolkomen klinkers: op twee wijzen zijn de e- en 0-klanken in dit dialect
dus aangetast. Sterk verminderd is verder in het Urksch het aantal ei's.
Wat de verschillen tusschen de hoeveelheden a's en ets in Nederlandsch en
Urksch betreft, zijn de hier gegeven getallen niet te vertrouwen. Immers
in het Urksch wordt nauwelijks een a gesproken. Om een of andere reden
werd in de gebruikte texten echter een zelfs vermeerderd aantal a's opgeteekend. Telt men de aantallen der a- en ö-klanken bij elkaar, dan blijkt
deze som in beide gevallen vrijwel dezelfde: n.l. 18.9 voor het Nederlandsch
en 18.5 voor het Urksch. Er is hier dus geen verschuiving, alleen wordt in
het Urksch vaak een körte a gehoord, die men strikt genomen niet als a
mag opteekenen.
In het Urksch komen meer dan in het Nederlandsch voor: de onvolkomen klinkers behalve 0 en verder i, u, ä en 0; bovendien de tweeklank ou.
Eiders vindt men van de hand van een der andere medewerkers nadere
gegevens betreffende dit onderwerp (blz. 325).
Verder treffen vooral allerlei bijzonderheden in de quantiteit der klinkers: zulke, die men om hun kleur lang verwacht, hoort men kort uitspreken,
b.v. kunen (kürwn) en omgekeerd klinkers, die men op denzelfden grond
kort verwacht, lang uitspreken, b.v. eus (äs).
De opnamen bevestigden in het algemeen deze en andere voorloopige
indrukken en deden bovendien uitkomen in welk opzicht bepaalde klanken
en klankverbindingen van de in het Nederlandsch bekende verschilden.
Met behulp van een Edisonphonograaph werden de volgende voorbeelden opgenomen:
poot (pgt), dood (dgt), roojekool (rg kgl), boon (bgn), toon (tan),
schoon (skgn), stoon (stan), goon (ggn), pook (pgk), boord (hart), koors
(kgrs), mogge (mggd), schort (skort), kofiie (kofi), bot (bot), drok-druk
(drgk), drok-drop (drok), locht (logt), ij stot (ei stot), ij got (ei got), Klaos
(klgos), taote (toote), gaoren (gorm), schaap (skzp), maken (makm), taande
(tändd), kaant (kant), maar (mar), kark (kark), stark (stark), ketjen (ketfin),
met (mEt), memme (msnp), prenk (prenk), ekkien (ekin), peep (pEp), schip
(skßp), schepen (skipdn), kind (kint), rukkien (rokin), ufBen (öfin), buye
(boß), ussien (ösin), tutte (tötd), guster (göstw), lufsch (löfs), koes (kus),
schoel = school visch (skul), schöel-school (skül), schoe (sku), neumen
(nömtn), teun (tön), eus (ös), eut en perdeun (öt m pzrdön), tugen (tügen),
zuut (zitt), duur (dür).
Proefpersonen waren bij deze opnemingen: Mw. K., Mw. de V., T. P.,
die slechts enkele voorbeelden sprak ter aanvulling van het door eerstgenoemde proefpersonen gesprokene en A. K.
Hier volgen eenige voorbeelden uit deze opnamen verkregen.
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Fig. 74a. De onderste lijn is de mondlijn, de tweede de neuslijn; de bovenste geeft den tijd
in 1/50 sec. Het is duidelijk, dat op de p een orale klank volgt, waarna een nasorale en ten slotte
een nasale klank zichtbaar zijn. In de onderste lijn ziet men, dat de p stemhebbend is.
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Fig. 74b. Van beneden naar boven: mondlijn, neuslijn, tijdlijn (1/50"). Gesproken werd het
woord kind, waarin een groot deel van den klinker nasoraal blijkt te zijn, doch eveneens een aanmerkelijk gedeelte zuiver oraal.
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Fig. 74¿. Van onder naar boven: mondlijn, neuslijn, tijdlijn (1/50"). De klinker begint oraal,
hierop volgt een nasorale klank, die overgaat in een genasaleerde s, die, voor zoover genasaleerd,
Qok stemhebbend is.
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Fig. 75^
Fig. 75. Deze figuur geeft fragmenten uit de oscillogrammen van de voornaamste Urker
klinkers. In a vindt men de voorklinkers gerangschikt van ie naar aa; in b de middenklinkers
gerangschikt van uu naar den klank van buye, waarop 00k weer de aa van schaap zou kunnen
volgen; in c de achterklinkers van oe tot 0 van stot, waarna 00k weer de aa van schaap is weggelaten
om niet in herhaling te treden. Men ziet duidelijk het verschillend karakter der klinkers en den
regelmatigen overgang tusschen de klinkers van één reeks. De tijdlijn geeft 1/100

Het spreekt vanzelf, dat in een wetenschappelijke publicatie in dezen
tijd dergelijke krommen niet meer op haar plaats zouden zijn.*) Omdat
het hier echter betreft het uitbrengen van een verslag, betreffende proeven,
waarbij ons geen meer moderne techniek ter beschikking stond, scheen het
gewenscht althans enkele voorbeelden van transcriptiekrommen van de
bedoelde opnamen weer te geven.
In deze krommen, die uiteraard alle fouten der opneemtechniek in
zieh dragen kan men door eenvoudige beschouwing, resp. telling der toppen,
eenigszins een indruk krijgen van de verschillende klanken, zooals die door
den phonograaph zijn opgenomen. Men zal de hieronder volgende opmerkingen dus met groote voorzichtigheid moeten gebruiken.
De a van hatte scheen overeen te komen met de a van maar. Dit steunde
dus de opvatting, dat in het Urksch het timbre van de körte en van de lange
a hetzelfde is.
Het verschil in körte o's kwam ook in drok-druk en drok-drop duidelijk uit:
beide klanken bleken een vrij hoogen boventoon te bezitten, die bij de nauwen o
echter lager was dan bij de wijde o (in het eerste geval onder, in het tweede
geval boven de 1200).
Het beeld van den klank in tutte en guster vertoonde zeer veel overeenkomst met dat van den klank in schip.
Opvallend was, dat geen van de van voorbeelden met uu vervaardigde
opnamen den voor dezen klank kenmerkende vrij hoogen boventoon, b.v. 1800
gaf. Dat dit niet uitsluitend op de gebrekkige techniek kan berusten, blijkt
uit het duidelijk voorkomen van hooge boventonen in de krommen van ie,
ee, enz. Hetzelfde geldt voor de volgende middenreeks-klinkers eu enz.
Bij ruwe beschouwing sloten de klinkers zieh in het algemeen beter
aan bij de door verschillende onderzoekers voor de Engeische klinkers opgegeven waarden dan bij die, welke men voor de Nederlandsche klinkers
aanneemt.
Zoowel op het gehoor als door registratie bleek, dat de z.g. lange en
körte klinkers zieh in het Urksch inderdaad vrijwel alleen door verschil in
duur onderscheiden. Verschillen in helderheid, gedektheid bleken niet of
nauwelijks.
Van elk timbre kwamen tenminste twee duidelijk te onderscheiden
lengtewaarden voor. Een verschijnsel, dat de beoordeeling van de gelijkheid
van timbre der lange en körte klinkers lastig maakt, is de schifting, die de lange
en vooral de overlange klinkers vertoonen. Op het gehoor en ook uit de
getranscribeerde Phonogrammen is gewoonlijk wel de kern in de lange klinkers te herkennen, die van overwegend belang is. Het is dus deze kern, die
alleen voor de vergelijking in aanmerking komt.
Inmiddels zijn nog weer negen jaren verstreken.

295

Zoo komen dan de volgende paren voor:
overlang lang
aa (a) (Nederlandsch a, iets naar e verzaand
Schapen, maken
schoven)
e M (Nederlandsch e, iets naar a vereigen
schoven)
(Nederlandsch
e,
iets
naar
e,
lang
i
M
peep
eende
iets naar i)
schiepen
iederiene
ie (0 (Nederlandsch i, iets slapper)
0 (0) (Nederlandsch 0, iets naar a)
toate (titz)
0 (?) (Nederlandsch p, iets naar 0, slapboot
per)
schoel
schoel
(Nederlandsch
u,
iets
slapper)
oe («)

(5)

buye

kort
stark
ekkien
memme
spiering
stot
brogge
trupput

(?) (tusschen ö en ö, iets naar Nederussien
landsch ü)
eus
zuut
tugen
uu (ä) (Nederlandsch ü, slapper)
Behalve deze tweemaal tien klinkers zijn nog aanwezig d en de tweeklanken ou, zeer zeldzaam au, en ei. Ui (5ü) komt zelden anders voor dan
in „vreemde woorden". Daar 3 niet of nauwelijks lipronding vertoont,
vervallen deze tien paren dus in 5 geronde en 5 ongeronde.
Het spreekt vanzelf, dat in een dialect waar de assimilatie zoo sterk
op den voorgrond komt als in het Urksch 00k de klinkers in het algemeen
den invloed van aangrenzende medeklinkers zullen ondergaan. Zeer sterk
is de invloed der nasalen (zie blz. 305).
De verandering van e, 0, ö voor r is veel geringer dan in het Nederlandsch,
hetgeen door het gewijzigde karakter dezer klinkers begrijpelijk is.
u

De gegevens uit de opnamen der articulatiebewegingen, hoewel vrij
gering in aantal en zooals gezegd niet zoo goed bruikbaar als wenschelijk
zou zijn geweest, werden met de vorige in verband gebracht.
In de ter plaatse gemaakte opnamen bestond om een of andere reden
geen nauwe samenhang tusschen de voor beide reeksen gekozen voorbeelden.
Van de waarde van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek moet
men zieh dus vooral geen overdreven voorstelling maken. Hoewel men door
meting der curven dadelijk getallen tot zijn beschikking krijgt, moet men
met de hanteering dezer getallen vooral bij een zoo klein aantal metingen
zeer voorzichtig zijn. Zooveel mogelijk werden de uitslagen gemeten behoorend bij de kernen der klinkers. Voorbeelden waarin hieromtrent geen
zekerheid was te verkrijgen, waaraan het ontbreken der stemlijn voor het
grootste deel schuld had, werden uitgesloten.
Het bleek dan, dat de eene proefpersoon, K. V., tot diegenen behoorde,
die met een vrij standvastigen en geringen kaakafstand alle klanken spreken.
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In bijgaande voorstelling zijn de voor dezen proefpersoon gevonden waarden
met o aangeduid. De andere proefpersoon A. K. sprak juist zeer duidelijk,
met goed zichtbare articulatiebewegingen. De voor hem gevonden waarden
zijn hier met x aangeduid en toonen duidelijk b.v. het regelmatig grooter
worden der kaakopening van i over e en e naar a; hetzelfde gaande van ü
over ö en ö naar J. Bovendien schijnt zieh de kaakopening van de gevonden
klinkers gaande van a naar u wat te vergrooten. De waarden voor de klinkers met wijde kaakopening liggen bij de twee proefpersonen geheel gescheiden, terwijl die met geringen kaakafstand als i, e, ü weinig verschil
vertoonen.
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Uitspraak van de klinkers in het Urksch door twee proefpersonen, 66n met wijde (A.K.), 66n met nauwe kaakopening (K.V.) De krommen, die deze waarden leverden waren verkregen met het toestel van Zwaardemaker.
Fig. 71. De figuur geeft een voorstelling van de verhouding der kaakafstanden, waarmee
twee Urker proefpersonen K. V. o en A. K. x de Urker klinkers Spraken.

De gevolgtrekking kan dus zijn, dat de kaakopening bij de Urkers,
evenals bij andere proefpersonen, individueel sterk verschilt, en dat bij de persoon,
die met sterk wisselende kaakopening sprak, de verhoudingen niet op kenmerkende wijze afwijken van die in het Nederlandsch. Misschien zou het
naar u toe grooter worden van de kaakopening hierop een uitzondering
kunnen maken.
Wat de spanning van den mondbodem aangaat: deze wisselde vrij
weinig bij beide proefpersonen; K. V. vertoonde echter meer variatie in
spanning dan A. K. Dit zou dus voor de opvatting kunnen pleiten, dat de
beide factoren, die het timbre bepalen, opening en spanning, elkaar ten
deele kunnen vervangen. Vrij veel spanning vertoonden:
e, a, 0, u en J.
Bijzonder gering was de spanning bij e, oa en ö.
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Fig. 72. Dejfiguur geeft eenige palatogrammen weer. De bovenste rij heeft betrekking op
twee klinkers uit de achterreeks: 0 en 0. De drie volgende rijen geven klinkers uit de middenreeks weer: de 0, de u en de j. De drie onderste paren geven twee klinkers uit de voorreeks de
s en de E.
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De zooals gezegd zeer weinig talrijke palatogrammen gaven het volgende: de oa mpoal blijkt iets minder nauw dan de gewone ö, g in het Urksch.
De klank in teun en eus blijkt in dit opzicht vrij ver van de ö af te staan,
n.l. veel wijder te zijn dan die klank in het Nederlandsch.
De ü in duur geeft merkwaardig weinig aanraking. Dit zou misschien
in verband te brengen zijn met het op den achtergrond treden der hooge
boventonen (zie blz. 295).
De 5 geeft een beeld, dat veel overeenkomt met dat van de 0, alleen
zou het nog wat wijder zijn dan deze.
De klank in memme en met geeft zeer veel aanraking. Dit pleit ervoor
dezen klank als de körte e te beschouwen.
De klank uit kark geeft een geringe aanraking, die geen overeenkomst
vertoont met die welke men gewoonlijk in het Nederlandsch voor e waarneemt. Dit zou dus de opvatting kunnen steunen, dat deze klank eerder
een körte a zou zijn dan een e.

b. Medeklinkers.
De beschrijving der medeklinkers kan kort zijn. Ten eerste leverden de
Phonogrammen voor deze geen gegevens. Verder bleek, dat de medeklinkers
in het algemeen veel meer dan de klinkers met het Nederlandsch overeenstemmen.
Voovp, b, m werden geen verschillen met het Nederlandsch waargenomen,
hetzij dan, dat de stemtrillingen van den volgenden klinker bij de p eerder
optraden dan in het Nederlandsch, n.l. gedurende de explosie en zelfs wel
daarvöor.
w is bilabiaal in het Urksch en wordt, vooral aan het begin van een
zin als explosief gearticuleerd.
d, n bleken overeen te komen met het Nederlandsch. Ook de / vertoonde het bij de p genoemde verschijnsel.
Voor f en v werden geen verschillen met het Nederlandsch gevonden.
j en ^ kwamen met het Nederlandsch overeen. De r is tong-r. L en j
worden gesproken als in het Nederlandsch.
k en rj zijn ongeveer als in het Nederlandsch. De k wordt vaak wat
slap gearticuleerd en vertoont evenals de beide andere stemlooze explosieven
de stemtrillingen van den volgenden klinker vroeger dan in het Nederlandsch.
g en ch. In het Urksch komt alleen de stemhebbende g voor. Zeer zelden
verliest deze klank door assimilatie geheel of gedeeltelijk zijn stem. In verreweg de meeste gevallen vertoont het curvebeeld van dezen klank behalve
de stemtrilling ook zeer duidelijk de grove schommelingen, die het kenmerk
van de stemlooze ch in het Nederlandsch zijn, zij het, dat deze in het Urksch
iets regelmatiger van vorm waren. In enkele gevallen, b.v. in allegaar
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{ahgar) ontbraken deze grove schommelingen, waardoor de kromme overeen kwam met die van de j.
Bij sch (sk) volgt de tweede klank na een afsluitingstijd op den eersten,
de explosie is echter niet steeds even duidelijk, zoodat men soms den indruk
krijgt, dat men hier te doen heeft met een fricatief, voorafgegaan door een
afsluiting. (Men vergel. Eykman, Het dialect van Hindeloopen.)
Zooais bekend is komt de h in het Urksch niet voor. In sommige gevallen
was in de krommen van woorden, die in het Nederlandsch met h beginnen,
toch wel een geaspireerd begin van den klinker te herkennen, terwijl een
enkelen keer zieh hier onregelmatige stemtrillingen vertoonden.
3. Enkele eigenschappen der klanken in woord- en zinsverband.

De mondtrechteropnamen bevatten vooral gegevens betreffende:
duur der klanken;
stemhebbendheid der klanken;
nasaliteit der klanken.
Ook hier zal men slechts door vergelijking met de gewone uitspraak
tot vaste opvattingen kunnen komen.
Het is stellig waar, dat de mondtrechterkrommen, verkregen door het
spreken in een mondtrechter, allerminst de gewone vrije spraak weergeven.
Men bedenke echter tweeerlei. Ten eerste was voor deze stoere menschen,
die gewend zijn elkaar op grooten afstand, bij Sterken wind, eventueel met
behulp van handen of scheepsroeper, mededeelingen te doen, de belemmering,
die van den mondtrechter uitgaat zeker geringer dan bij andere proefpersonen.
In de tweede plaats is de „gewone" spraak, zooals men die kan opvangen
door toepassing van moderne techniek, in ruimten waar menschen met elkaar
spreken, cafe's, wachtkamers, enz. toch niet het eenige materiaal, dat waard
is geanalyseerd te worden. De opzettelijk duidelijke uitspraak, die men
gebruikt, wanneer men iemand een vreemd woord of een woord in een
vreemde taal wil leeren, mag niet beschouwd worden als een willekeurige
vervorming van wat gewoon is, maar veel meer als een benadering van een
bepaald Optimum, waarin de eigenschappen der klanken stelselmatig zijn
versterkt. Opnamen van een dergelijke uitspraak zullen naast de hierboven
bedoelde steeds noodig blijven om de taalverschijnselen te leeren kennen.
In ons geval moesten wij om technische redenen geheel afzien van een poging
„gewoon" spreken vast te leggen.
De eerste reeks opnamen omvat afzonderlijk gesproken woorden en
zegswijzen, verder eenige zinnen; ook deze laatste werden gesproken op de
bovenbedoelde wijze. Een tweede reeks opnamen omvat zinnetjes, gesproken
met nagebootst affect. Merkwaardig was hierbij, hoe in vele gevallen het
nabootsen voldoende was om het affect op te roepen, zoodat de proefpersonen
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ertoe overgingen hartelijk te schelden
scheiden in den mondtrechter, waarbij zij dan
gewoonlijk ook eenigszins van den voorgeschreven
voorgeschreven text afweken.
afweken.
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Tijdswaarden van 258 klinkers gesproken door 7 proefpersonen in
afzonderlijke woorden, zonder
affect.

x Tijdswaarden van 220 klinkers gesproken door 4 proefpersonen in
zinnen met (nagebootst) affect.
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De zonder a.ffect gesproken klinkers vallen uiteen in 4 groepen: kort,
half/ang, lang, overlani!, welke onderscheidenlijk eeo duur vertoonen van
0,08, 0,16 0,26 en 0,32 sec .
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Onder den invloed van het nagebootst
affect smelten de groepen der korte
en halflange klinkers tot een groep
samen. De met affect gesproken klinkers vallen uiteen in 2 groepen: kart
en lang, die onderschcidenlijk eeo
duur vertoonen van 0,10 en 0,20 sec .
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Hieronder volgt een enkel voorbeeld van een zin, die viermaal door
een zelfden proefpersoon werd gesproken, waarbij de waarden zeer weinig
verschilden en het hier gegeven gemiddelde opleverden:
ik

ew

toch

EH ew tag
8y 2 6
12
6
8 9 6 3

zoo'n

peen

in

zon

PEN

ETL m9

7

15
611

8

me

9%
13

4

rogge

roggd
13 9y 2 klinkers
710
medeklinkers

De voor 258 klinkers in losse woorden en zonder affect door 7 proefpersonen gezegde woordcombinaties gevonden waarden werden uitgezet,
niet omdat aldus een voorstelling van het voorkomen der verschillende
klinkerduren in het Urksch zou worden verkregen, immers de voorbeelden
waren willekeurig gekozen, doch om te zien om welke toppen zieh de waarden
zouden groepeeren. Het bleek, dat zieh de bekende groepen: kort, halflang,
lang en overlang afteekenden.
Zooais gezegd, heeft de hoogteverhouding der toppen geen waarde:
men ziet er in afgespiegeld, dat de proefpersonen zeer vaak lange klinkers
moesten spreken, in verband met nasaleerings- en diphthongeeringsverschijnselen.
De waarden der 220 klinkers uit de met nagebootst affect door 4 proefpersonen gesproken zinnen, komen uiteraard de natuurlijke verhoudingen
in dit opzicht meer nabij, hoewel 00k zij toch in dit opzicht als practisch
waardeloos moeten worden beschouwd. Wel scheen het van belang na te
gaan, of de plaats der toppen in beide lijnen dezelfde was. De lange klinkers
bleken wat verkort (top bij 20 i. p. v. bij 26). De halflange schenen van 16
naar 10—12 verplaatst, de körte van 8 naar 6. De afscheiding tusschen deze
beide laatste toppen was vrijwel verloren gegaan, zoodat men beide onder
een groep en dan wel die der körte klinkers zou kunnen onder brengen.
Dit zou dus wijzen in de richting van de door sommige onderzoekers verdedigde opvatting, dat de groep der halflange niet in de gewone spreektaal
vertegenwoordigd is: reeds het wat vlotter spreken bij het nabootsen der
affecten, doet dezen top practisch verdwijnen.
Wat den duur der medeklinkers aangaat, waren van de meeste te weinig
voorbeelden aanwezig in de krommen om van de gevonden waarden gemiddelden te nemen. Dit vindt voor een groot deel zijn oorzaak hierin, dat
de grenzen der medeklinkers vaak siecht te bepalen waren. Zoo werden
slechts voor de stemlooze explosieven en voor « en i gemiddelde waarden
bepaald. In de afzonderlijk gesproken woorden en combinaties werd voor
p ruim 7/100 gevonden; voor t bijna 8/100; voor k ruim 6/100. Ruim 15/100
werd gevonden als duur van de s, terwijl deze voor n ruim 9/100 secunde
bedroeg.
In de met nagebootst affect gesproken zinnen waren de voor dezelfde

302

klanken gevonden gemiddelden de volgende: p 7/100, t 8%/100, k ruim
8/100, n bijna 9/100. Van een regelmatige verkorting als bij de klinkers is
hier dus geen sprake. k zou een verlenging vertoonen; de waarden liggen
echter ter weerszijden der voor het Nederlandsch gevonden waarde. Men
kan wel zeggen, dat de duur der medeklinkers, voor zoover deze werd nagegaan
niets bijzonders vertoonde.

h. Stemhehbendheid.
In het Urksch komen voor de stemlooze medeklinkers: p, t, k, 1, s; er
zijn de volgende stemhebbende: b, d, v, w, z, g (en ch), m, n, ng, T, I, j.
De in de krommen vastgelegde gevallen van assimilatie waren overwegend zoo, dat stemlooze medeklinkers waren overgegaan in stemhebbende.
Hier zij opgemerkt, dat men natuurlijk niet in alle gevallen volkomen
op de krommen kan afgaan. De fout, die men maakt, is echter steeds deze,
dat stemhebbendheid miskend wordt doordat de trillingen te zwak waren
of te slecht werden overgebracht om in de lijn zichtbaar te zijn. Het omgekeerde komt niet voor. In werkelijkheid zal het verschijnsel van stemhebbend
worden dus nog iets sterker zijn dan het hier werd gevonden.
Hier mogen allereerst eenige voorbeelden van opgeteekende zinnetjes
volgen, waarin dit verschijnsel duidelijk uitkomt;
ik ius graag een brogge met gerespelde keeze; slechts de eerste k is stemloos;
ij lacht net as een vallen duvel; aIleen t van net is stemloos;
ik ew toch zoo'n peen in me rogge; aIleen p is stemloos;
de Togge die stot op et laand; aIleen de eerste t misschien stemloos;
guster toe ew ' keen koe ekocht; slechts de laatste t is stemloos;
ik ad eT niegene en nu ew 'k 'r tiene; alleen de t stemloos;
ze stong te ioeren; aIleen Z stemloos;
ij iescht ' I motten op; II en p stemloos;
wil je me e.ffefjes dal eus anwiezen; geheel stemhebbend;
leg je zoo oog genoeg met je oaft? slechts de t van ooft stemloos.
Tot zoover zijn deze voorbeelden ontleend aan de zonder affect gesproken zinnen. Een duidelijk verschil is in dit opzicht tusschen de beide
reeksen niet waargenomen. Hier volgen enkele voorbeelden uit de andere
reeks:
ik geloof niet dat et arg mooi is; s stemloos;
nou ik denk dat ie niet meer komt; slechts de laatste t stemloos;
ius je een bekkien thee of een bekkien koffie? stemloos: s, t; k van kofJie twijfelachtig;
gee(f) me es gauw een plakkien bolle want ik ew een honger als een paard; d stemloos?;
je kunen ze ook bruin bakken; geheel stemhebbend 1;
et water is niet iet maaT 't is kokend; stemloos: eerste k van kokend, s daarvoor gedeeltelijk, d stemloos.
XXI -

Urk
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Gaan we na, wat de krommen voor de afzonderlijke medeklinkers opleverden, dan vinden we het volgende.
p is stemhebbend tusschen twee klinkers: loopen, op et; geheel ofgedeeltelijk
stemhebbend voor een stemhebbenden medeklinker: skaap legt, een plakkien; overgegaan in een stemhebbenden assimilatieklank (geen explosief) en gerespelde.
t is stemhebbend tusschen twee klinkers: dat ie, water, dat eus, niet iet,
stot op. V oor een stemhebbenden medeklinker: twei, ij lacht net, die et bried et,
met je, effetjes. Van de combinatie st zijn vaak beide componenten stemhebbend: guster, aanstoens, stoon, ij iescht,fie(n)st (in het laatste geval was aIleen
de eerste helft van de afsluiting stemhebbend). Na een stemhebbenden medeklinker: ik ew toch.
k is stemhebbend tusschen twee klinkers: kokend, bakkien, bekkien, ik ew,
je kunen; voor een stemhebbenden medeklinker: ik ben, joawik moet, ook bruin,
denk dat; na een stemhebbenden medeklinker: ew 'k, een koe, oeveel koenen. Riksdaalders vertoont assimilatie van ksd tot een stemhebbende fricatief (z?).
b werd niet stemloos gevonden.
d was ook stemhebbend in laand aan het eind van een zin; d was stemloos
in niks goed in mijn lijf. In doodshoofd is dsh versmolten tot een stemhebbende
fricatief (z?).
fwerd soms stemhebbend gevonden, n.1. in: ik ew an Frissen ewest (althans
grootendeels); fokkien, eJfetjes, ooft, koffie, of een, geloof niet.
v werd steeds stemhebbend gevonden, behalve in vandage aan het begin
van een zin, waarin v stemloos was. In twest voort en zwart van was v na een
stemloozen medeklinker stemloos.
w was steeds stemhebbend, behalve in zwemmen, waar zw stemloos was.
s bleek stemhebbend tusschen twee klinkers: Frissen, bessien (soms), as
een, eus anwies, was ielemaal. Voor een stemhebbenden medeklinker: es gauw,
is niet, de baos die. Na n of genasaleerden klinker: dansen, aanstoens,pienster,Jie(n)st,
goon en stoon (hier aIleen de eerste heIft stemhebbend). In de combinatie st
en sch (ongeveer gesproken als sk was s stemhebbend in: ij iescht, ze stong,
die stot, guster; skoe, skaap.
z was stemloos aan het begin van een zin: ze ad al zat. Na een stemlooze: ik kom op Zuundag; dat ie dat zen. In zwemmen (zie boven).
Tusschen g en ch bestaat geen verschil in uitspraak. Zooals gezegd is
ch in sch ongeveer k, en als zoodanig vaak stemhebbend.
In tegenstelling met wat men in het Nederlandsch vindt, was ch of g
stemhebbend in ij lacht net, legt, toch zoo'n, is geen, ik geloof, arg mooi, es gauw.
In snacks was de eerste heIft stemhebbend. Na een stemlooze werd een stemlooze g gevonden in: niks goed, vo6r een stemloos gesproken d in ~zegd.
Van de overige medeklinkers, aIle stemhebbend, werden de assimilatieverschijnselen niet nagegaan. Slechts zij vermeld, dat n in sommige gevallen
stemarm tot stemloos was.
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c. Nasaleering.
De invloed van de nasalen op aangrenzende kIanken is in het Urksch
zeer groot.
Wanneer men het Urker dialect hoort spreken, treft dadelijk, dat de
nasaIen meer op den voorgrond treden dan in het Nederlandsch. Het blijkt,
dat deze algemeene indruk in hoofdzaak terug te brengen is tot drie verschijnselen: I. het voIkomen of gedeeltelijk vervangen van een klinker met
opvoIgende n door een genasaIeerden kIinker; 2. de uitspraak der werkwoordsvormen op en (,m); 3. het versmelten van nd tot ng ('I), zooals in mekanger, kingers. Hiertegenover staat echter de overgang van ng in ge (ge) ,
zooaIs in wunige, enz.
Van de gevallen onder 3 genoemd, werden geen krommen vervaardigd
omdat het verschijnsel zonder meer duidelijk scheen (verge1. bIz. 291).
De gevallen onder 2 genoemd, waren moeilijker te beoordeelen: de
uitspraak deed denken aan die der Oostelijke provincies, zonder dat zij even
ver van die in het Nederlandsch afstond aIs b.v. de Groningsche. Registratie
gaf het voIgende.
In loopen (lfJpan) en koopen (kfJpan) waren bij verschillende proefpersonen
zoowel a als n aanwezig. De duur der a wisselde van 8 tot 4 honderdste en
was gemiddeld 5 honderdste secunde, die van n schommelde van 1 1 'l2 tot 3
en was gemiddeld 8. Twee variaties werden opgeteekend, n.1. een, waarbij
de volkomen nasale n vervangen was door een nasoralen klank van langeren
duur dan de n, en een tweede, waarbij na een nasoralen kIank nog een kortdurende zuiver nasale klank aanwezig was. Een belangrijk verschil met het
Nederlandsch, dat aan deze voorbeeIden in de krommen werd opgemerkt,
was, dat de explosie van de p bij aIle proefpersonen stemhebbend was. In
enkeIe gevallen bleken ook gedurende den afsluittijd stemtrillingen aanwezig.
(Zie fig. 74a.) Ten slotte was de uitspraak van een der proefpersonen (I. K.)
z66, dat de a ontbrak en de n onmiddellijk na de explosief werd gesproken.
Voorbeelden op ken (kan) sloten zich hierbij aan.
In woorden aIs wieten (witan) en moeten (mutan) werd in het algemeen
geen explosie en geen a gevonden. De afsluiting bleek oraal en normaal van
duur: 6-IO'l2 honderdste secunde, daarop voIgt een n met een duur van
5-16 honderdste. Merkwaardig was in dit verband het verschil tusschen
een meervoudsvorm ais straten (met a) en een werkwoordsvorm ais praten
(zonder a).
In den zin: je moetn gievn en niemen kunen, aId us genoteerd, bleek de uitgang van moetn (mutn) te bestaan uit een oralen klank, a dus. In gievn (givn)
is de eindklank nasoraal, evenals in niemen (nimn). In kiinen tenslotte, voIgt
op den oraIen "u" -klank een nasorale klank van IO honderdste, en daarachter
een nasaal van 18 honderdste secunde.
Skoenen (skunan), dat ook een zeer nllsaIen indruk maakte, vertoonde eerst
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een oraal gedeelte van de u (7), dan een nasoraal deel (16), dan een nasaal
van slechts 4, een oralen klank van 7 % en een eindnasaal van 4 % honderdste. De duur der eigenlijke nasalen is hier dus ongewoon kort, vergeleken
met die in het Nederlandsch, de d is volkomen oraal; het nasorale 2 / 3 gedeelte
van de u verklaart den indruk van het geheel.
In het algemeen worden de aan n voorafgaande klinkers voor een vrij
aanzienlijk gedeelte genasaleerd: het laatste */4 tot ruim y 2 van den klinker
is nasoraal. De duur van de n zelf is in deze gevallen nogal wisselend, maar
schommelt om de normale. Voorbeelden waren: kind (kint), wind (wint),

teun (tön), gaon (gern), staon (stön), skeun (skön), doen (dun).
Van doen (dun) werden twee uitspraken opgeteekend. Eenige proefpersonen vertoonden een vrij sterk genasaleerd gedeelte van den klinker gevolgd door een normale n. De proefpersoon A. R. sprak dit woord echter op
zoodanige wijze uit, dat een enkele nasorale klank de plaats van « e n « innam.
Een dergelijke versmelting van klinker en nasaal was regel in enkele
andere voorbeelden, n.l. aans (äs) (afkorting van aanstonds), aanstonds (ästuns)
en Pienster (pVstdr). In het tweede voorbeeld is de a geheel genasaleerd, de n
ontbreekt hier; de u was soms in zijn eerste gedeelte, hoogstens voor de helft
oraal, overigens 00k genasaleerd. De n was daar echter in alle gevallen behouden en had een normalen duur.
In Pienster bleek een klein gedeelte van de i oraal; daarop volgde een
genasaleerd gedeelte, terwijl een n ontbrak. De s was in de beide laatste
voorbeelden geheel stemhebbend geworden. Dit verschijnsel bestond 00k
in de uitspraak van den eenigen proefpersoon, die het woord met een orale
i en een gewone n uitsprak (J. K.).
Zeer merkwaardig was de uitspraak van fiest (flst) b.v. bij A. K., waar
een nasorale klank van ruim 2 honderdste secunde voor de (stemhebbende) s
werd ingelascht.
Bij een andere groep van voorbeelden: bien (bin), stien (stin), gien (gin)
is nog een bijzonderheid op te merken. In deze woorden bleek de klinker
in het laatste gedeelte al of niet genasaleerd, hierop volgde de n, daarop
nog een nasorale klank, die aanmerkelijk langer duurde dan de n. Het voorbeeld tien (tin) (meervoud van teen) deed zieh nog weer eenigszins anders
voor. Hier volgde op den oralen klinker een nasorale klank, terwijl de n
zelf ontbrak.
In noone (nom) vonden wij bij den proefpersoon A. K., de begin-n normaal, gevolgd door een nasoralen klank, welks nasaliteit eerst toe-, daarna
afnam, waarna tenslotte een orale klinker volgde. De tweede n was dus
slechts aangeduid door het sterkst genasaleerde gedeelte van den nasoralen
klank. Bij andere proefpersonen (A. R., J. K., I. K.) ontbrak eveneens de
tweede n. De differentieering bepaalde zieh hier tot het feit, dat een overwegend oraal gedeelte werd gevolgd door een, dat sterk nasaal was.
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Het werkwoord vinden werd voorloopig aangegeven als vinn (VETTN), terwijl
de heer Moerman het als veen weergaf. Registratie deed zien, dat de E grootendeels genasaleerd is, dat soms daarop een afsluiting volgt, gedurende welke de
klank zuiver nasaal is. Dit gedeelte zou als n te beschouwen zijn, wäre het niet,
dat een explosie volgde, terwijl de duur van de afsluiting te gering is om n
plus afsluitingstijd explosief te vertegenwoordigen. Het einde van het complex
wordt gevormd door een zuiver nasalen klank. Het geheel nasaal zijn van een
afsluiting kwam nog voor in andere voorbeelden, b.v. dombok (dombok), grond
(grond), zelfs ook in uitwendige verbindingen: op den dam brengen. In andere
gevallen was echter de orale afsluiting op de gewone wijze aanwezig, b.v.
lamp, oend (und). De verbinding tusschen nasaal en explosief blijkt dus in het
Urksch nauwer dan in het Nederlandsch, zoowel wanneer de nasaal voorafgaat als wanneer deze volgt.
4. Samenvatting.

Het Urksch blijkt dus te zijn een dialect met een regelmatig klinkerstelsel, waarin de duur relevant is, terwijl de verschillen in helderheid onbelangrijk zijn. De geronde en nauwe klinkers staan op den voorgrond. Het
schijnt, dat de klinkers zieh beter bij de Engeische dan bij de Nederlandsche
klinkers aansluiten. De tweeklanken zijn sterk geredueeerd, vergeleken bij
het Nederlandsch.
Wat de medeklinkers betreft, zijn van belang: de bilabiale w, de tong-r,
de stemhebbende g, de soms flauwe k, vooral in sk, de vroege steminzet bij
de stemlooze explosieven.
Hiermee komt men op het gebied der algemeene eigenschappen: de
Sterke neiging tot assimilatie, in het bijzonder in de richting der stemhebbendheid; de nasaleering van den aan een nasaal voorafgaanden klinker.
Hier zij ook nog gewezen op een feit, dat boven niet speciaal werd
aangegeven, n.l. het voorkomen van zeer lange glides in woorden als werk-

zame> enz.
5. Naschrift.

Het scheen onjuist het bovenstaande, in 1932 gereed gekomen artikel,
thans te publiceeren zonder een poging te doen de technisch zoo gebrekkige
gegevens aan te vullen met eenige uitkomsten van modernere methodes.
In fig. 7 vindt men oscillogrammen van verschillende Urker klinkers
vervaardigd met den kathodestraal-oscillograaph. De proefpersoon is een
Urker, die hoewel hij reeds geruimen tijd in Amsterdam woont, het dialect
graag en veel spreekt.
Van denzelfden proefpersoon werd met behulp van den geluidsspectrograaph van Siemens een aantal klinkers geanalyseerd.
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3. Vormleer.
1. Zelfstandig naamwoord.

J. C. DAAN

a. Woordvorming. § I.
De woordvorming heeft weinig opmerkelijks.
a. Echter worden de substantieven, die in het Nederlandsch uitgaan
op -ing gevormd met het suffix -3g3. Bv. trekk3g3, trekking; v3rbiel3g3, verbeelding; suz3g3, suizing. Ook rikk3g3, rek, heeft dit suffix.
b. Tovem toovenares heeft nog het oude suffix, dat in het noorden
en oosten van ons land, en vooral op ndd. gebied, voorkomt.
c. Verzwaring van de persoonsnamen op -3r komt ook in het Urksch
voor. Bv. kniep3rd.
d. Soms wordt een substaritief met het voorafgaande lidwoord verbonden.
Bv. naer3m, arm, 't noarkoant, er waait een orkaan, novm, oven. Misschien ook in
now, oom.
e. Een paragogische t vindt men achter fonient.
b. Geslacht. § 2.
Het verschil van mannelijke en vrouwelijke woorden blijkt niet meer
uit de buiging van de woorden zelf, evenmin uit die van de bepalende woorden.
AIleen bij de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden worden de
geslachten nog onderscheiden. Het Urksch kent dus in hoofdzaak aIleen een
d3- en een 3t-klasse. In de meeste gevallen komt de klasse van de woorden
overeen met die van het A. B.-Nederlandsch. Uitzonderingen hierop vormen
by. 't skoel, de school, 't sloop, de kussensloop, 't radio, 't groat, de graat.
Mannelijk is echter: d3 koonb- het koord.
c. Verbuiging.
A. E n k e I v 0 u d. § 3.
Bij woorden van oorspronkelijk verschillenden starn is de 3 bewaard III
den nominativus.
a. u-stammen: by. art3, baei3, bloaZ3, deuv3, ebb3, zunn3.
b. ja- en wa-stammen: b.v. bedd3, eantb, keaZ3, rogg3, vOrV3.
c. 0- en jo-stammen: by. aertb, boet3, laer3, de verbaalabstracta op -3ga,
brogg3, inn3, kuninginn3, zuntb.
Opm. I. Bij ziel3 is de a niet altijd bewaard. Zie hiervoor de woordenlijst.
Afzonderlijke vormen voor de naamvallen kent het Urksch niet meer,
behalve in enkele vaststaande uitdrukkingen.
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G e nit i e f v 0 r men vindt men alleen nog in adverbiale uitdrukkingen en in de zwakke verbuiging van eigennamen, b.v. Bapan gawzetan, het geweten van Bape.
Verder in plaatsaanduidingen waar de naam van den persoon in den
genitief staat in plaats van dien genitief gevoIgd door huis. Bv. an Piets, an
m'n bessies, an oendars, an da domanijs, anjoelaiars, noar joeloiars, an m'n skoonmoers.
Evenzoo met zwakken genitief in: an Fri;;;;;;an, an Bapan, an Kloa;;;an, an m'n
mimman.
D a tie fv 0 r men komen alleen nog voor in adverbiale uitdrukkingen.
Opm. 2. De onderscheiding, die Koffeman geeft (bIz. 28) tusschen:
"oppen bedde" en "noa baeda", is reeds meer dan vijftig jaar verouderd. Ret
feit, dat hij alleen dit voorbeeld geeft, maakt het waarschijnlijk, dat ook in
zijn tijd naamvalsonderscheiding door verschil in lengte van de stamvocaal
niet zeer algemeen was. De studies over Saksische dialecten op Nederlandsch
gebied maken het niet mogelijk dit verschijnsel in ruimer verband te zien.
Men vergelijke hiervoor het opstel van Prof. Dr. Th. Baader in de "Melanges
de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken (Paris, 1937), over:
Der Intensivierungsverlauf des Germanischen Ak;;;entes, en dan vooral bIz. 249.
In het U rksch zou dan de verschillende intensiveering gebruikt zijn voor
semasiologische doeleinden.
B.

M e e r v 0 u d. § 4

De meervoudsvorming verschilt over het algemeen niet van het A. B.
ned., wat de uitgangen betreft.
Meervoud op -no
Bij de substantieven op -nd treedt soms assimilatie op van nd tot n, by.
and - annan, biind - bannan, brand - brannan. Maar: land- landan, vrind - vrindan.
Na klinker valt de d soms weg voor de meervouds-n, by. brood - broon;
blad - bloon, gebod - geboon, klud - klun.
Opm. I. Blad, klud en rad hebben dus het oorspronkelijke meervoud op
-n behouden.
Man en de samenstellingen met man vormen een meervoud met taian,
by. manloian, vissarloian. Frommas heeft als meerv. frouloian of frolloian. Pietarloian
is het vermoedelijk oorspronkelijk schertsende meerv. van den visch pietarman.
Een dubbel meervoud hebben kiie - kaenan, skoe - skaenan. Tie heeft echter
den oorspronkelijken vorm tien bewaard.
Ret meervoud van pok is pokkas, met assimilatie van n aan s.

Koar, meerv. koaragan.
Meervoud op -5.
Kettang heeft ais meervoud kettangs, staran - staras. (Deze laatste vorm is
verouderd. Nu zegt men starra, starran.)
Opm.

2.
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De verkleinwoorden vormen steeds het meervoud op -s, waaraan de -n
assimileert. Bv. kiippien, kiippies; bOltjan, hOltjas.
Opm. 3. Alleen in het meervoud komen voor: kimmen, moalams, orsas.

d. Verkleinwoorden. § 5.
De verkleinwoorden worden gevormd met den uitgang -ien of -jan.
-ien. Deze uitgang staat na woorden op k, s,p en! Na m is de vorm van den
uitgang -pien. (In mollapien van mollam is de m aan de p geassimileerd.) Soms
ook na woorden op dentaal, waarbij deze dentaal geassimileerd wordt,
by. impien.
De uitgang bewerkt umlaut in bijna alle gevallen waar het mogelijk is.
Daardoor wordt:
a > e by. ap - eppien, hak - hekkien, gang - genkien, kallaf - kellafien, plank plenkien,
00 > i by. room - rimpien,
o > 0 by. kop - koppien, komf - korrafien, of - Offien.
o > u by. hOk - hukkien, stomp - stumpien.
oe > uu by. groes - grusien.
Meestal wordt de oe niet door umlaut getroffen, by. bloem - hloempien,
boek - boekien, doek - doekien.
Waar geen umlaut optreedt verandert de klinker dikwijls toch door
verkorting, by. eus - ussien, peep - pippien, skeuva - skuffien.
- jan, na t en d, -tjan na vocoo/, r, I, n.
Ook - jan bewerkt dikwijls umlaut, bv.:
a > e, en i voor nasool, by. klint - kintjan, mlinrh - mindjan, rlind - rimljan,
latta - letjan.
o > 0 bv. hord - bordjan, pot - potjan, slot - sLOtjan.
Vbb. met -tjan zijn: hOl - hOltjm, spuUn - spuuntjan, tie - tietjan.
Opm. I. De uitgang -tjan bewerkt verkorting van it voor r, by. duur diiUrtjan, vuur - vuurtjan.
Soms gaat de slot-a voor den verkleiningsuitgang verloren, maar niet altijd,
by. akka-ekkien, latta - letjan, maar: nuna - nunatjan, tonga - tiJngatjan, ulla - ullatjan.
ppm. 2. Naast het nieuwere woord zwaluw is de oude verkleiningsvorm
zwoalapien bewaard.
Riftoalie heeft riftoalachien.
In het meervoud wordt de n van den uitgang steeds geassimileerd, by.
Offien - offies, bOltjan - boltjas.
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2. Bijvoeglijk naamwoord.

a. Woordvorming.

§ 6.

a. Sommige adjectieven hebben een suffix -¿g, waar het A. B. ned.
-eng heeft, bv. zäntdg, blüüidg.
Ditzelfde suffix vindt men ook in alliemg, levdnd$g, en met invoeging van
een d in allienddg.
b. Enkele adjectieven zijn gevormd met het os. achtervoegsel -ödi,
bv. driekleurdz.
c. In skömfd is de oude adjectiefvorm bewaard.
d. Het eerste deel van de samenstelling savoyekool is door de Urkers
als adjectief gevoeld en als zoodanig is het vervormd tot savooise kooL
e. Een paragogische t treffen we aan in drbrikdt.
Opm. i. Het Urksch kent ook het adjectief nakdnd.
b. Verbuiging.

§ 7.

Verschiliende adjectieven eindigen, predicatief gebruikt, op een d, die
echter voor een volgend woord, dat met een klinker begint, wegvalt. Dikwijls
zijn het oorspronkelijk ja-stammen, bv. dikkd, leagd, stilfo. Andere ja-stammen
verloren de d, bv. klean, grüün, züüt en aan a- stammen werd een d toegevoegd; bv. bangd, ardd.
Het attributieve adjectief heeft als uitgang altijd -0, behalve in het
onzijdig enkelvoud, als het adjectief alleen Staat of wordt voorafgegaan door
een onbepaald lidwoord of onbepaald telwoord.
De adjectieven op d verliezen deze in dit geval.
Opm. 1. Een opvallende neutrum-vorm heeft nij (nieuw), b.v. m nijt
boatjm. Ejjd dat pas nijt?
Verbogen naamvallen van adjectieven zijn alleen nog bewaard
vaststaande uitdrukkingen.

in

c. Trappen van vergelijking. § 8.
De comparatief wordt gevormd door achtervoeging van -9r. Eindigt
het adjectief op n, l of r dan wordt een d ingevoegd voor -dr\ bv. gdrrnen, gdrrnenddr,
skeal, skealdar, duur, duurder.
De comparatief van min, gemeen is minner, de superlatief minmstd.
De comparatief heeft de zelfde uitgangen als de positief.
De superlatief wordt gevormd met het suffix -std, van woorden op s
door middel van -fr.
De uitgang van den superlatief is altijd -9.
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3. Lidwoord.

a. Bepaald en onbepaald lidwoord.

§ 9.

Het lidwoord van bepaaldheid is voor het mnl. en vrl. enkelv. en voor
het meervoud dd, d\ voor het onz. enkelv. $t, H.
dt wordt gebruikt voor klinkers, dd voor medeklinkers, bv. dt angm känt,
dt ieh boel.
Het onbepaalde lidwoord is altijd dn.
4 . Voornaamwoord.

a. Persoonlijk voornaamwoord. § 10.
A. H e t p r o n o m e n v a n d e n i e n
enkelv.
enkelv.
meerv.
meerv.

ie
3e
ie
3e

persoon.

naamv.: ikkd, ik, dk, k.
en 4e naamv.: mij, man.
naamv.: wij, wd, mm.
en 4e naamv.: oens.

Ikkd Staat altijd in een positie, waar er sterk de nadruk op valt, bv. als
antwoord op een vraag. IJ jie dat ddoon? Ikkd?
Ik en wij zijn de gewone vormen met lichten nadruk, dk en wd zonder
nadruk.
Na werkwoorden op een klinker uitgaande wordt dikwijls 'k gebruikt.
Achter het werkwoord Staat in het meerv. dikwijls rrtdn ( = wij), bv.
dat doemmdn. Dit is nog zeer algemeen; echter wordt wd in deze positie steeds
meer gebruikt.
De acc.-vorm van den isten pers. meerv. mdn is de gewone vorm in een
positie zonder nadruk.
B. H e t p r o n o m e n v a n d e n

2en

pers.

Het pronomen van den 2en pers. is gelijk voor enkelv. en meerv.
ie naamv. jie, jd.
3e en 4e naamv. joe.
Ze worden zoowel vertrouwelijk als voor beleefdheidsvorm gebruikt.
Menschen die altijd Urksch spreken zeggen 00k Jie en Joe in het gebed.
Jie wordt gebruikt met, jd zonder nadruk.
c. H e t p r o n o m e n v a n d e n 3 e n p e r s .
enkelv.
enkelv.
meerv.
meerv.
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Mnl.
Vrl.
ie naamv.: y, ie.
zie>
3e en 4e naamv.: dm.
eur, dr.
ie naamv.
zieloi, zie,
3e en 4e naamv. eurloi, drloi,

Onz.
9t* 't

le voor het mnl. is de gewone vorm in enelise. Bv. kan - ie, loft - ie. Zoo
alleen ook komt zd voor als vnw. enkelv.
Eur, zieloi, eurloi, worden alleen gebruikt met nadruk.
Het wederk. vnw. is dm voor het mnl. ,dr voor het vrl. Bv. ij wast dm, zie
wast dr.
Het wederkeerig voornaamwoord is engkangdr.
b. Het bezittelijk voornaamwoord. §

eawdn engkangdr dvoenchn.

n.

Enkelv.
I e pers.: meen.
2e pers.: joen.
3e pers. mnl. onz.: zeen.
vrl.: eur.

meerv.
oenzd.
joeloidr, jd.
eurloidr, dr.

Opm. Koffeman, blz. 48 geeft nog voor den 3den pers. enkelv. umzdn.
Ze worden niet verbogen. Voor een onzijdig substantief verliest oenzd
de d alleen voor een klinker, bv. oens eus, maar oenzd klïêd.
De vormen jd en dr worden alleen gebruikt zonder nadruk.
Zelfstandig gebruikt luiden ze:
Enkelv.
Ie pers.: mendn.
2e pers.: joeridn.
3e pers. mnl., onz.: zewn,
vrl.: eurdn.

meerv.
oenzdn.
joeloidrs.
eurloidrs.

Joeloidrs wordt veel gebruikt in den zin: an joenloidrs, bij jullie thuis.
Bij ons thuis is: an oenddrs, en niet: an oenzdn.
c. Het aanwijzend voornaamwoord. § 12.
a. mnl. en vrl.: dissd,
onz.
dit,

die.
dat.

Ze worden zelfstandig en bijvoeglijk gebruikt. Dezd en gem komen
alleen voor in de uitdrukking dezdnengend. Ze worden zelden verbogen.
Opm. Vermoedelijk een oude 3e naamv. vrl. is diechr in van dieddrdiktd•
b. zoon - tira, onz. zòk meerv. zòkkd.
Zòkkd wordt hoofdzakelijk bijvoeglijk gebruikt.
d. Het vragend voornaamwoord. § 13.
a. Wie, wat, worden zelfstandig gebruikt. Wie vraagt naar personen,
wat naar zaken. Met nadruk wattd, bv. als antwoord op een niet verstane vraag.
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b. wellaka,. wellak. Dit wordt bijvoeglijk en zelfstandig gebruikt. In het
meervoud staat altijd de vorm wellaka.
c. waffaran wordt aIleen zelfstandig gebruikt voor het mnl. (Vbb. in de
woordenlijst) .
d. oen, meerv. oekan. Het wordt aIleen bijvoeglijk gebruikt. Oen eus?
Oeka skoenan?
Zelfstandig gebruikt luiden ze: 7ienan, oenzena, meerv. oekan, by. oenan lS
't dan, 'n groot of 'n klean?
Opm. De genitief van wie wordt omschreven door wie z'n.
e. Het onbepaalde voornaamwoord. §

14.

Zelfstandig gebruikt worden: za, zena, iernat, gienzena, wat, niks, atlas.
Men wordt altijd vervangen door za.
Ook iernat komt weinig voor. Men zegt dan: tina of: anparsoon, b.v.: d'r
et ier an parsoon awest, of: d'r et ar zena tugan rna azegd.
lets is onbekend, men gebruikt altijd wat.
let en niet als pers. vnw. vindt men aIleen in de aan het Ned. ontleende
uitdrukking: Als niet komt tot iet, dan kent iet zich zellava niet.
Bijvoeglijk wordt aileen zena gebruikt bij een eigennaam, by. Uina Kramar
eut Eamoian.
Zelfstandig wordt nog gebruikt de uitdrukking men of dangar, 'tien of
'tangar.
5. Telwoord.

a. Bepaald hoofdtelwoord. § 15.
De hoofdtelwoorden zijn: zena, twzea, drUia, viera, veva, zessa,· zuvana, achta,
nUigana, tiena, ellava, twoalava, daertien, viertien, vijftien, zestien, zuvatien, achttien,
nzegatien, twientag, un in twientag enz., daertag, jeertag, vijftag, sestag, suvatag, tachtag,
tniegantag, oendard, duzad.
Opm. tachantag is verouderd.
De telwoorden van 1-12 verliezen de a, indien ze bijvoeglijk gebruikt
worden, by. Eaw ik ar nou veva? Maar: veef kop aerapals.
Zelfstandig gebruikt nemen deze telwoorden een n aan, by. mit z'n
vieran, in twien, in nieganan.
Opm. Getallen met halven drukt men uit op de volgende manier:
angara!, anderhalf, maar dordaalla!, twee en een half; duzastallaJ 950. Verouderd is:
twoalafstallava of twoalavdallava sint = 111/2 cent.
Getallen met breuken krijgen meest de toevoeging: part, by. twiedorda
. ..J_ part = 1/4'
part = 2/3, 'n vzerUil
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b. Onbepaald hooJdtelwoord.
alb, allamoal, ierhruna, ellak, inkalrh, munagzena, sommaga, partaeian (= sommige) , stok of wat, vuul (= veel) , varskaeian, weanag.
c. Rangtelwoord.
Eersta, twieda, dorrh, vierrh, veeJda, ;:,esda, ;:,uvanrh, achsta, nzeganrh, tienrh,
ellafda enz.
Deze telwoorden blijven onveranderd als ze een datum aanduiden.
Men vraagt bv.: da oefolsta is 't vandaga? Het antwoord kan zijn: da twieda,
maar ook weI: da ;:;ovvalsta.
6. Werkwoord.

a. Woordvorming. § 16.
Wat de woordvorming betreft zijn er slechts enkele opmerkingen te
maken.
1 e. Het voorvoegsel ba - geeft aan een werkwoord de beteekenis van het
noodelooze. Bv. balopan, bafietsan, bawamkan (zie de woordenlijst onder ba-).
2e. In een enkel voorbeeld geeft het voorvoegsel var- aan het werkwoord
de beteekenis van geheel, by. varbreeuwan, geheel breeuwen.
A.

Den 0 min ale v 0 r men.

De participia worden gevormd als in het A. B. ned., slechts met deze
afwijking dat het verI. deelw. als voorvoegseI krijgt a.

b. Vervoeging.
A.

De u i t g a n gen. § 17.

Sterke werkwoorden.
Teg. t.
enk.
2

meerv.

I,

3
2, 3

-

an
t

an

Zwakke werkwoorden.
Teg. t.
enk.
2

meerv.

I,

3
2,3

an
t
an

VerI. t.
- (- n)
an
- (-n)
an
VerI. t.
- a
an
- a
an

Onb. wijs
- an

Onb. wijs
an

VerI. deelw.
- an

VerI. deelw.
t

of: -

d
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Opm. I. De werkwoorden van de Ie kI. met d syncope hebben in den
len en 3en pers. enk. verI. t. ais uitgang n.
Opm. 2. Bijna bij aIle werkwoorden verkort de stamklinker in den
3en pers. enk. teg. t. Bij de vbb. wordt de vorm steeds opgegeven.
Geen verkorting vindt men o. a. bij:
I. de werkwoorden van de Ie kI., die de d gesyncopeerd hebben. Bovendien bij imn en kiehn,
2. de werkwoorden van de lIe kl. kiezm, gietan, liegan, verliezan, vriezan,
3. enkele werkwoorden van de Ve kl., bv.: bavelan, ste/an, ganezan, wrzekan,
w,evan, zweran,
4. zweran en loon (laden) van de VIe kI.,
5. de redupliceerende werkwoorden draeian, skaeian, zaeian, roepan, ouwan,
6. de zwakke werkwoorden brannan, lannan, strannan; ielan, kludan; kloenan,
io.eran, vloekan, draeian.
Sam eng est e Ide t ij den. § 18.
De vervoeging met hebben en zijn komt in den regel weI overeen met die
van het A. B. ned. De voorbeelden, die Koffeman (bIz. 221, 223) geeft,
ik eaw eblieven, ik eaw ewest, zijn verouderd.
B.

c. Stamvorming.
A. K I ass e I. § I g.
a. [E]; [i]; [i]; [i].
by. dreven, ik dreej, ij drift
teg. t.
verI. t.
ik drfif, wij dnevan
adruvan
verI. deelw.
Evenals drevan gaan:
betan, grepan, knepan, kwetan, skenan, skrevan, spegan, spetan, wezan.
Opm. I. AI deze werkwoorden hebben verkorting van den stamklinker
in den 3en pers. enk. teg. t.
b. [a]; [i]; [i]; [i].
by. snaeian (snijden), ik snaei, ij mijt,
ik mien, ij snien, wi} snunan,
asmen.
Evenals snaeian gaan:
balaeian, glaeian, laeian, maeian, raeian, straeian (al deze werkwoorden hebben
In het A. B. ned. dus ais stamklinker ij, gevoIgd door intervocalische d).
c. [E]; [i]; [i]; [i].
Bv. likkan, ik lik, ij likt.
ik luk, wij lukan.
aliikan.
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Zoo gaan nog enkele andere woorden met een stam op k: bdzwikkm
(bezwijken), blikkm (blijken), strikkm (strijken).
Opm. 2. Ook nippdn (nijpen) heeft in den teg. t. [E]. Misschien is de
infinitief nieuw gevormd bij den 3en pers. enk., omdat het werkwoord alleen
onpersoonlijk gebruikt wordt.
Opm. 3. Kiekm (kijken) en iesm (hijsehen) wijken af in den stamklinker
en hebben geen verkorting in den 3en pers. enk. teg. t. Naast elkaar komen
voor kregm en kriegm (3e pers. enk. teg. t. ij krigt; stamklinker van den verl. t.
is [¿]).
B. K l a s s e II. § 20.
K ; IM; Iß [MBv. kiezzn, ik kies, ij kiest.
ik keus, wij keuzm.
dkeuz^n.
Evenals kiez.m gaan:
gietm, liegm, vdrliezvn, vliegdn, (ij vligt), vriez^n (met r in het meerv. verl. t.
en in het deelw. als in het ned.).
Opm. 1. bien heeft samentrekking in alle vormen.
[W; M ; föl; M Bv. zeugm, ik zeug, y ¿agi.
ik ztiüg, wy ¿5g*«.
dzjügdu 1 ) .

b-

Evenals ¿¿wg*» gaan:
beugdn, deuhn, dreupdn, kreupm, pleuzm, skeuvzn, sleutdn, sleupm^ sneuvm,
spreutdn, steuvdn, zeupdn.
Opm. 2. In deze klasse komen nog twee werkwoorden voor met verkorten
stamklinker voor
nl. zukkdn (zuigen) en dukkdn (duiken). Bv. ik zuk, y zukt.
De verl. t. gaat geheel als bij de andere werkwoorden.
Opm. 3. Alle werkwoorden verkorten den stamklinker in den 3en pers.
enk. teg. t.
c. K l a s s e III. § 21.
ö. Werkwoorden, die uitgaan op gedekte nasaal: [5]; [0]; [0]; [0].
Bv. drinkdn,

*) Zie ook § 29.

drink, ij drinkt,
ik drdnk, Z£>y drbnken,
ddrbnkdn.

Evenals drinkm gaan:
bdginrwn, krimpdn, slinkdn, stinhn.
Werkwoorden met d als slotconsonant van den stam, verliezen deze,
en rekken den stamklinker.
Bv.: heran (binden), ik been, y bint,
ik boen, wij boenehn,
dboenchn.
Evenzoo gaan: ztf/tfn (vinden), wer&n (winden).
Opm. i. Winsm en skinnm (sehenden) zijn hiertoe overgegaan, maar
skinmn, komt ook nog zwak voor. Het verl. deelw. dskonnan (Koffeman, blz.
221) is verouderd. Het is nu: dskönchn.
b. De werkwoorden met gedekte r hebben ö in alle vormen.
Bv. stomvm, ik stömj\ ij stömft,
ik stömj\ wij stömvm,
dstörrdvdn.
Opm. 2. Stömvdn is het eenige werkwoord, dat nog geheel sterk is.
Bömgm (bergen) is geheel zwak, zwörrdvm (zwerven) is alleen nog sterk in
het enkelv. van den verl. t.
c. Woorden met gedekte 1: [e]; [0]; [ö]; [0].
Bv. elldpdn9 ik elhp, y elhpt,
ik ulldp, wy ulhpdny
ulhpdn.
Evenzoo gaan gelddn, en skelddn.
Opm. 3. smultm (smelten) en dolvm (delven) zijn geheel zwak geworden.
Opm. 4. Verkorting van den stamklinker in den 3en pers. enk. verl. t.
hebben:
benm, ij bint,
uenzn, ij vint,
wenm, y wint,
D. K l a s s e IV. § 22.
a. [e]; [a]; [a]; [er]. Vermoedelijk is dit de oorspronkelijke vocaaltoestand geweest. Maar geen enkel werkwoord heeft dezen bewaard.
Bv. niemn, ik niem, y nimt,
ik nam, wij namrrwn,
dneumn.
Evenzoo gaat koemn (komen).
b. De werkwoorden met r voor den stamvocaal hebben [tf] in het verl.
deelw.
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Bv. sprekan, ik spreek, ij sprikt,
ik sprak, wij sprakkan,
asprukm.
Evenzoo gaat brekan.
c. Bavelan, skerm, stelm hebben onder invloed van het deelw. III den
geheelen verI. t. [pl
Bv.: stelm, ik steel, ij steelt,
ik steul, wij steulan,
asteulan.
Opm. I. De sterke vormen van bavelm zijn verouderd. Alleen het deelw.
baveulm komt nog wel voor.
Opm. 2. zweran (pijn doen) is verloopen naar kI. VI.
Opm. 3. Verkorting van den stamklinker in den 3en pers. enk. teg. t.
hebben:
niemm, ij nimt;
koeman, ij komt;
sprekan, ij sprikt;
brekm, ij brikt.
KIa sse V. § 23
[E] of [i] of [E]; [a]; [a]; [i] of [E].

E.

Bv. stekan, ik steek, ij stikt,
ik stak, wij stakkm,
astukan.
Evenzoo gaat vretm.
[i] in den teg. t. hebben guvan, wfevm, wrukan.
Opm. I. Van de beide laatste werkwoorden is de verI. t. zwak geworden,
maar het deelw. sterk gebleven.
[E] in het deelw. hebben gmezm, vargetm, etan, lezm, metm, leggm (=
liggen) en zittm.
Opm. 2. Ganezm is in den verI. t. soms zwak, lezan en metan altijd. Wezan
heeft een zwak deelw.
Opm. 3. tredm wordt weinig gebruikt. Het heeft ij tridt, maar vroeger
ij treedt in de beteekenis van deeg kneden met de voeten. Het deelw. is atreen.
Opm. 4. Verkorting van den stamklinker hebben:
stekan, ij stikt,
tredm, iJ tridt,
vargetan, ij vergit,
vretm, ij vrit,
guvm, ij gift.
XXII - Urk
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KIa sse VI. § 24.
[8'] of [p"] of [1]; [u]; [u]; [u).
Bv. dragan, ik draag, ij dragt,
ik droeg, wij droegan,
adroegan.
Evenzoo gaat gravan.
[p"] in den teg. t. hebben loon, sloon;
[1] hbben moalan, voaran.
F.

loon en moalan zijn in den verI. t. zwak.
Opm. 2. Ook bawegan en wegan hebben [u].
Opm. 3 iffon (heffen) heeft in den gehee1en verI. t. [i]; wassan (in beide
beteekenissen) [1].
Opm. 4. Laclzen is gehee1 zwak geworden.
Opm. 5. Verkorting van den stamklinker in den 3en pers. enk. teg. t.
hebben:
dragan, ij dragt,
gravan, ij graft,
sloon, ij slagt,
bawegan, ij hawigt,
wegan, ij wigt.
Opm.

I.

0 0 r s pro n k e 1 ij k red u p 1 ice ere n dew e r k woo r den
(k 1. VII). § 25.
G.

a. [a]; [p]; [p); [pl.
Bv. angan (hangen), ong, Ongan, ongan.
Evenzoo gaat vangan.
[a); [p]; [p]; [pl.
vallan, vul, vullan, avullan;
ouwan, ul, ullan, ouwan.
b. [1]; [i]; [i]; [1].
loatan (nalaten) , liet, lietan, aloatan. Zie opm. I.
[8']; [i]; [i]; [8'].
slapan, sliep, sliepan, aslapan.
[1]; [u]; [u]; [u].
bloazan, bloes, bioezan, abloezan.
De andere werkwoorden zijn gedeeltelijk of gehee1 zwak geworden.
broon (braden), broadda, abroon;
roon (raden), roonda, aroon,
roadan (raden), roadda, aroadan,
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draeian (draaien), draeida, adraeid,
zaeian (zaaien), zaeida, azaeid,
skaeian (scheiden), skaeida, askaeian,
ietan (heeten), tetta, tetan.
Opm. I. Ret werkwoord laten in alle andere beteekenissen IS lottan
en het gaat in den verI. t. als nalaten.
c. [{i] of [u]; [i] of [u-]; [u'].
lapan, tiep, liepan, aloepan,
stotan, stoet, stoetan, astoctan. Zie ook § 29.
roepan, riep, riepan, aroepan.
Vloekan is zwak geworden.
Opm. 2. Verkorting van den stamklinker in den 3en pers. enk. teg. t.
hebben:
loatan, ij lot; roan (raden), ij rot; slapan, ij slapt; bloazan, ij blost; stotan, iJ stat;
lapan, ij lopt.
d. Praeterito-praesentia. § 26.
wietan,
ik wiet, ij wiet,
ik wist, wij wistlm, awietan;
ik deug, ij dugt,
wietan,
ik deugda, wij deugdan, adeugd;
ik kan, ij kan, wij kunan,
kunan,
ik kon, wiJ konnan, akuunt;
ik gun, ij gunt,
gunnan,
ik gunda, wij gundan, agund;
ik domj, ij domjt,
wietan,
ik dorst, wij dorstlm, of: wij dorraJdan, adiirrefdj
ik zal, ij zal, wij zullan,
zulian,
ik zou, wij zouwanj
ik mag, wij maggan,
wietan,
ik mach, wij moggan, amuugd;
ik moet,
wietan,
ik moest, wij moestan, amoetan, of:
ik moz, wij mozzan, amoetan.
Opm. I. most, mozzan, amoetan wordt opgegeven door Koffeman in
Taal- en Letterbode, bIz. 38 en 223.
e. Onregelmatige werkwoorden. § 27.
zijn,
ik bin, ij is, wij binnan,
ik was, wij wazzan, awest;
doon,
ik doon, ij dOt, wij donan,
ik ding, wij dingan, adoon;
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goon,

ik goon, ij got (of: gat), wij gomn,
ik gong (of: ging) , wij gingan, 3go0nj
stoon,
ik stoon, ij stot (of: stat), wij stonan,
ik sting, wij stingan, 3stoon;
willan,
ik wil, wij wilian,
ik wou, wi} WOUW3n, 3wildj
eawan (hebben), ik eaw, ij et (of: eejt), WI) eawan,
ik adth, wij addan, ad.

J. Zwakke werkwoorden. § 28.
Zie voor de uitgangen § 17.
Opmerking verdienen aIleen de werkwoorden zonder tusschenvocaal.
dinhn, ik docht, wij dochtan, 3docht;
dunkan, ik docht, wij dochtan, 3dochtj
bring3n, ik brocht, wij brocht3n, 3brochtj
kopan, ik koft, wij koftan, 3koft;
zoekan, ik zocht, wij zochtan, 3zocht.

g. Werkwoorden die overgingen naar een andere
van het A. B. ned. § 29.
In tegenstelling met het Ned. gaat wreken
Zwmn (pijn doen) gaat van ki. IV naar
zwer3n, een eed afleggen. Het komt echter ook
B3wegan en wegan gaan naar ki. VI, maar
verI. deelw.

klasse. Opvallende aJwijkingen
naar ki. V, vrUhn.
ki. VI onder invIoed van
zwak voor.
voeren de [u] door in het

h. Werkwoorden die van sterk zwak werden en omgekeerd. § 30.
Gedeeltelijk zwak werden, van:
kl. II,
zeugan, zeugcb. Zie § 20.
kl. III,
skinnm. Zie § 2 I, opm. I.
zwomV3n is aIleen nog sterk in het enk. van den verI. t.
borr3gm, smultan, dolv3n, worthn, zijn geheel zwak geworden.
Zie § 21, opm. 2.
kl. V,
Zie voor lezan, met3n, b3vel3n, wuvan, geneZ3n § 23, voor b3weg3n
en weg3n, § 24.
ki. VI,
Loon en moalan zijn in den verI. t., lacmn is geheel zwak. Zie § 24,
opm. 1 en 4.
Redupl. werkw., stotan werd zwak. De sterke vormen nog bij Koffeman, bIz.
223. Zie ook § 25, c.
Wins3n werd sterk en ging naar kl. III;
iisan (hijschen) was vroeger geheel zwak (zie Koffeman bIz. 222), maar
gaat tegenwoordig in den verI. t. ook weI naar kl. I, vragen gaat naar kl. VI.
Flott3n (ij flot) bleef zwak, evenals speat3n (spuiten) en steatan (stuiten).
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7. Bijwoord.

§ 3ia. Enkele adverbia hebben nog het p-suffix bewaard, bv. lange, love
(vermóeid), dikke (dikwijls), terbgge (terug).
b. Oude naamvallen zijn nog bewaard in de genitiefvormen saeries
(in den herfst), saves ('s avonds), sbchtes ('s oehtends). Eveneens in alleverweges
en ongdrwegds. Verder vindt men oude datiefvormen in ongdrwehn en tdgangen.
c. Altees, batees en skeans hebben een adverbiale s.
Opm. Het bijwoord luikies zal, gezien den ui-klank, waarschijnlijk ontleend
zijn.
8. Voorzetsel.

§ 32.
Enkele voorzetsels wijken in het gebruik af van dat in het A. B. ned.
1. op = in, bv. óp s'n bngerbroek, bp 'n rooie rok, bp je blotd órsds lopm;
op = aan, bv. bp dd avm (aan de haven);
2. an = bij, bv. an de Skilling vissm, an dd Stad liggdn;
an = in, bv. zin an droga vis eawm.
Opm. an staat geregeld bij het werkwoord roepeny bv. roepen an iemat;
3. ovar — langs, bv. ovar da aven lopen,
over = boven, bv. je neuze sneuten over wat, je met

iets bemoeien.

9. Munten en maten.

§ 33.
1. Van de oude munten zijn nog enkele namen in gebruik gebleven.
Men spreekt altijd van een stoter voor i2 1 / 2 cent en van een skilling voor 30
cent. Ook rekent men, beneden den daalder, nog altijd met steuvers.
Evenzoo is de daalder een gebruikelijke eenheid. Men zal spreken van
oenderd doalders voor honderdvijftig gulden.
2. Van de oude inhoudsmaten zijn bewaard:
mingele = 1 L, uitsluitend ais maat voor melk,
koppe = 1 / 2 L, eveneens uitsluitend voor melk,
kanne = 2 L,
dikkop = 2 maatjes,
veefkop = vijfkop.
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4. Enkele opmerkingen over de phonologie van het Urksch.
De tegenstelling gedekte - ongedekte vocalen is de beIangrijkste, die
het Urksch kent. Van een ouderen toestand, waarin de tegenstelling lang - kort
een rol speelde, zijn nog maar enkele resten bewaard, bijv.:
ta bet kilnan (los krijgen)
tES da bdt (het is de moeite waard)
nit (niet)
nit (neet)
zi (zij, pers. vnw.)
zi (zee)
zit (ziel)
zil (zeel)
zin (zien)
zin (zeen)
bt (lot)
l:lt (laat)
mat (mot)
m1t (maat)
slat (slot)
s[jt (hij slaat)
bpt (bot)
bet (boot)
z{ine (zon)
i:.{ina (zoon)
skul (school)
skul (school visschen)
Ongeveer een halve eeuw geleden maakte men nog onderscheid tusschen
datief en accusatief van het woord bed, dus: Ek leg
an beda, maar: Ek g!1n
n:lr bMa. 1 )
Wanneer men het verschil tusschen lang en kort niet als phonologisch
relevant beschouwt, kan men het phonologische systeem van het Urksch
schematisch voorstellen door de volgende figuur. Onder de streep staan dus
de gedekte, erboven de ongedekte vocalen. Beschouwt men het verschil
tusschen lang en kort wei als relevant, dan moet de streep tusschen u, ii, i
en u, ii, i getrokken worden en moeten de accolades vervallen.
a en p zijn als afzonderlijke phonemen gegeven. Het materiaal maakt
het niet mogelijk een voldoende aantal voorbeelden te geven om de phonoas)

IP

E

1) Men kent ook lengteverschil tusschen kiis (de lokgroep voor koe) en kiis
(ksst), waar het verschil dus geheel bep
E
rust op affect.
Verschil in lengte treedt ook op wanneer een woord verlengd wordt meteen
achtervoegsel ofwanneer de consonantengroep aan het eind wordt verzwaard. Soms gaat dit gepaard met wijziging
van den klinker. Rv. diir-dilrcan, tand-tEJ'can, z{igan-Ek Z{ix-ei z{ixt, twia-twintax
maar nigana, nigatin. In minagina is misschien de beteekenis oorzaak, dat de
vocaal niet verkort is.
S) Dit zijn de eenige klinkers waar een helder-dof tegenstelling optreedt.

{~
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logische relevantie te bewijzen, maar de voorbeelden zijn wel van dien aard,
dat het vermoeden gegrond is dat er meer bestaan. De vbb. zijn: drok (drop),
droh (druk); bot (touw), bot (visch, kortaf); opdrcm (hooioppertje), oparcm
(windvlaagje); ei stot (hij Staat), ei stgt (hij stoot); zok (zog), zgk (zulk); rogd
(rogge), rogd (rüg).
De tegenstelling 3—ö wordt hoofdzakelijk bepaald door phonetische
invloeden. Het materiaal gaf een voorbeeld waar het verschil phonologische
waarde heeft, nl. sköfin (kleine maaltijd) en sköfin (schuifje).
ö is wellicht in oorsprong een phonetische variatie van sc. sc Staat voor
f, v, p, m, k, g, ö in de andere gevallen. Het verschil in klank is echter zoo
groot, dat men ze tegenwoordig waarschijnlijk wel als verschillende phonemen
voelt, Hiervoor spreekt dat in een jong leenwoord als flztdr de dentaal een z
voor zieh blijft verdragen.
Wat het consonantensysteem betreft zijn geen belangrijke afwijkingen
van het Nederlandsche te constateeren, Alleen heeft de klankgroep sk nog
iets van haar explosieve karakter behouden, Bovendien kent het Urksch geen h.
5. Plaats van het Urksch temidden van de omringende dialecten.
Vergelijken we het Urksch met de omringende Nederlandsche dialecten,
dan zien we, uit de ons ter beschikking staande gegevens, een grooter overeenkomst met het oosten dan met het westen.
Door de behandeling van de sc uit gm.
en in open syllabe gerekte
a (zie de §§ 21, 22) is het nauw verbonden met het N. W.-Veluwsch (zie
Van Schothorst, § 105). Een hieraan verwante differentiatie van den a-klank
vindt men in het Volendamsch (Hollandse dialektstudies blz. 53). Door den
umlaut in de verkleinwoorden, die in het N. W.-Veluwsch onbekend is (wel
in het Volendamsch schijnt voor te komen *)), herinnert het Urksch weer
aan de Overijselsche dialecten, bv. het Kampensch. Het voert echter den
umlaut, vooral wat betreft de lange vocalen, minder ver door dan dit dialect.
Een zeer ondergeschikte overeenkomst met de oostelijke dialecten wordt
gevormd door de rekking van a voor n +dentaal. Daarnaast kent het Urksch
00k de rekking van a voor m+labiaal. Beide komen echter 00k in het Noorden Westbrabantsch voor.
Frieschen invloed, minstens teruggaande tot in de achttiende eeuw,
verraden de eigennamen (zie blz. 332). Over de verdere invloeden, die het
Urksch kan hebben ondergaan, ontbreekt elk historisch gegeven. De oudste
opteekening van het Urksch vond plaats in 1874. De taal der officieele stukken
uit de zeventiende eeuw 2 ) kan natuurlijk niet als Urksch beschouwd worden.
De overige bijzonderheden van het dialect berusten hoofdzakelijk op
het conservatisme. Zoo is bv. de d bewaard aan het einde van zelfstandige
en bijvoeglijke naamwoorden, evenals de n van den verkleiningsuitgang.
1) T.a.p. blz. 55 (noot).
De Vries, Urk in de eerste helft der zeventiende eeuw, no. 9 en jtf,

2)
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6. E i g e n n a m e n .
1. Familienamen.

P. J. MEERTENS

Tot het midden van de i8de eeuw werden de inwoners van Urk naar
den vader genoemd, b.v. Lubberts, Klaasz, Pieters, enz.; eerst na dien tijd
worden ook de achternamen nog toegevoegd. In het bevolkingsregister van
1798 Staat achter den tot dien tijd gebruikelijken naam de tegenwoordige
met anderen inkt geschreven, b.v. Juriaan Gerrits (Timmerman), Marten
Albertsz (Post), Dubbele Jellesz (Snoek). Zelfs in het midden van de igde
eeuw doet zieh nog het opmerkelijke verschijnsel voor, dat de familienaam
verändert; zoo wordt b.v. Barends, zoon van Baarsen, Baarsen genoemd.
Een drietal broeders, ongeveer een eeuw geleden geboren, heetten Jan Janssen,
Hein Visser en Teunis van Marken.
Reeds in de i8de eeuw treffen we op Urk de familienamen Bakker, van
den Berg, de Boer, Bouwman, van Dokkum, Hakvoort, Kamper, Kapitein,
Koffeman, Kok, Korf, Kramer, Mars, Nentjes, Pasterkamp, Post, Ras,
Romkes, Snoek, Snijder, Timmerman, van Urk, Visser, de Vries, Wakker
en Woord aan; al deze namen zijn er nog steeds bekend. Naast deze vinden
we thans nog o. a. de volgende familienamen: Anker, Asma, Baarsen, Barends,
Bos, Brands, Brouwer, Buter, van Eerde, Gerssen, Hennink, Hoefnagel,
Hoekman, Hoekstra, de Jong, de Jonge, Karemaker, Keuter, Koot, Kroon,
Loosman, Meun, Molenaar, ten Napel, Ohlsen, Reiniers, Roos, Ruiten,
Schenk, Schouten, Schraal, Schuurman, van Slooten, van Veen en Weerstand.
Van deze zijn de families Anker, Bos, Brouwer, Buter, van Eerde, Gerssen,
de Jonge, Keuter, ten Napel, Schraal en van Veen voor i860 geimmigreerd.
Typische Urker familienamen zijn Asma, Koffeman, Loosman, Meun,
Nentjes, Pasterkamp, Romkes en Weerstand. Uit tabel 2 bij de Studie van
de Vooys *) blijkt, dat in 1930 90 gehuwde Urkers, op Urk geboren, den naam
Kramer dragen, 89 den naam Bakker, 80 den naam Post, 61 den naam
Hakvoort, 59 den naam Romkes en 55 den naam de Vries.
Voor mannen zijn op Urk de volgende voornamen gebruikelijk:
Age
Albert (verkl. Appien)
Andries (Andrees; uitgespr. Ander (e)s)
Arie (uitgespr. Oarie)
Auke
Bertus (uitgespr. Baertusj
*) Vgl. blz. 258.
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Cornelis (Keesje, Knielus, Kies)
Dirk, Derk
x Dubbele
Egbert, Ep
Evert
Fokke (verkl. Fukkien)
Frans (uitgespr. Fräns)
Frederik, Fler(i)k (verkl. Flerekien)
Geert
Gerrit
Grubbelt
Härmen (uitgespr. Aeremen)
Hendrik, Hendrikus, Hein (uitgespr. Inderek, verkl. Inneman; Inderiekes,
Ean)
Hessel (uitgespr. Essel)
x Iede, Iedeman
Jakke
Jacob (uitgespr. Jawek; nevenvorm: Klik)
Jan
Jelle
Jochum
Johannes (uitgespr. Jannes)
Jury (uitgespr. Jurrie)
Klaas (uitgespr. Kloas; verkl. Kleusien)
Kobus, Cobes, Goop
Koert
Krijn
Lammert (uitgespr. Lamert)
Louw, Louwe
x Lubbert, Lub (verkl. Lubbertjen, tegen kinderen: Luppien: nevenvorm:
Bubbe)
x Luut
Maarten
Meindert (uitgespr. Mendert)
Nanning
Okke
Pieter, Pier (verouderd)
Reinder, Reinier
x Riekelt
Reier (uitgespr. Raeier)
Roel, Roelof
Simon, Sijmen (uitgespr. Semen)
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Sjoerd (uitgespr. Soerdj
Steven
Teunis (uitgespr. Tunes of Tuus)
x Tiemen, Tijmen
Tjalling
Toon
Tromp
Wiechert
Willem
Wouter
o Wrubbelt
Wypke
o Yzebrandt
Van deze namen zijn de met x gemerkte typisch Urksch, in dezen zin,
dat ze buiten Urk betrekkelijk zeldzaam zijn. De met o gemerkte kwamen
in de i8de eeuw voor, maar zijn thans ongebruikelijk.
Voor vrouwen gebruikt men de volgende voornamen:
Aafje
Aagje
x Aaike
Aaltje, Oale
Adriaantje, Arriaantje
Albertje
Anna, Annaatje, Annetje, Antje
x Bautje
Bontje, Bonsje
Bregje
Cornelia (uitgespr. Knielia)
Dirkje, Derkje (verkl. Derrekien)
Elisabeth, Lezebet, Lijzebet, Bet (verkl. Betjen, Lesien)
Eltje, Eiltje
Esther (verkl. Essien)
Feitje
Femmetje
Fim (verkl. Fimpien)
Frederika
Froutje, Frouke
Geert (uitgespr. Gert, verkl. Gertjen, Geertjen; soms ook Eate)
Geeze, Gieze (verkl. Geesje, Giesien)
Griet (verkl. Grietjen)
Harmpje
328

Heiltje (uitgespr. Eltjen)
Hendrikje (uitgespr. Inderkien, Inkien)
Hester
Hieltje
Hiltje
Hilligje
Hiske (uitgespr. Iske)
Ida, Yda (verkl. Iedjen, Ytjen)
Jacobje (uitgespr. Jaauwkien, Bape; tegen kinderen: Bapetjen) ook
wel: Koba.
Jannetje, Johanna, Nanne, Jenne
Jate
Jeltje
Klaasje (uitgespr. Kloasien; scheldwoord: Koake)
Koba (zie onder: Jacobje)
Lammetje, Lambertje
x Lubbe, Lubbertje, Lubbetje, Luppien
x Lumme, Lummetje
Lijsje
Lijtje
Marretje, Marrijtje, Merrijtje, Marrie
x Mijntje
Mina
Naleke
Na, Naatje
Neeltje, Niel, Nieltje
Niesje
Pietertje
Roelofje, Roelefien
Saartje
Stiene, Stientje(n)
Sijt, Sijtjen
Tiemetje
Tjapke
Tjerkje
Trientje, Trijntje
Truitje
Wichertje
Wiebke
Willempje, Willepien, Wip (vertrouwelijk); tegen een klein kind: Wippien
Van deze namen zijn de met x gemerkte typisch Urksch.
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Scheldnamen. Bijna iedere bewoner van Urk heeft een scheld- of bijnaam,
waarmede hij gewoonlijk wordt aangeduid. Gebruikt men zijn eigenlijken
naam, dan zegt men veelal: "de noordenwiend, om de man niet te skelden"
of iets van dien aard.
Enkele dezer bijnamen zijn:Jan Pap, Jan Spek, de Pappezukker, de ouwe
Meul, de Zwingel, de Foede, Pernis, Gladniks, oome Leun, de Lord,
Kokadorus, Teecee, 't ouwe Rad, de Mieuw. Gemakkelijk zouden hier cttelijke
dozijnen bij te voegen zijn.
Is de man de baas in huis, dan heet zijn vrouw naar hem, b.v. Marretjen
van Tiemen, Jannetjen van Lub, en de man zelf wordt genoemd bij den
voornaam van zijn vader, b.v. Inderek van Kloas, Jawek van Lubbertjen.
Is de man echter pantoffelheld, dan draagt hij den naam van zijn vrouw,
b.v. Jawek van Kloasien, Okke van Trien.
2. Eigennamen uit de historie van Urk, van de elfde tot de negentiende eeuw.
H. TJ. PIEBENGA

4 Urker leeken: Godeschalcus, Volco, Herman en Hartfridus.
Conrado de Orio (= de Orid).
Ot de Urch.
Femme Gysbertusdochter, haar zuster Heylewighe. Te Ens: Grete
Jacobswijf.
1344 Jan van Urk; Mathias van Urk.
1417 Jan van Orck; zeeroover met kaperbrief van Jan van Beieren.
1461 Aelbert Wiicsoen; Heynric bolensoen.
begin 1500 is Claes van Urck schepen in Kampen; Lubbe van Urck (v.).
1588 Roelof Lubberts; Jan Bertsz; Pieter Jansz; Jacop Dirksz; Timan Hermans; Geert Claesz; Gebbe Jansz; Andries Willemsz.
1590 Frans, gehuwd met Geertruid Pietersdochter; Grietje erfeniskwestie
door passage bij "vernoemen".
1607 Claes Gerlachs of Claes de Moller; Willem Hendricks.
16IO Claes Hendrickxs; Bartelt Jansz; Jacob Lamberts; Jan v. Urck met
dochter Ide; JanJelles; Lubbert; Pieter. op Emmeloord: Alidt Dircks
met dochter Cathrijn; Dubbelt Luijtgerts.
1622 Claes Sybouts; Willem Louw; Jan Gillis.
1636 Symon Kuyper.
1665 Geertruyd Alberts; Albert Christiaans; Ytjen Jans; Geert Alberts;
Jan Pieters van Dockum.
1681 Evert Gerrits; 1683. Willem Gerrits; Hendrik Claassen.
1711 Ledenlijst der N. H. kerk (II6 namen):
Albert 3 x; Arent; Arie; Bartelt; Claes 6 x; Evert; Gerrit; Hendrik
1082
1148
1328
1336
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1714
1720
1722

1730
1755

1758
1760
1769

1781
1787
1793
1798

2 X; Iede; Jacob 7 X; Jan 10 X; Jelle; Louwe; Lubbert 3 X, Luitje;
Pieter 3 x; Willem 5 X; Ysbrand.
Aaltje 12 X; Albertje; Antje; Annetje 4 X; Claasje 2 x; Dirkje;
Geertje 3 x; Gerritje; Grietje 3 x; Hendrikje, Ietje; Jacobje 4 x;
Jannetje 3 x; Lubbertje (Lubbetje) 2 X; Lysbeth 3 x; Marretje 6 x;
Pietertje; Stijntje; Truitje; Tryntje; Vroutje; Wiegertje; Willempje 3 x.
Evert Willems; Japick Jansen; Jan Romkes; Willem Japicksen.
Jan Alberts; Jan Snoek; Jacob Jacobs; Geert Jacobs alias Jakken Geert.
Harmen Jans; Jacob Bartels; Ede Klaassen (v.).
Willem Hendriks; Jacob Jansen; Geert Jansen; Jacob Claassen.
Grafregister:
Hillen Jacobs; Jan Jacobs Weert; Hendrik de Bakker; Ysbrand Alberts;
Jan Snoek; Doove Klaas; Albert Lubberts; Kleyn Klaas; Tryns Jan;
Schouten Louw; Jan van Urk; Pieter Willems; Tymen Alberts; oude
Klaas; Jacob Jans Nentjes; Lubbert Everts; Baasen Alijt; Jacob Willems
Brandt; De erfgen. Kremers Alijts Pieter en Jacob; Jan Mars; Pieter
Wakker; Dirk van de Berg; Aaltjes Jan; Jacob Klaasz; Kleijn Jacob;
De erven lange Jacob; Wibtjen hoofdparticipant Willem Jansz; Ouwe
Griets Reinder; Jantje Boe; Bartels Jacob; Cornelis Romkes; Jacob
Alberts; Klaas Pieters; Dubbele Pieters.
J eIle; Eldert; kleine Roe!.
Grubbelt Louwsen.
Grietje Jacobs.
De leden van de landerskerk:
Reinder Jans; Gerrit Pieter Brands; Waijers Lubbert; IJsbrand; Schokker
Jan; Schouten Louw; Jacob Nentjes alias Oens Jacob; Haan Hendrik;
Jakke; Lammert; Pieter Lubberts; Pieter Sipkes; Meindert Jacobs;
Pieter Klaassen (Tijsjes Pieter); Bregje en Vaartjes Ede; Moeie; Albert
Louws; Cornelis Jacobs Romkes; Piebetje; Bartelt de Brander; Jan
Snoek; Jelle Meinderts; Schokker Jacob; Klein Abbe; Pieter van
Dokkum; Kramers Pieter; Ave en oude Klaas; Pieter Willems Brands.
Klaas Dubbels en Jacob Cornelis Romkes.
Wiebrand Abrahams Ras.
Grubbelt Alberts Brands. Johannes Snijder.
Kobus Pieters; Jacob Nentjes; Jacob Weerstand; Jacob Camper; Albert
Jacobs; Jan Lubberts.

In de doopboeken, die sinds het jaar 171 1 zijn bijgehouden, vindt men
bijna al deze namen terug, terwijl men er bovendien nog een aantal andere
aantreft. Het is echter niet altijd uit te maken of men met autochthonen of
immigranten te doen heeft. Soms is dit duidelijk aan te toonen; zoo is b.v.
de voornaam Steven, die thans op Urk vrij vee1 in zwang is, in het begin
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der 18de eeuw uit Vollenhove geimporteerd, evenals de geslachtsnaam
van den Berg (overigens door den zelfden persoon); de naam van Slooten is
uit Friesland afkomstig (in den Franschen tijd); of dit met van Dokkum ook
het geval is, valt niet met absolute zekerheid te zeggen, hoewel het zeer
waarschijnlijk is. Maar Toon van den Berg b.v. die een tijdlang in Harlingen
had gewoond en toen weer naar Urk terugkeerde, werd algemeen Toon van
Harlingen genoemd. In elk geval moet die imInigratie dan - blijkens bovenstaande naamlijst - reeds in de eerste helft der 17de eeuw hebben plaats
gehad.
Andere namen vertoonen een duidelijke assiInilatie aan typische Urker
spraakgebruiken: de Friesche naam Teatske (in het doopboek meestal Teetske
of verlatiniseerd tot Tetia) wordt bij de kleindochters reeds Teetjen en Femke
wordt Femmetjen; Itske verslijt tot Iske (met de varianten Ietske en Eske);
Richard via Ryckerdt tot Rikelt; Tytsje Harkes wordt Tytjen Harkes. Ook
enkele naam-varianten zijn in dit opzicht veelzeggend; zoo komen naast
elkaar voor: Garetje-Gerritje en Garrit-Gerryd; Harmen-Hermen; Maarten,
Marten, Meerten, Merten; Antje-Entjen, Ente; Jan-Jen; Marritje-Merritje
en daarenboven nog de Friesche vorm Marijke; Luitje (m.) - Luutje (v.);
Snijder-Snider; Meun-Muyn; Kreemer-Kramer; Anna-Enne.
Aan faInilie-namen komen verder nog voor: de Baas, de Bok, Bontjes,
de Corff-Kurf-Korf, Loots-Lootsman-Loosman, Kroes, de Knaap (= van
Dokkum?), Rikken (= Snoek?) en de Waijer; het is onzeker of de toen voorkomende familienaam "de Ruyter" met "Ruiten" van thans geidentificeerd
moet worden; de nazaten van den onderwijzer Abram Abrams Postma,
die zich in 1752 uit Friesland op Urk vestigde en daar huwde, namen OInstreeks
1800 den naam Ras aan. Uit Gerritsen ontstaat Gersen of Gerres.
De volgende voornamen treft men nog in de doopboeken aan: Abbe,
Akke, Auckjen, Berentje, Bruyn, Bregje, Dievetien, Dubbeling, Fokke,
Folkert, Gietske (?), Geesje, Hedde, Hette, HerInijntjen, Ieltjen, Jochum,
Koendert, Naalke, Nalcken Leemkorst, Niesje, Tjeerd, Repke, Riemda,
Riemke, Regnerius-Rangnierius-Reinier-Reynder, Stijntje-Stientjen, SipkeSipko, Stoffel, Vrouwtje, Wiepke (v., thans m.). Waarschijnlijk zijn hieronder
nog wel enkele geimporteerde; van de namen Age, Zwaantje en Eelke is dit
wel zeker, evenals van Ocke, die in 1740 uit Norden (Oostfriesland) gekomen
is; ook Auke en Frederik (Fleerk) zijn uit Friesland afkomstig.
Bij de naamgeving oefende het "vernoemen" een grooten invloed uit
(zie de naamlijst op 1590!); houdt men zich echter thans tamelijk algemeen
aan den regel, dat eerst de manskant "vernoemd" wordt, in de 18de eeuw
komen daarop vrij dikwijls uitzonderingen voor. Het schijnt, dat in dien tijd
de vrouwskant veel vaker dan nu den eerstgeborene den naam gaf. Het vernoemen van dominees en andere vooraanstaanden heeft de oude traditie
waarschijnlijk ook geen goed gedaan, al was het altijd slechts een kleine
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minderheid, die zieh hieraan "sehuldig" maakte. Ook kwam het nu en
dan voor, dat een der kinderen zoowel den voornaam als den aehternaam
van den vader der vrouw overkreeg; zoo ontstond dan het versehijnsel, dat
in een gezin Mars een der kinderen Jan Backer heette of dat er tusschen een
tiental Kremertjes een Nentjes liep. Bij de Snoeken is het een paar maal
voorgekomen, dat de achternaam langs de vrouwelijke lijn overgeerfd werd.

3. De plaats- en veldnamen van Urk en naaste omgeving.

H. TJ. PIEBENGA

De beteekenis van den naam van het eiland zelf ligt in het duister.
Schrassert (1732, Hardervicum Antiquum) bracht den naam in verband
met den, overigens tamelijk onbekenden stamnaam der Uriers 1). De Sturii
van Plinius acht hij een verschrijving van Urii, een door niets gestaafde
hypothese. Buitenrust Hettema achtte een samenhangmetoerd-werdaanwezig;
beide verklaringen laten de eind-k onverklaard. De volgende schrijfwijzen
komt men tegen: Ureh, Urrick, Urck, Ure, are, Orkel, Oerek, Oirek, Uric,
Hurke, Urk*. Het is volkomen onzeker of Varoht of Uaroth of Waroeh
bij dit rijtje hoort, of dat het de naam van een andere streek in de Zuiderzee is.
Van de waters om Urk zijn de namen de Vormt *, het Val van Urk *,
de Nakala of Naehele, thans de Nagel * en die Delff (Zuidelijk van Urk)
bekend; daarnaast nog als verdronken land het Oude Kerkhof (Z. W. van
Urk) en het Urker Kerkhof (tusschen Urk en Schokland).
Als verdronken dorpen op Urk of in de nabijheid daarvan leest men
van Luttelgeest, Marenesse, Sevenhusum, Kunresyl, Sileham, Ruthne(?),
Vunninga (?), Tollebeke (?), Maanhuizen, Espele-Espelo-Espelbergh, AIgotedorp, Naeheli-Nasnaeheli (?)-Nagel *; op Sehokland kent men nog
de Molen- of Middelbuurt, Aens-Ense-Ens * en Emelweerde-EmelwoerdEmelrewairt-Emlairden-Emelswalde-Emuloerth-Emmeloord *.
Op Urk zelf ontmoet men als plaatsaanduiding de Barg *, de Jodenhoek *,
Barneynde, de Botermarkt, het Kleine en het Groot Klif, om Top * (om het
Hop?), Vinkenbuurt en de Lange Dik ( = Dijk), en als veldnamen de Heerenkamp, het Monnikenland, De Nink (uit Den Ink?), de Broeck, het Hooge Land,
de Groote Stukken, de Akkers of Vinnen, de Holkenkampen, de Halzen, de
Fok van Reitsma.
Zooals men ziet is Urk niet rijk aan plaats- en veldnamen.
In het dorp van thans worden de weinige straten op zijn Amerikaanseh
door nummers (van I tot VIla) aangeduid! Daarnaast zijn echter nog enkele
andere benamingen in omloop, zooals de Lage Buurt, de Raadhuisstraat,
de Torenstraat enz.
1) Mededeeling van den heer C. de Vries, Soest .
• ) Nog in gebruik.
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7. Scheepsbouw en Visscherij.
1. Beschrijving.

J.

BENDERS

I. De woordenschat van de Nederlandsche zeevisscherij vormt een gebied,
dat nog niet systematisch is onderzocht. Zelfs de afmetingen van het terrein
zijn onbekend. De zeemanswoordenboeken van Winschooten en Van Lennep
hebben er zich niet op gewaagd; men zoekt bij hen vergeefs andere termen
dan de namen van enkele scheepstypen. De mij bekende literatuur op scheepsbouwgebied bestrijkt ander terrein en daalt, in ons onderwerp, niet in details
af. De werken over de Zuiderzeevisscherij beschrijven het bedrijf met het oog
op maatschappelijke aangelegenheden. Er moet dus grondwerk worden
verricht. Later zal moeten blijken, welke plaats Urk met zijn visscherstaal
inneemt in het geheel dat zich waarschijnlijk van de Zeeuwsche stroomen
tot voorbij den Dollard uitstrekt, en waarbinnen waarschijnlijk zoowel eenheid
in terminologie zal worden gevonden (men moet elkaar kunnen verstaan)
als dialectisch verschil.
Intusschen lijkt het er niet op alsof er een voertaal, een algemeen-visschersbeschaafd, bestaat. Men zou dan hegemonie van een bepaalde plaats of streek
veronderstellen en behoefte aan een taalapparaat dat fijner en nauwkeuriger
is dan de dialecten. Is onze veronderstelling juist, dan hebben we met een
zeer antieken toestand te doen. Aanlokkelijk onderzoekgebied!
De volgende bladzijden willen zoowel den algemeen belangstellende als
den taalkundige inlichten. Geen van beiden kan het volle pond krijgen,
maar zij vinden hierachter een groot aantal begrippen en termen in hun
verband bijeen. Men vindt ze terug in de woordenlijst. Een groot aantal
hiervan staat hier voor het eerst geboekt (het toekennen van z.g. geslachten aan een aantal der substantiva is dan ook onmogelijk).

II. Veel van de gevonden begrippen eischen een verklaring, d. w. z.
kennis van den eigenaardigen toestand waarin scheepsbouwer en visscher
verkeeren (of, wat Urk betreft, verkeerden v66r de afsluiting). Deze wijkt
af van dien in de meeste bestaande bedrijven 1).
Over het heele gebied der Nederlandsche visschersplaatsen heeft men
steeds de houten scheepjes gebouwd volgens de beproefde methoden van
het handwerk. De onderlinge verschillen en de historische wijzigingen waren
niet groot; men kan nu nog kenmerken waarnemen van types uit de I6e
1) Voor algemeene opmerkingen over een dergelijken toestand: H. Bovenkerk, De taal der
Amsterdamse veemarbeiders, N. Taalg. XXXII, 337. Echter zal hieronder blijken dat op Urk
de verhouding tusschen yolk en bedrijf veel inniger is dan in de groote stad.
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Eeuw 1) en pas tusschen 1870 en 1880 is, wat Urk betreft, een duidelijke
moderniseering begonnen, zonder dat deze nu bepaald een koortsachtig
tempo aannam. Wat ons onderzoek betreft is de periode van v66r '70 een
soort voorgeschiedenis waarop. niet kan worden ingegaan.
Meestal spreekt men, bij behandeling van deze soort scheepsbouw, van
bepaalde scheepstypen, thuishoorend in bepaalde plaatsen: blazers uit Texel,
pluten uit Kampen en zoo meer. Men kan echter niet generaliseeren. Een
schip wordt steeds gebouwd naar persoonlijke en plaatselijke tradities, maar
ook naar de inzichten en behoeften van het oogenblik. Deze maken den
toestand voor Urk vrij ingewikkeld, en misschien is Urk geen uitzondering.
Wie een schip laat bouwen draagt een zware verantwoordelijkheid.
De visscher zal het grootste deel van zijn leven en de gevaarIijkste uren
aan boord doorbrengen. Een goed gebouwde en goed onderhouden botter,
dat weet hij, kan het tot over de honderd jaar brengen. Zulke en andere
overwegingen voeren hem wel tot een werf buiten zijn woonplaats. In Urker
eigendom zijn schepen uit Huizen, Echten (Fr.), tot zelfs uit Greetsiel (Oostfries!.) toe; de niet vakkundige toeschouwer ziet tusschen vele van die scheepjes
nauwelijks eenig verschiI 2). Dan kan het verder heel goed voorkomen dat een
bouwer op bestelling, of uit eigener beweging, eens een ander soort schip wil
maken dan gewoonlijk. Niets verhindert hem ook om een willekeurig scheepje
te bekijken, te meten en het na te maken! De vitaliteit van het heelebedrijf
kon in den goeden ouden tijd dusdoende de traditie trotseeren, zonder haar
toch te vernietigen.
Een scheepsbouwer weet hoe hij een vaartuig moet maken, zooals een
kweeker weet hoe men een vruchtboom snoeit. Door langdurige ervaring
is het hem in de vingers gaan zitten en men kan verzekerd zijn van goed
werk. Zijn constructies worden nooit in finesses uitgeteekend; vaak wordt
bij den bouw geen enkele werkteekening gemaakt 3). Hij bezit een vaardigheid van geheel andere orde dan de arbeider aan den loopenden band;
er is nog scheppend vermogen in hem, zijn eigen werkwijze is aan geen
andere precies gelijk en, ook al heeft hij dus de neiging een eigen soort schip
te bouwen, toch zal hij elke maal kleine verbeteringen probeeren en met den
opdrachtgever staan te spreken bij het werk. Geen twee botters zijn volkomen
gelijk. Daar zijn bouwers en visschers terecht trotsch op.
Wij aan den wal weten hoe men hout koopt; bij den groothandel, in
vaste standaardmaten. De scheepsbouwer gaat heel anders te werk. Wat
anderen niet noodig hebben is voor hem een kostbaarheid. Voor elk onderdeel
1) G. C. E. Crone, NederIandsche Jachten enz. Amsterdam, 1926, 244 vlg. Zeer uitvoerige
bibliografie in Catalogus der Scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen van het
Ned. Hist. Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
I) Maten en teekeningen bij E. van Konijnenburg, Shipbuilding from its Beginnings,
Brussel, III, 81 vlg.
I) Deze mededeeling en vele van de volgende dank ik aan den Heer W. Metz, scheepsbouwer op Urk.
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kiest hij het beste stuk (eiken)hout, krom of recht, zwaar of licht, bij den
handelaar uit. In zijn loods liggen groote rare stukken zorgvuldig geborgen,
omdat er een prachtige zware "knook" of een stevige "knieze" in zit. De
houtvormen, die hij tot zijn oogenblikkelijke beschikking heeft, brengen
hem op een nieuw denkbeeld of maken een voornemen onmogelijk.
Hij heeft nog de keus moeten doen tusschen twee bouwwijzen. Ruwweg beschouwd bestaat de scheepsromp uit drie deelen: de zware bodem (het vlak),
de van daar omhoogstekende spanten met de stevens, en dan de huid. Natuurlijk begint men bij het vlak. Maar staan eenmaal de stevens op de kie!,
dan kan men eerst de huid, maar ook eerst de voornaamste spanten aanbrengen. De laatste methode wordt in den verderen scheepsbouw bijna uitsluitend toegepast en heeft het ook voor het visschersvaartuig gewonnen. Maar
vroeger pasten sommige goede bouwers rustig de andere toe, zoo in Harderwijk,
,,'t Gooi" (Huizen) en Echten. Dat "in de zak" bouwen, zooals het heet,
is voor ons verbazingwekkend. Er werden op deze manier mooie en goede
vaartuigen gebouwd, maar een foutje is zoo gauw begaan! Werkelijk was
er onder de oudere schepen een aantal die de vakman misvormd noemde.
Maar daar was hij dan ook vakman voor.
III. De plaatselijke verschillen zijn in den laatsten tijd meer geeffend.
Voor 1870 had de Urker visscherman een voorkeur voor de "skeut" (schuit),
waarmee hij ook de Noordzee bevoer. Het type, nu bijna uitgestorven, had
een platten bodem met rechte (hellende) stevens. Men bouwde het overigens
niet op Urk. Daar werd alleen af en toe wel eens een bottertje gemaaktsoort, die laag stond aangeschreven. Men betrok zijn vaartuigen van buitenaf; vaak uit Kuinre. Verwant met de skeut waren de pluten uit Elburg en
Kampen. Maar er was een andere hoofdvorm, boller, met een vlak dat
aan den voorkant omhooggebogen was boven een vuurtje, en met een hoogen
gekromden voorsteven. Hiertoe behoorden de Lemster aken en de hoogliggende blazers uit Texe!; de laatste door hun geringen diepgang geschikt
voor de Wadden en de Zeeuwsche stroomen. De kwak (hiervan zijn er nog
in Volendam) wordt door Philippona 1) beschouwd als de voorgangster van
den algemeen geworden botter. Heet de kwak naar het net, waarmee zij pleegt
te visschen? Tusschen haar en den botter is eigenlijk geen verschil te zien.
Het schip is door dat opgebogen vlak en dien gekromden voorsteven veel meer
gestroomlijnd en zeewaardiger dan het type-skeut. De diepgang is grooter
en de lijnen loopen scherper dan bij den blazer, met als gevolg betere ligging
en zeileigenschappen. Na 1880 is de voorkeur voor den botter sterk toegenomen. Eerst bestelde U rk hem vooral in Friesland, maar al spoedig leverde
het eiland zelf deze schepen af. Het "inheemsche" model, de skeut, is er dus
eigenlijk niet gemaakt.
1) C. H. M. Philippona, Van Zeilkano tot Oceaanjacht, Rotterdam 1931. Als vroegere verwanten
noemt men de tochtschuit of togenaar en de kubboot. (Zoo E. van Konijnenburg: t.a.p. I, 100.)
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Ook de botter bestaat in plaatselijke varianten. Zoo is de Monnikendammer botter vrij wat grooter dan die van Marken. Zelfs spreekt men,
maar dan niet in ernst, over een enkel "Zwolsch model"; eens heeft, naar
men vertelt, een Zwollenaar getracht voor Urkersche rekening een botter
te bouwen. Hij nam wei een goed voorbeeld, maar door een paar meetfouten viel helaas het vaartuig wat raar uit, zoodat het in korten tijd de risee
van het heele water werd. Zijn bijnaam, "de Zwolsman", was niets dan
een scheldnaam. Echter gebiedt de eerlijkheid om in de historie vast te
leggen dat wijlen de Zwolsman toch lang niet de slechtste zeiler was!
Af en toe misschien, maar niet meer op Urk, wordt er nog wel eens
op de oude manier een botter gebouwd in de "boet", de loods op de werf.
Zoo gebeurde het vroeger ook op het eiland, en een enthousiast zegsman
sprak er nog over enkele jaren geleden: "Als 'n botter de boet eutgot
stot allef Urrek op de kant te kieken; dat blift altoos 'n nutjen" - belangstelling, die niet verbaast wie aIle omstandigheden kent: den kolossalen
prijs (in den goeden tijdf 3500,- af 4000,-) 1), het avontuurlijke dat kleine
experimenten juist aan dit schip bijzetten, en vooral de verbondenheid van
het varende volk met zijn goeden knecht, het solide trouwe schip, dat nog
kinderen en kleinzonen dragen en bijstaan zal. Uit gesprekken bleek mij
vaak die diepe vertrouwdheid met het vaartuig. Ligt het op de helling voor
hers tel, dan ziet men den eigenaar steeds in de buurt om te "schiemannen";
overal knapt hij wat op, met aanhoudende zorg. Menig visscher voelde het
als onbillijk dat de oude schepen, waaraan generaties hun dagelijksch brood
en hun behoud uit dreigende rampen hebben te danken gehad, naar "het
klif" werden gebracht als naar een vuilnisbelt, een zandbank ten Oosten
van de haven (nu ook al ondergespoten land), waar men hun vormlooze
stompen even boven het water zag uitkomen.
Brutaal doorsnijdt de dijk het vroegere gebied van den visscher. De
ontzilting van het water heeft den vroegeren vischstand opgeruimd. Een
enkeling trachtte zijn bedrijf te behouden door naar Friesland, benoorden den
afsluitdijk, te trekken. Maar ook daar bleef voorjaar 1939 de haring weg.
Menschen van den wal bepalen wat men vangen mag en wat niet, wien men
in dienst mag nemen en honderd andere dingen, die de vanouds vrije visscherman graag van zich zou afschudden. Met den vischafslag is het ook gedaan.
Een beetje paling, een paar pond poonen en wat manden met "nest", klein
onbruikbaar goed waaronder veel "scheele posten", miserabele kleine vischjesll).
De goede tijd is geweest. En mogen misschien de toekomst en de regeering
voor Urk genadig zijn, het wordt toch allemaal maar verandering, aanpassing; Urk heeft er niet om gevraagd en zal niet van harte aanvaarden.
1) Zonder mast en tuig, deze samen tegen de f 600.-.
I) Sinds het schrijven van deze bijdrage heeft vischetend Nederland den snoekbaars ontdekt.
Wie nog op het IJselmeer mag visschen heeft er voordeel van, maar de algemeene toestand
verandert er niet door.
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IV. Intusschen was er, vooral na 1918, een nieuw proces van moderniseering in den scheepsbouw ingetreden en nu veel sterker. Het oude handwerk
werd teruggedrongen tot werkzaamheden aan bestaande schepen. Nagenoeg
alle Urker botters werden nu van ijzer geconstrueerd en de bouwer, die dit nuchtere materiaal in de vaste handelsmaten koopen moet, dient voor de verwerking
zijn licht op te steken bij de technici aan den wal. Wat dan tot stand komt
is een heel ander vaartuig, dat alleen van buiten ongeveer een botter lijkt.
Het klassieke roer (afb. 77) is vervangen door het roer met verticalen roerkoning,
zooals elke motorboot dat heeft. De botter voor de Noordzee is namelijk tegenwoordig steeds van een motor voorzien en deze laat zich in een ijzeren schip
volgens beproefde methoden inbouwen. De houten botter daarentegen maakt
bezwaar tegen het monteeren van motor, schroefkoker en schroef, en ook
tegen het verstoren van zijn evenwicht (de motor moet achter het zwaartepunt worden opgesteld). De ijzeren schepen voldoen als botter stellig goed.
Echter betwijfel ik of zij nog verder zullen worden ontwikkeld. De evolutie
van sleep net (korre) tot treilnet en van vrij langzaam platboomd vaartuig
tot logger en trawler is al aan Urk voorbijgegaan.
Welke verklaring kan daarvoor gegeven worden?
Het antwoord is drieledig. In de eerste plaats is de visscher verre van
rijk en niet geneigd vee! geld te beleggen in iets, dat hij nog moet leeren kennen.
In de tweede plaats is de botter altijd geschikt geweest, omdat men er ook mee
op de Zuiderzee terecht kon; dit deed men in den winter, bij de "ansooptielt" (ansjovisvangst), wanneer de visschers uit de Noordzeeplaatsen met de
beug schelvisch vangen.
Er is nog een derde motief, niet van technischen, maar van ideologischen
aard. De IJmuider en Vlaardinger trawlers met hun sterke machines, hun
nauwgemaasde netten, hun groot personeel verblijven wekenlang op zee en
komen pas aan wal, wanneer het veilen van de vangst goede opbrengst
belooft. Op die manier varen zij, met hun hooge kosten, loonend. De Urker
kan dat niet. 's Zondags is hij niet op zee, maar in de kerk, het liefst op
zijn eiland. Vaart hij naar de Noordzee, dan komt hij toch op Zaterdag
van Den Helder (75 km) of IJmuiden (go km) naar Urk, en vaart Maandags
in alle vroegte terug. Zijn visch, veel of weinig, brengt hij wekelijks aan wal.
Daarom kan hij met een trawler zoo weinig beginnen. Zoo'n vaartuig, rendabel gevaren, zou zijn religieus leven verstoren; hij ziet er een exponent
in van een gemechaniseerden goddeloozen tijd. Het leegvisschen van de
zee door deze ziellooze stukken techniek, de steeds nauwer mazen van hun
groote netten, waaruit het kleinste vischje niet meer ontsnapt ("stofzuiger" heeft
hij een van de laatste netten gedoopt), dat alles te zamen brengt hem tot pessiInistische gedachten over den mensch, dien vernie!er van Gods Schepping. Bij zijn
bidden en werken hoort de botter, al zou die econoInisch zijn uitgeschakeld.
Zou het bouwen van snelle scheepjes - er wordt wel eens aan een
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kottermodel gedacht - dit bezwaar kunnen ondervangen? Zeker niet voor
een heele bevolking, en misschien niet eens voor weinigen. Denkt men zich
de kaart van Nederland na de inpolderingen, en herinnert zich: Den Helder
75km, IJmuiden 90 km, dan kan men zich kwalijk indenken, dat Urk een rol
ais Noordzee-visschershaven zal spelen die met de andere vergelijkbaar is.
V. De vier groepen, waartoe men de bouwwijze van de Urkersche schepen
kan terugbrengen, schijnen mij toe fasen van een ontwikkeling te zijn. Ze
volgen hieronder in de m. i. historische orde.
Elk vaartuig (de allerkleinste tellen ruet mee) heeft een vooronder
(fronger). Bij de kleinere oudste vaartuigen is het 't eenige overdekte dee!.
Zijn dak heet de plecht. Van de plecht achterwaarts afstappend staat men
in het achterschip. Daar wordt het roer bediend, daar staat men bij het
"kot", den koker op het bun of "reum", dan staat daar de visscher dicht bij
de waterlijn Cal deze vaartuigen zijn om hun Iaag achterschip bekend), waar
de netten het beste worden gehanteerd.
Grootere scheepjes leveren moeite op als men op diezelfde plaats wil
staan bij het werk. Bij grootere holte is de scheepswand immers hooger, die
hindert bij het werk aan de netten. Vandaar dat men een stelling ("stellege")
van Iosse planken aanbracht, een eenvoudig verhooginkje.
Een derde stadium werd bereikt toen men, inplaats van deze stellege,
een vast dek aanbracht, bij weer grootere schepen 1). Men liet echter diverse
onderdeelen zooals ze geweest waren; zoo een balk, die de plecht achter
begrensde met een stevigen rand, de "waterballek", die het a£loopend water
keerde en als deel van het grootspant niet kon worden veranderd. Onder
dezen balk, dus ook onder Iangs de plecht, liep een versterking, "de spiegel",
die ook moest bIijven. Men maakte het dek dan hangend aan den spiegel vast.
Om daar op te stappen van de plecht af, stapt men over den waterbalk en
dan een kieine 20 cm omlaag.
Zoo zijn de meeste belangrijke schepen gemaakt. Het was een voordeel,
dat men tegelijk een flink vooronder en een Iaag werkdek kon hebben I). De
koker van het bun eindigde precies aan dek en werd met een paar roosters
dichtgelegd. Men had boven dus £link ruimte.
Na den oorlog van 1914--'18 werden de botters, vooral de ijzeren (die
toch de tradities aan het breken waren), van een doorloopend dek, van voor
tot achter, voorzien. Men bedenke, dat in dezelfde periode de motoren
werden ingebouwd Cook in bestaande schepen); een motorlier maakt veel
werk op het dek overbodig (en dus mocht het dek wat hooger zijn) bij het
binnenhalen der netten, en tegelijk wil men bij een motor weI werkruimte
hebben.
1) Van kleinsten tot grootsten botter 13-30 ton.
I) Bij de grootere schepen, die voor de Noordzee geschikt moesten zijn, diende het dek hooger
te liggen.
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VI. Het derde stadium is als uitgangspunt van volgende beschrijving
genomen. In het voorbijgaan zal op enkele punten de toestand "van vroeger"
worden besproken, - te weten hoe men vroeger bouwde. Vele van die
scheepjes zijn er nog en doen nog wei hun werk op de Zuiderzee. Zelfs van de
nagenoeg uitgestorven soort "skeut" kan nog een afbeelding worden
gegeven (76).
Van de onderdeelen, die het vaartuig in zijn hoofdvormen schetsen,
noemen we: de kiel - ruggegraat van het vlak - , voortgezet in vuur- en
affersteven (voorsteven, achtersteven) en daarmee verbonden door een
zwaar gebogen hout, de "knook" (knoop). Aan den affersteven is het roer
bevestigd. Onderaan de kiel, te beginnen bij de plaats van den mast en dan
achterwaarts steeds breeder in verticale richting, loopt de "skegge" (scheg).
Bij het verloop hiervan sluit zich het onderste deel van het roer, de slee,
aan. Blijkt het, dat kiel; skegge, zwaard en roer het laterale drukpunt van
het schip teveel aehterwaarts bepalen, dan wordt het vooruit verplaatst door
een "loef", een baIkje op den vuursteven.
Het viak is bij den mast (op ongeveer 2/5 van de lengte) het breedst.
Het is zwaar en nog versterkt door dwarsverbindingen (leggers). Naast deze
een aantal sterke knieen, die vlak en gangen verbinden. Omhoog steekt
een aantal "outen" (houten, spanten) en "oplangers", die de gangen (huidplanken) aan elkaar bevestigen. Twee zeer zware leggers dienen als vooren achtersehot voor de afgetimmerde ruimte ("reum", ruim, bun), waar de
gevangen visch wordt bewaard in water, dat met de zee in eommunieatie staat.
De hoogte van het "vuurste en afferste ooskot" (hoofdsehot) is ongeveer 50 cm.
Er ligt een stevige waterdiehte vioer op (de "deken"), die een koker naar
het dek draagt (het kot); de spanten op de deken heeten "dekenpooten".
Het "vuurst' ooskot", evenals het "afferste" niet minder dan 5 Amsterdamsche duimen van 25,73 mm dik, is een onderdeel van het grootspant.
De staande spanten erop, de "groote polders" (bolders, hoewel ze niet boven
uitsteken) zijn ook extra zwaar uitgevoerd, en de afsluiting van deze construetie bestaat uit den boven elkaar gelegden waterbalk en spiegel (zie hierboven). Weinig voorwaarts is er nog zoo'n zwaar stel balken, het "mastwaerk".
De zware plechtbalk (dwarsbalk onder de plecht), die aIle kraehten, op zijn
hoogte uitgeoefend, moet opvangen, heet mastbank. Over de leggers ligt een
zware houten plaat van 13 em dik, het mastspoor, in welks uitholling de mast
rust. Gestreken kan hij niet worden; we hebben met een zeesehip te maken,
de rigiditeit van een en ander moet onbeperkt zijn, ook sinds het inbouwen
van motoren. Tegenwoordig is de mast weliswaar wat lager, maar de motorbotter voert ook zeil. De kolossale fok van vroeger blijft thuis, maar het
grootzeil doet belangrijk werk, zooals de reiziger naar Urk zien kan; het
enkele scheepje, dat geen zeil voert, slingert angstwekkend op de korte golven!
Door het hijsehen van het grootzeil maakt men het vaartuig stabieler: de
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vrij regelmatige druk van den wind opzij vermindert de bewegingen, die
de golven aan het platboomde scheepje trachten mee te deelen. Bovendien
is ook reserve-zeilvermogen, hoe zelden gebruikt, niet te versmaden.
lets van dit kernpunt van het vaartuig is te zien aan het karkas van
de oude skeut UK 43 (afb. 78, opgenomen 1931), waaraan groote polders,
waterbalk en een deel van het mastwerk zichtbaar zijn. Op dezelfde afbeelding,
meer naar rechts (achterwaarts) ziet men iets, dat op een kist lijkt, het is het
"kot", de koker op het reum. Men werpt er de gevangen visch in, om die
later met een "striknet" weer tevoorschijn te brengen (vgl. afb. 79 onderaan).
VII. Hiermee zijn we van den hoofdvorm tot de details gekomen. Het
vrijwel midscheeps aangebrachte reum heeft gedeeltelijk plaats moeten
maken voor den lateren motor. Daartoe verkortte men het aan den achterkant. Om nu weer bergruimte voor visch terug te krijgen verkortte men het
vooronder, waaruit men van nu af wat zeilenbergruimte missen kon.
Daalt men bij zoo'n grooteren botter van het dek, door een gat, het
trapje af, dan staat men vlak voor het reum in het portaaltje, dat er is uitgespaard. V roeger stond men daar vlak tegen de deur van het fronger aan,
op het "ozes", de watergoot tegen het voorste hoofdschot. De naam is op
deze nieuwe ruimte overgegaan. "Op 't ozes" is een flinke meter lang en
heeft een zwaren betonnen vloer, tegenwicht tegen den motor. Men zet er
aan bakboord en stuurboord "eeiskejen" op, ijskasten van losse planken.
Het smeltwater van het ijs loopt vrijelijk door de kieren omlaag en wordt
bij gelegenheid uit het eigenlijke ozes weggepompt. De watergeul aan de
achterzijde van het reum heet de pieke.
In afbeelding 79 is de moderniseering van den botter na 1918 schematisch
afgebeeld. De veranderde inrichting van het fronger verdient aandacht.
In den boeg is de groote kooi, gemeenschappelijke slaapplaats, vervallen.
leder heeft' tegenwoordig aan boord zijn eigen kooi; ze zijn twee aan twee
boven elkaar in de zijden aangebracht. Vroeger borg men daar de thans
minder gebruikelijke zeilen (kluiffok, bezaan). De naam "zelkooien" zou
dus begrijpelijk genoeg zijn als men niet op Urk geneigd was hun naam als
"zijkooien" af te leiden.
Het oude fronger was groot genoeg voor een naar binnen openend
"durtjen", zelfs met een "ongerdurtjen"; tegenwoordig moet men het met
een "skeuve" (schuifdeurtje) doen.
Veel opmerkelijks vindt men overigens in het fronger niet. In den boeg
heeft het een afgeschoten bergplaatsje voor zeil, netten of touw, bereikbaar
van de plecht af door het "boegluk". Een klein kacheltje staat geweldig
vastgesjord; dit "duveltjen" lijkt nog het meest op een heel groot petroleumstel. Dunne planken wanden met deurtjes sluiten de kooien vrijwel hermetisch
af. Beneden aan de zijwanden vindt men lage banken. Het vloertje is van
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losse planken, eolleetief ,,16negen" (laning) genoemd. Een tafel ontbreekt.
Eet- en kookgerei bevinden zieh in het "pottegat" en voor nuttige kleinigheden als naald en draad is er onder het "vurste kessien" het "rottegat".
Alles is er even eenvoudig. De bijbelsche spreuken of stiehtelijke versregels
op de kooibordjes, vroeger algemeen, worden niet meer aangebraeht. Alle
lieht komt binnen door een luikje van 60/60 em met draadglas, de "koekoek"
en eenige stukken dik patentglas. Patrijspoorten ontbreken er.
Ret fronger verla tend ziet men in het donkere nauwe aehtersehip aehter
het reum niets meer van belang. Men klimt weer op en bereikt het dek onder
de "storremkappe" door; een kleinere botter heeft deze eehter niet, daar is
het zoo maar het "gaffendurtjen" (gat-van-'t-deurtje). Loopt men over de
pleeht naar den voorsteven, dan ziet men daar bij enkele botters nog, in
den boord gelagerd, een eenvoudige ankerspil, het "broaspit". Liggend aangebracht, neemt het vrijwel geen ruimte in. Ret anker, of miss chien de dregge,
4
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Botter zonder motor. I boeg, 2 gemeensch. ikooi, 3 "fronger",
4 zeilbergplaatsen, 5 mast, 6 "ozes", 7 "reum", 8 "kot", 9 "pieke".
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Na aanbrengen van den motor. I boeg, 2 "fronger", 3 "zealkojen",
4 "op 't ozes", 5 mast, 6 "ozes", 7 "eeskejen", 8 "reum",
9 "kot", 10 motor.
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342

Foto's J. Benders

Fig. 77

Fig. 78

Fig. 80

Foto's

J. Benders

is han dig opgehangen in de "kleuze" (kluis), een opening die bovenaan
den steven wordt gelaten door een ernaast getimmerde pia at, de "snazze"
(snars). Zoo vertoont afb. 80 een aid us opgehangen anker (twee lippen,
een dregge heeft er vier).
Op het eerste gezieht lijkt het geheel van afb. 80 wat rommelig, eehter
is alles noodig. Zoo ziet men den stander van de "langtaeren" (koplieht) als een
ijzeren staafje met een ronden beugel. Het blokje dat, naar ons toe, van buiten
op het vaartuig gespijkerd zit, dient voor geleiding van het ankertouw en
heet "berentaande"; aan stuurboord is er ook een. Het sehijnbaar on-ordelijk
bundeltje touwwerk bevat niets overbodigs; daar zijn kroonleein (iets anders
dan onze kraanlijn) en kleuvekeval (hijsehtouw van de kluiffok) op de ijzeren
stag bij elkaar gebonden en op de talie die de stag gespannen houdt.
Mstekend tegen den mast zien we een bolder. Deze "kleine poldert"
(ook hiervan een aan sb) is, in tegenstelling met zijn "grooten" collega, werkelijk
als zoodanig in gebruik; men kan er de slijtsporen van trossen op waarnemen.
Tenslotte Iaat het sehijnbaar weinig nette verloop van den voorsteven
van afb. 80 ons een "Ioef" zien en een ijzeren band, de "stevenploat" tegen
versplintering.
Op het aehterdek van de motorbotters steekt de "metorkap" boven
het dek uit. De nieuwe modellen hebben een stuurhuisje, waarin het stuurrad
en de bedieningsorganen van den metor. De gemoderniseerde hebben nog het
ouderwetsche roer (afb.77) uit den tijd, dat men nog niet met een schroef
rekening hoefde te houden. Op het dek, waar de stuurman staat, zijn latjes
getimmerd op 25 em onderlingen afstand evenwijdig; wanneer het dek na
het binnenhalen van de visch glibberig is van schubben en sIijm, kan hij
zich sehrap zetten met deze "stuunklimpies".
Het roer bestaat uit drie planken, heeft steeds drie seharnieren (de
roerstellen) en een verstelbaren helmstok, die in zijn laagsten stand op den "inneboom" (henneboom) kan worden vastgezet. Steeds zal men ook de "sleje"
(slee) aantreffen, het onderste latje van het roer, in het verlengde van de
skegge; daarlangs glijden wier en andere ongereehtigheden weg, die anders
aan het roer zouden blijven hangen.
Tussehen den inneboom en den achtersteven vormt het dek een driehoekje;
daar is het luikje te vinden van het "ussien", een bergplaatsje voor turf e. d.
Ook de nieuwe botters hebben deze ruimte bewaard.
Het grootzeil is op aIle schepen aanwezig. De zeilbotters hebben ook
aIle de fok. Deze kan breed zijn (en dan wordt de schoot aan bb of sb aan
een aehterlijk geplaatsten klamp op het boegsel vastgelegd, de "fokkeskoosklaamp") of smal, in welk laatste geval de schoot langs een overloop - voor
den mast - kan glijden. De schoot van het grootzeil, met de "skotebaand"
(een ijzeren strop) aan de giek bevestigd, heeft ook een overloop. De groote
kraehten, die hierop kunnen werken, worden opgevangen door den overloops-
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ballek onder het dek. Kleinere vaartuigen hebben inplaats van den overloop
een "oge an dek".
De kluiffok, "kleuveke", wordt geheschen van een daartoe uitgestoken
kleuf'out (kluifhout). Het gaat door den kleuvekering (aan den voorsteven
bevestigd) en wordt met een talie vastgelegd aan een kram op de plecht.
VIII. Tenslotte zal hier nog iets vermeld worden van de visscherij,
zooals de Urker die bedrijft met zijn kor-net 1).
Het net is een diepe zak, die over den zeebodem wordt voortgetrokken;
de onderkant van de opening sleept over den bodem en de platvisch, die zich
daar bevindt, wordt gevangen. Hieruit wordt ons duidelijk hoezeer de vangst
afhanke1ijk moet zijn van de grootte van het net en de voortbewegingssnelheid.
Een sterke motor is van de grootste beteekenis! Het heeft dan ook zeer veel
verschil in opbrengst tot gevolg, dat de eene botter het met een 20 pk motor
moet doen, terwiji de grootere er tot 70 en zelfs 80 hebben. Juist in verband
met deze verschillen is er ook geen vaste maat van de korre op te geven.
Teekening 80 geeft beter dan woorden den toestand van het gesleepte
net weer; terwille van de duidelijkheid is de voorzijde opzettelijk te groot
geteekend. Twee houten borden van I bij 2 m houden het wijd; door zijn
gewicht raakt het den grond over een groote breedte. Voor alles uit sleept
over den bodem de "wekker", een ketting die de visch opschrikt en doet
omhoogzwemmen, zoodat de "ongerpeze" er onderdoor schuift en de visch
in het net zit. De "bovenpeze", van kurken voorzien, zorgt voor de verticale
opening. Het "buktow" hangt tijdens de vangst slap, maar wordt daarna
aangetrokken en haalt daardoor onger- en bovenpeze bijeen, zoodat de
monding zich sluit.

Afbeelding Br.
1) Deze wordt aIleen besproken om de vermelde vaktermen; voor compleet overzicht
van de visscherij het "Rapport over onderzoekingen betreffende de visscherij in de Zuiderzee"
Dr. H. C. Redeke, met uitstekende illustraties (,s-Gravenhage 1907).
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De meeste visch is intusschen achterin het net geraakt en vooral te
vinden in den "zak", een dubbelgeweven gedeelte achteraan, waar een netklep, de "inkert", wel toegang maar geen uitgang verleent. am den zak met
zijn zwaren inhoud niet te snel te doen verslijten over den zeebodem is er
"sliep" onder aangebracht, lappen uit dik touw gemaasd.
Is er voldoende gevangen, dan wordt het buktouw aangetrokken en is
het net met zijn inhoud ("de boks") klaar voor het ,,6alen"; met een handlier
(later met motorkracht) wordt de zware boks opgehaald en tenslotte "binnenebokst", wat veel zorg vereischt om niets te doen beschadigen van het
zwaarbelaste net en ook de visch in zoo goed mogelijke conditie te bemachtigen; de scheepshuid is zelfs daarnaar gevormd; het scherpe uitsteken van
het berghout wordt door een "boksklosse" tot een glooienden overgang
gemaakt, waaraan de boks niet blijft haken.
De visch verdwijnt nu in bun of ijskast, de "puf", de visch onder de
maat, die tach voor eendenvoer verkocht kan worden, in de "pufkeje" en de
volgende vangst kan worden begonnen, totdat het tijd is am de visch te
gaan veilen en de terugtocht wordt aanvaard.
2. Lijst van scheeps- en visscherijtermen.
(Indien niet apart opgegeven is het geslacht der zelfst. naamw. als dat in het Algemeen Beschaafd.)

aak, Lemstar aak, scheepstype, verwant
aan den botter.
aeringfiets, zie: fiets.
affirstevan, achtersteven, waaraan bij
oudere modellen het roer hangt.
Zie: stevan.
allavaganga, zie: ganga.
als(de), take!tje waarmee het voorlijk van
het grootzeil wordt strakgetrokken.
Zie: kat. Vgl. Van Lennep 78 hals Ie.
ankar, anker. Zie ook dregga.
arrapeus, harpuis.
arrapeusvat, harpuisvat. Vast deel van
den inventaris.
art, bodemklep van een pomp. Ook
artjan.
haeragout, berghout, voornaamste langsversterking in de zijde van het schip.
Zie ook steat. Vgl. Van Lennep 2 I,
harghout, harrighout, e. a.

ballan, dikke, houten kralen die aan de
rabanden geregen zijn om die langs
den mast te doen glijden bij hijschen
of strijken van het zeil. Plur. tanto
V gl. Van Lennep, kralen, kraallijn.
bek I, gevorkt einde van de gaffe!.
bek II, scherp houten uitsteeksel om
touw aan vast te maken.
bekklamp, bekklamp, klamp op het
vierkant van den mast aan stuurboordzijde, met een naar beneden
gerichten bek.
bekknecht, eerste knecht op de plecht
achter de kleina poldar, als klamp
uitgevoerd met een naar beneden
gerichten bek.
banedandraam, versterking in de lengterichting aan den scheepswand, onder
de plecht.
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berantiindm, houten uitsteeksels, aan
weerszijden van den voorsteven op
de ooren bevestigd; ze dienen als
geleidingen voor touw.
binnanboksm, binnen boord takelen van
het net. Zwak ww. zie: boks.
binnanboord(dJ), plank die de boven dek
uitstekende houten (zie out) aan den
binnenkant bedekt.
binnmdraam, zie: bJnethndraam.
binnanoutJn, verzamelnaam voor de spanten die langs de zijde omhoogsteken. Zie: out.
blaZJr, model visschersvaartuig van
latere jaren, met gebogen vlak en
voorsteven als de botter, echter met
minder diepgang en daardoor geschikt voor ondiep, weinig onstuimig
water, zooals de Zeeuwsche wateren
en de Waddenzee.
bloadjm, huidplank boven de achtersteat, voortzetting van de zetgangJ. Zie
aldaar en oor.
blok, katrol. Men ondersch~idt: davJdblok, dumkblok, fokkJvalblok, 't blokkien van 't kattJval, kleuvJkJvalsblok,
ongJrstJ en bovmstJ skotJblok, vuurvalblok,
nokkJvalsblok, bovanstJ en ongJrstll zealvalblok; van verschillende modellen
en grootten. Vgl. Winsch. 28; Van
Lennep 32.
boeg I, ruimte onder de plecht, bereikbaar uit het jrongllT. Bij kleinere
en oudere vaartuigen met een kooi,
bij nieuwere met een kleine bergplaats voor netten en ander gerei.
De boeg bevat ook de reuJ.
boeg II, alleen my. DII boegJn, de gebogen gangen in het voorschip.
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boegluk, luik in de plecht om de reu!
in den boeg te kunnen bereiken.
Zie ook netlukkien.
boegsJI, opstaande plank op de zetgangll,
waarmee het schip in de zijde is
verhoogd. Alleen aan botters die op
de Noordzee varen. Vgl. Winsch.
30 boeisel, 177, 178 opboeien; Van
Lennep.
boegsJllattJ, lijst op het boegsJl. Zie ook
riindgarth.
boet, loods op de werf, waarin de
botter wordt gebouwd, totdat hij
het water in kan.
boks, takel voor het halen (oalm) van
het net. Bij uitbreiding ook het net
als het gehaald wordt.
bokskloSSJ, afgeschuinde klos onder het
berghout, waarlangs het in te hal en
net zonder hinder omhoogglijdt en
niet onder het berghout blijft vastzitten.
boldar, zie: polthr. De Urker gebruikt
aIleen polthr.
bottllr, visschersvaartuig met opgebogen
vlak en hoogen gekromden voorsteven, dat vaster ligt dan een blazer.
Zie bIz. 336. Vgl. Van Lennep 42.
bovanpeZJ, bovenpees, touw dat den
zoom vormt van den bovenkant der
korre.
braam, membraan van de luchtfluit
op een motorbotter.
breawan, breeuwen, kalefaten.
broaspJt (braadspit), ankerspil vlak
achter den voorsteven, horizontaal in
de ooren gelagerd, met gaten voor
handspaken en een rij kammen
waarop een pal loopt. Zie spit en

pannan. Vgl. Winsch. 36; Van Lennep 43.
buktouw, touw waarmee men van het
vaartuig af de korre dichthaalt en
waarmee men het net naar zich toetrekt bij het hal en. Het is aan het
midden van de ongarpeza bevestigd
en loopt door een kous aan het
midden van de bovanpeza.
bun ('t), zie: reum. Van Lennep.
bundekan, zie: dekan.
davat (de), ijzeren beugel waaraan een
blok; deze wordt evenals een gallaga
gebruikt als het net wordt binnengehaald.
dek, het deel van het dek achter den
mast. Alleen bij nieuwere Noordzeevaartuigen. Oudere schepen hebben een stealaga van losse planken,
Zuiderzeevisschers hebben geen van
beide, men staat dan op de bundekan.
Na voorzetsels meestal zonder lidwoord.
dekballak, dwarsbalk die het dek draagt;
tegelijk dwarsversteviging van het
vaartuig. De dekbalk is aan de uiteinden in de houten bevestigd. Van
Lennep 53.
dekan, bundekan, bovenafsluiting van het
reum, waarboven het kot uitsteekt.
Vloer, niet bodem van het vaartuig
tusschen oz:,as en pieka. Op da dekan is
een plaatsbepaling en gelijk aan ongar
dek, dus: bakboordsdekan en stuurboordsdekan.
dekanpotan, knieen op de dekan, waarvan
een kant omhoog aan den scheepswand is bevestigd. Alleen mv.

deum, duim, lengtemaat. Men rekent
bij den scheepsbouw met Amsterdamsche duimen van 25,73 mm.
V gl. Winsch. duimstokjes.
dicht, bw., stand van het grootzeil; het
hangt dickt wanneer het eerst voluit
was opgeheschen en daarna het
achtereinde van de gaffel is neergelaten en de voorste-onderste kant
omhoog is gehaald (met het kattaval).
dolgat, gat in de voering of in den inneboom,
waarin een dol kan worden gestoken.
dorrak, verouderende vorm van durrak.
Zie daar.
draam (de), balk op de plecht, in langsrichting aan weerskanten, aan den
binnenkant van zetgang en oor, waarvan hij een versterking is, en afgedekt
door de voering. Zie: banedandraam.
dregga, dreg, ankertje met vier haken of
lippen. Een anki;r heeft twee haken
en een ankerstok. V gl. Van Lennep
59·
dreuva (de), knop aan het einde van een
bootshaak.
dumk (de), kraanlijn, klein val naar den
top van de giek. Zie: kroonleen. Vgl.
Van Lennep 55.
duvaltjan, klein laag kacheltje, vooral
wegens zijn geringe hoogte gebruikt
in het frongar. Zie de woordenlijst.
eeskea (de), kastje op het ozas aan bakboord en stuurboord bij motorbotters,
waarin men de visch met stukken
ijs bewaart en waaruit het smeltwater vrij wegloopt. Mv. eeskejan.
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el13mstok, helmstok. V gl. Van Lennep
82.

eutoaldar, uithaler, touw om het kleujout
terug te trekken.
jiets, haringfiets, houten logger met
zwaren motor uit IJmuiden, VIaardingen, die naar haring vischt op
de Noordzee.
jokka, fok.
jokk3Skoot, fokkeschoot. Voor de bevestiging zie: jokk3sko-kliimp en oV3rloop
II. Vgl. Winsch. 236 i. v. schoot.
jokk3sko-kliimp,
fokkeschootklamp;
klamp aan bakboord en stuurboord,
achter den mast. De schoot van een
breede fok wordt hieraan bevestigd.
Ook wei jokk3skooskliimp.
jrong3r, vooronder. Zie bIz. 341. Vgl.
Van Lennep 250.
gajfol, gaffel, bovenste hout van het
grootzeil. Zie ook bek I en kamleen.
Vgl. Van Lennep 68.
gajfonduurtj3n, 't gat van het deurtje, gat in
het dek bij kieinere vaartuigen boven
de trap naar hetfrong3r. Zie: storr3mkapp3.
ga113g3, ijzeren beuge! waaraan men een
biok hangt voor het binnenhalen van
het net. Zie: dav3t.
gang3, langsplank in de scheepshuid,
gang. Afzonderlijke namen hebben:
kimm3gang3, gembn, all3V3 gang3, sleutgang3, zetgang3. lJ stot in da gangm, de botter is tot aan het berghout
gebouwd. V gl. Van Lennep 70
gang Ie.
geerda (de), deel van de eerste gang op het
vlak; het middendeel, waarin de
kOaT'3g3n, heet kimm3gang3, het voorste
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deel: vuurst3 geerda, het achterste deel
ajforst3 geerda.
giek3, giek, onderste spriet van het zeil.
Vgl. echter Van Lennep 74.
ink3rt (de) , klep in het kornet, bij den
ingang van den zak, netje dat tijdens
het visschen door den waterdruk
opengehouden wordt en dichtvalt
als men niet va art. De visch blijft
daardoor in den zak.
inwboom, henneboom, dwarsbalkje boven het dek, waarop de helmstok in
den laagsten stand steunt; voorzien
van gaten waarin men dolletjes kan
zetten om den helmstok het draaien
te be!etten. Vgl. Van Lennep 82 i. v.
hennegat.
intimm3rm, het maken van kooien,
jrong3r en ander timmerwerk. Dit is
niet de taak van den scheepsbouwer
maar van den timmerman. AIleen
als volt. deelw. iwtimm3rd.
kakvat, deel van den inventaris.
kamleen, kamIijn, marlijn, lijn waarmee
het grootzeil aan de gaffe! wordt
geregen. V gl. Winsch. 100 i. v. kam,
kammen; Van Lennep 96 i. v. kammen.
kiintpliink, de eikenhouten planken van
dek, plecht of deken, die tegen den
zijwand van het schip liggen. De
andere dek- en plechtbalken zijn van
vurenhout. Vgl. Winsch. 100 i. v.
kant.
kapien ('t), ijzeren standaardje waaraan een verticaal gelagerde rol; touw
of draad dat met de lier wordt ingehaald, loopt er overheen. Het
kapien staat vlak achter de motorkap
en steekt er boven uit.

kat, collectief voor rabanden en kat- kleuv~k~val, kluiverval, hijschtouw voor
blokje en hallan: de bevestiging van
de kluiffok.
het zeil aan den mast. Het zeil in de kleu~, kluis, gleuf tusschen den top van
kat hijschen, - onderkant van het
den voorsteven en de snazz~; het anzeil aIleen langs den mast ophijschen.
ker- of dreggetouw loopt er door
Men vaart dan zeal in kat, men heeft
over een kloss~ in de stev~n. Vgl. Van
d'iils opstoon. Vgl. 340.
Lennep 107.
kiel, kiel, ruggegraat van het vlak, balk kloss~, D~ kloss~ ong~r da ell~mstok, van ongeveer 15/15 cm in doorsnee,
blokje waarmee de helmstok over den
deze steekt aan de onderzijde buiten
inneboom glijdt. Zie afb. 77. D~
het vlak uit. Vgl. Van Lennep lOX.
kloss~ in da stev~n: blokje tusschen den
steven en de snazz~, waarover het
kimkiel, bij sommige schepen aangeanker- ofdreggetouw glijdt. Vgl. Van
brachte dwars uitstaande plank in
Lennep
106.
den zijkant van het schip, om het
slingeren tegen te gaan.
knecht I, bevestiging van boeiselwerk op
de plecht. Zie: kliimp II. Het is soms
kimmagang~, eerste gang op het vlak.
uitgevoerd als bekknecht. Zie daar.
Zie: geerd~. In de kimmagang~ zijn
gaatjes voor waterverversching in het knecht II, de knecht van den mast,
nagelbank, kort dwarsbalkje achter
reum. Zie: koar. [J stot in de kimmaop het vierkant van den mast, met
gangan, - de botter is zoover gebouwd
enkele pennen er door heen voor het
dat de eerste gangen zijn aangebevestigen van de vallen. Vgl.
bracht.
Winsch. 112; Van Lennep 107 i. v.
kliimp I, klamp. Sprekend over de
knecht
2e.
kliimp meent men den zwaardkliimp of
kniez~, knie, stuk hout tot versterking
fokk~sko-kliimp. Zie die woorden. Vervan meestal haaksche verbindingen
schillende kliimpen hebben eigen nain
de scheepsconstructie, zoo bij vermen. Verkleinw. klimpien. Vgl. Van
binding tusschen het vlak en de zijLennep 104.
wanden.
De knook is als een kniez~
kliimp II, opstaand stuk hout waarmee
te
beschouwen.
Oudere modellen
het hoegs~l aan de hin~nboord is behebben
aan
de
uiteinden
van den
vestigd boven het dek. Boven de
wat~rbalk horizon tale knie~s achterplecht heet hetzelfde hout knechien.
uit. Op afb. 78 zijn de kniez~s te
kleuJout, kluifhout, dat bij gebruik van
zien waarmee de mastbank op de
de kluiffok wordt uitgestoken.
binnenhouten is bevestigd geweest.
De innaboom zit met een kniez~ op de
klimpien, zie: kliimp.
boord bevestigd. Vgl. Winsch. 112;
kleuvilh, kluiffok.
Van Lennep 107 i. v. knie.
kUuv~k~ring, kluiverring, ijzeren ring aan knook, knoop, zeer zwaar stuk hout,
gebogen verbinding tusschen kiel en
den steven waardoor men het kleufout
steven. Men spreekt van voor- en
uitsteekt.
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achterknook. Zie: knieza. V gl. Van
Lennep i. v. slemphout.
koaraga, meestal my. koaTfJgan, platen of
planken in de scheepshuid aangebracht en met gaatjes voorzien voor
waterverversching in het reum. Zie
woordenlijst.

koekoek, opklapbaar luikje met draadglas waardoor het frongar het meeste
daglicht ontvangt. Zie: patentglas.
Vgl. Van Lennep 108.

kop I, de kop van het roer, -

het
bovenste deel, waaraan de helmstok
in zijn verschillende standen is bevestigd. Vgl. Van Lennep II3.

kop II, de kop van het zwaard, - het
bovenste deel, waarmee het aan den
zwaardhaak wordt gehangen.
kop III, de kop van het schip, _. het
voorschip. V gl. Van Lennep I 13.
korre, kor, kornet.
kot, vierkante koker, verbinding van
het dek en het reum. Zie daar. Bij
modeIlen zonder dek steekt het kot
in het achterschip omhoog. Men
werpt de visch erdoor in het reum en
haalt ze er later weer door naar
boven. Bij de grootste afmeting van
het kot bestaat het, overeenkomstig
de verdeeling van het reum, uit drie
kokers achter elkaar. De afsluiting
aan dek bestaat uit een of meer
roosters.

krans, ijzeren band om den mast, waaraan de stag is bevestigd. V gl. Van
Lennep 116.

kroonleen, "kraanlijn", maar in andere
beteekenis, klein val nog voor de stag,
voor het hijschen van een vlag.
Weinig meer in gebruik. Zie: dumk.
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kropout, krophout, verbinding tusschen
banedandraam en voorsteven. V gl. Van
Lennep, boegband, kropwangen.
krul, bandbeslag langs het roer aan
boven-' en achterzijde, tegen versplintering.

kul, pen waarmee het roer scharniert
in een oog aan den achtersteven.
kwak, Volendammer bottermodel. Het
gebruikt een kwaknet. Zie bIz. 336.

langtaeran, lantaarn, voorop den steven, in de standart.
leggar(s) , liggende dwarsspanten over
het vlak. Meestal my. Zie: outan. Vgl.
Van Lennep, 125.

lip, haak van anker of dreg.
loanagan, laning, het Iosse planken
vioertje van het frongar. AIleen my.
Wa eawan ~ngar da loan3gan skoonamaakt.
lockat, spuigat, oorspr. op de plecht
voor den waterbaIk, later ook op het
dek. V gl. Van Lennep, i. v. lokgat.

loeJ (da), balkje, onder water voor op
den steven bevestigd om een schip
iets loefgieriger te maken. V gl.
Winsch. 26 i. v. bit; Van Lennep 128
i. v. loeJhouder.
mastbank, zeer zware plechtbalk, vlak
voor den mast; verhindert het zijof voorwaarts doorzetten hiervan.
mastspoor. Zie: spoor.
mastwamk, het geheel van alle bevestigingen van den mast iri het schip.
Het dient ook om de krachten van
de zeilen regelmatig over den scheepsromp te verdeelen.
m3tOr, Sinds 1918 wordt vooral voor de
Noordzeevisscherij een motor ingebouwd. In tegenstelling met de

Volendammers, die vooral benzinemotoren gebruiken, heeft de Urker
een ruwe-oliemotor (1 cyl. 20 pk
tot 2 cyl. 80 pk).

m3torkap, motorkap. Deze steekt bij
kleinere vaartuigen boven dek uit.
netlukkien, syn. van boegluk. Zie daar.
noalda, eikenhouten, soms koperen spoeltje waarmee men netten breit.
oalm, het aan boord halen van het net
na het visschen. V gl. Van Lennep
78 i. v. halen.
oep3trekk3r, werktuig op de werf, boutlichter, koevoet met vasten vangbeugel.
Og3, 't Og3 an dek, - ijzeren oog waaraan
het onderste blok van den zeilschoot
is bevestigd. Zie: skoot, overloop.
omm3lt ('t), het omm3lt van den mast, een verdikking boven in den mast,
waarop de kriins rust.
ong3rpcz:'3 (de), ketting oftouw, onderkant
van de opening der korre. V gl.
Winsch. 186 i. v. pees.
oor, voorste deel van de zetgang3, boven
de steat. Zie: bloadjm. Vgl. Van Lennep. i. V. Apostels-, Judasooren.
ooskot. Men kent vuurst en aiforst ooskot.
Vuurst ooskot, - voorste verticale
afsluiting van het reum of bun,;'
tegelijk dwarsversterking en met de
erop bevestigde groote POlrbTS, den
waterbalk en den spiegel grootspant
van het schip. AifoTSt ooskot, achterste verticale afsIuiting van het
reum of de bun; schot van 13 cm
dik, vIak voor de piek3. Zie bIz. 340.
oplang3T, meestal mv., 1e algemeen: outm,
staande spanten, geplaatst op de legXXIV - Urk

gers, binnenhouten. 2e. in tegenstelling met houten meer bijzonder:
spanten die berghout en zetgang verbinden. Met outm duidt men dan de
spanten van het vlak tot het berghout aan. Zie: legg3T. V gl. Winsch.
178 i. V. oplang,. Van Lennep 156
i. v. oplangeT.

out, meestal mv., verticale verbinding
der gangen, binnmouten. Zie daar en
verder oplang3T en legg!JT. V gl. Winsch.
94 i. V. inhout,. Van Lennep 88 id.
oV3Tloop, Ie. ijzeren stang, horizontaal
dwars op het dek, waarover het
onderste biok van den zeilschoot kan
gIijden. Respectabeler dan een og!J an
dek. Zie: skoot. 2e. overloop voor den
fokkeschoot, op de plecht viak voor
den mast. Alleen bij gebruik van een
smalle fok, meestal op oudere modellen; bij een breede fok gebruikt
men de Jokk3Sko-kliimpm. Zie daar.
oV3r/oopsbaIl3k, flinke balk, in dwarsrichting onder het dek; de overloop
van de giek is er, indien aanwezig,
in bevestigd.
OZ!JS ('t), Ie. diepste plaats in het voorschip, juist voor het bun; dwarse goot
waarin zich het lekwater van het
voorschip verzamelt. Zie: piek3. 2e. bij
uitbreiding: de geheele ruimte tusschen hetfrong3T en het bun bij motorschepen. Zie bIz. 341.
oatj3n, zie: zak 1.
pannm, d3 pannm van 't broasp3t, - houten
lagers, waarin het broasp3t draait. Mv.
Bij latere mod ell en vervangen door
ijzeren lagers, waarin het broasp3t
met een ijzeren as werd bevestigd.
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patentglas, prismavormig gegoten dik
glas, in de plecht aangebracht om
daglicht in het jrong3r te brengen.
pieh, diepste plaats in het achterschip,
juist achter het bun; dwarse goot
waaruit Iekwater kan worden opgepompt. Zie: a;:'3S.
pikkm, de gebreeuwde naden tusschen
de gangen van het vaartuig, of tusschen de deelen van dek en plecht,
met pek dichten.
pikskrapm, na het pikken het overtollige
pek van de gangen a~chrapen.
pinm, dwarse pen in den kop van het
roer, waartegen de helmstok in opgerichten vrijdraaienden stand steunt.
Vgl. Van Lennep 164.
piecht, voorste dekgedeelte bij oudere
scheepsmodellen, is duidelijk gescheiden. (door den waterbalk) van
het daarachter gelegen, ongeveer
20 cm lager gelegen dek. Nieuwe
botters hebben plecht en dek als
een geheel.
plechtbal13k, dwarsbalk onder de plecht,
te vergelijken met den dekbal13k.

er het hart van de pomp mee te voorschijn halen als er een defect is.

pott3gat, klein open kastje in hetfrong3r;
het bevat potten en pannen.
proefstomm, een proefvaart maken met
een nieuwgebouwden botter; men
ging meestal, met vrouw en kind
aan boord, het eiland om of tot
bij Schokland.
puf (da), ondermaatsche visch, wordt in
de pufkejm meegenomen naar het
eiland en vandaar af en toe door de
pufboot naar den wal gehaald.
pufkea, bak op het dek, makkelijk
uit losse schotten op te bouwen, voor
het bewaren van puf.
PUSS3, puts, kleine emmer voor het
schepp en van water. Zie teerpuss3. Vgl.
Van Lennep 17 I.
riindgard3, halfronde lijst boven op het
boegs31. Vgl. Van Lennep I 73 i. v.
randgaar.
reuJ, ruif, klein latwerk onder het boegluk
(zie daar); het schiet een kleine ruimte
voor in het schip af, waarin het
ankertouw wordt bewaard.
piuut, scheepsmodel uit Kampen, Elburg reum, ruim, offici eel: bun, dee! van het
schip dat door gaten in communicatie
en Harderwijk, gelijkend op de Urker
met
het zeewater staat en dient voor
skeut maar met iets steiler voorsteven.
het levend bewaren van de visch. De
poltbr, pold3rt, bolder. Men onderscheidt
wanden waardoor het in het schip
de kleam en degrot3 poltbr. Kleampoldar,
wordt begrensd zijn: bundek3n, vuurst
- spant met een uitsteeksel boven de
aaskat, aiforst aaskat, kat. Zie die woorplecht (twee, aan weerszijden van den
den.
voorsteven een). Grow poltbr, - deel
raer, het klassieke model bestaat uit
van het grootspant van het schip,
drie planken (zie afb. 77). De
staat als een groote knie op het
onderdee!en zijn: el13mstok, kop, krul,
vuurst ooskot.
penm van het raer, raerkliimpm (soms
vervangen door hoekijzers), bovmst3,
pompaak, ijzeren haak van ongeveer 2 m,
midd31st3, ong3rst3 roerstel, elk met een
op elk vaartuig aanwezig; men kan35 2

kul en twee veran, slee. Vgl. Winsch.
210; Van Lennep 178.
roerkliimp, klampen aan weerszijden van
het roer, waar de helmstok op rust.
Later wel door hoekijzers vervangen.
roerstel, scharnier van het roer. Zie
daar. Het bestaat uit een kul en de
verm. Zie die woorden. Er is een
bovmst~, midd~lst~ en ong~rst~ roerstel.
Vgl. Van Lennep 179.
roost~r,

houten rooster aan dek; het dekt
de bovenzijde van het kot af. Vgl.
Winsch. 214; Van Lennep 180.

rotwgat, rattegat, een heel klein open
kastje in het Jrongar voor het bewaren van enkele kleine voorwerpen.
ruif Zie: reuf
skearout, scheerhout, houten latje waarmee de vlug~l draaibaar aan den mast
is bevestigd.
skegga, scheg, verbreeding van de kiel,
wigvormige balk, die onder het
mastwerk begint en bij de kiel ong.
40 em (vertieale) breedte kan hebben. Een enkele maal zijn aehtersteven en seheg een geheel.
skel, gewrongen, gedraaid. Zie: skelta.
skelta, spiraalvormige draai, die de geerden en andere planken in haar verloop vertoonen.
skeut, oud Urker model vissehersvaartuig. Zie afb. 76. Bij Van Lennep
194 anders.

te geven. Er bestaan skielm in verschillende maten. Meestal aan een
uiteinde van een kraal voorzien voor
het vasthouden.

skiemannm, opknappen van het vaartuig door den visscher zelf, teren,
smeren, verven e. d. Timmerwerk
valt er buiten. Zie: smeran.
SkOOl, schoot van het grootzeil. Deze
loopt door twee dubbele blokken,
waarvan het eene met de skot~hiind
aan de giek, het andere meestal met
een oga an dek bevestigd is. Bij oudere
modellen vindt men een ijzeren ov~r
loop. Zie daar en ov~rloopshallak. Zie
ookfokkaskoot. Vgl. Van Lennep 191.
skot, sehot. Sehotten komen op versehillende plaatsen in den botter
voor, en heeten naar dat wat afgesehoten wordt. Zie: vuurst ooskot en
affirst ooskot. Het skot op de dekm is
een dwarsscheeps schot achter op de
dekan, bij middelgroote motorbotters;
het dient om het frong~r te beschermen tegen dampen en geluiden van
den motor. Vgl. Winsch. beschieten,
schot, schotspijker. Van Lennep 192.
skotahiind (de), schootband, ijzeren
manchetje om de gieka; het heeft aan
den onderkant een oog waarin het
bovenste blok van den schoot is
bevestigd.
slej~,

sehuifdeurtje waarmee men in
nieuwere botters het Jrongar afsluit.

eiken lat in langsriehting onder
tegen het roer gespijkerd om langs
de skegga glijdend wier en andere
ongerechtigheden te laten afglijden.

skiel ('t), cylindriseh houtje om de
maaswijdte van te breien netten aan

slempout, kniestuk dat voor- of achtersteven met de steat verbindt. V gl.

skeuv~,
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Winseh. 260 i. v. slempJ Van Lennep 200 i. v. slemphout In andere
beteekenis.

sliep ('t), versterking aan den onderkant van den zak I. Het is gebreid
uit dik touw.
sieutganga, laatst aangebrachte gang onder het berghout.
smeran, de huid van het vaartuig boven
water met harpuis bestrijken.
sna.<,<,a (de), snars, houten plaat, door
middel van een tussehenstuk naast den
voorsteven aangebraeht zoo dat de
bovenkant 15 em van den steven verwijderd blijft; in de kleuZ3, de aldus
ontstane opening, legt men de dreg.
spiegal, aehterste pleehtbalk, onder den
waterbalk, deze is tegelijk voorsehot
van dek of stea13ga. Zie bIz. 339.
spil (' t). Synoniem met broaspat. Vgl.
Van Lennep 207.
spilla (de), spilletje op den masttop, waaromheen het skeerout van de vlugal kan
draaien. Vgl. Winsch. 337 i. v. vleugel en vleugelspil.
spoel, spoeltje voor het boeten van
netten, 10 tot 25 em lang, altijd van
metaal.
spoor(, t) , mastspoor, zwaar hou ten steunstuk van den mast. Vgl. Winseh. 153
i. v. mast, 281; Van Lennep 208.
stag (da) , ijzeren voorstag, waarlangs
de fok wordt opgeheschen. Bakstagen
heeft het vaartuig niet. Winsch.
staag, stag; Van Lennep 212.
stagoga, oog voor bevestiging van de
stag op den voorsteven. Zie: stagtoalie.
stagtoalie, talie of takel waarmee het
stagoga aan een oog op den voor354

steven wordt verbonden. Vgl. Van
Lennep 224 i. v. talie.
stantbr( t) (de), ijzeren standaard, op den
voorsteven plaatsbaar om de langtamn op te hangen.
stea13ga, stelling, losse planken die bij
klein ere botters de plaats van het dek
innemen. Spiegel en waterbalk zijn
dan een geheel. Vgl. Winseh. i.v. stel.
steat, stuisstuk, verlengstuk van het berghout, rondend naar voor- of aehtersteyen. Het berghout is het reehte deeI.
stenga: steng, stokje met kurken om het
ansjovisnet reehtop te doen staan.
stevan. Zie: vuurstevan en affirstevan. VgI.
Winseh. 283; Van Lennep 214.
stevanploat, 8 em breede plaat op den
voorsteven, tot onderaan, als beseherming tegen stooten en versplintering.
stopvorravan, spijker- en boutgaten met
stopverf afdiehten, bewerking bij
den seheepsbouw.
stiirramkappa, stormkap van hout over
de trap naar het ozas, aan dek. Meestal
met een sehuifje afsluitbaar. Zie:
gaJfondiiUrtJan voor andere eonstruetie.
striknet, sehepnet om de viseh uit het
ruim te halen.
stuunklimpies, eiken latjes, in langsriehting op ong. 25 em afstand naast
elkaar op dek gespijkerd, om den
stu urman steun voor zijn voeten te
geven als het dek glad is na het
binnenhalen van het net. Ook stuurklimpies.
teerpussa, emmertje voor het bewaren
van teer. Zie: pussa.
teran. Zie: smeran.
toplicht, lantaarn met wit licht, voorgesehreven voor den top van den mast.

ussien, huisje, turfhokje in den spitsen
achterboeg van de oudere botters,
door een luikje afgedekt.
val. Men kent een (dubbel) vuurval en
een achtJrval aan den gaffeI, eenjokkJval en soms een kleuvJkJval. Ret
kattaval heeft een afwijkende functie.
verm, de veran van het roerstel, - de
ijzeren band links en rechts van het
roer, daartusschen is de kul vooraan
bevestigd waarmee het roer draaibaar hangt aan een oog op den
achtersteven. Vgl. Van Lennep 238
i. v. veerhouten.
vierkant, het vierkant van den mast, onderste vierkant geprofileerde deel
van den mast, dat bijna tot I m
boven de plecht reikt.
vlak, bodem van het schip. Zie bIz. 340.
Van Lennep 247.
vlugal, vleugel, waker, windvaan waarvan het stijve skeerout op den top van
den mast om de spilla draait. Vgl.
Winsch. 337; Van Lennep 247 i. V.
vleugel.
voering, horizontaal aangebrachte plank
voor het van boven afdichten der
boordconstructie; deze loopt rondom het geheele schip.
vuurstevJn, voorsteven. Zie bIz. 340.
waterhallak, bij die botters waar nog
geen doorloopend dek is; dwarsbalk
achter op de plecht om het daarover achterwaarts vloeiende water
te keeren.
wekktJr, ketting die voor het kornet over
den zeebodem wordt gesleept om de
visch op te jagen uit de modder.
zak I, = oatjan, achterste deel van een
gesleept net; het is dubbelgebreid.

Door de beweging van het water
komt de gevangen visch erin terecht.

zak II, alleen in de uitdrukking: in da zak
maken. Bouwmethode. Zie bIz. 336.
zealkooim, aIleen mv., kooien in de zijden
van het vaartuig, aangebracht op
de vroegere bewaarplaats van in
onbruik geraakte zeilen. V gl. Van
Lennep 278. Daar anders.
zetgangJ, huidplanken boven het berghout. Zie: oor en hloadjJn.
Vgl. Winsch. 253 i. v. zetten; Van
Lennep 279.
zwaard. Ret zwaard heeft een lengte
tot 4.50 m en een breedte tot 85 cm.
Bij verbouwde botters met motor is
het niet meer aanwezig. Nieuwe
schepen hebben een verticaal breede
kiel en kunnen zonder zwaarden.
Zie de drie volgende artikelen.
zwaardaak, ijzeren haak aan den boord
waara an men het zwaard hangt.
zwaardklamp, vrij zware balk aan den
buitenkant van het berghout, ong.
2 Y2 m lang, van voren niet breeder
dan 7 cm, achter ong. 25 cm; het
zwaard glijdt erlangs. Een extra glijblokje leidt het zwaard over den
klamp heen.
zwaardogJ, ijzeren oogbout, door den
kop van het zwaard; het hangt ermee
aan de zwaardaak.
Zwolsman, spotnaam voor een bepaalden
botter van zonderling model, door
een Zwollenaar voor een Urker vi~
scher gebouwd.
zwoonals, ijzeren haak waarmee de
giekJ rust in een ijzeren oog van den
mast, dat wei 't ogiJ van diJ zwoonals
wordt genoemd.
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8. W oordenlijst.

J. c.

A
a,

1. de letter a. 2. de letter h. Met
Endriks a oj Alberts a, - met of zonder ha.

aakst!Jr, ekster. ]!J binnm 'n vond!Jling, j!J
binnm van' n aakst!Jr op 'n poal !Jskfetm.
V gl. Gunnink 95; Fri. wdb. I 13;
Boekenoogen 1; Karsten I 107; Ter
Laan 161; i. v. diek; Bergsma 9.

v·

abb!Jkras, 'n beetje. Mins, die
j!J vor
'n a~b!Jkras. Vgl. Karsten I 191; Stoett
12 74.

abb!Jzolm. Zie: zool.
abeus, mis, in de war. IJ skint abeus t!J
wezm. Zie: wam. Vgl. Fri. wdb. I 3.
achtstikkmdood, hardstikkendood. Jonger: ardstikk!Jdood. Zie daar.
achttienvoezaak, stok van achttien voet.
In de zegswijze: Die is meggien achttienvoezaak t!J b!Jstekm, - die is niet
te peilen, niet te begrijpen. Zie:
b!Jsteken.

DAAN

aerd, haard, vuurhaard. Z'n ploas in
't oekie van d' aerd.
aerd!J. Zwomvm oV!Jr d!J aerd!J, - bij den
weg rondloopen; fig.: verlaten, eenzaam zijn. Vgl. Van Schothorst 117,
i. v. denderen.
amg, erg, zeer. IJ is amg vor zuut, hij
houd t veel van zoet. V gl. Gallee 2;
Gunnink 100; Karsten 1116; Boekenoogen 199.
amg!Js, ergens. Amg!Js tugman zien. V gl.
Karsten I I I 6.
aer!Jg!Jwoasies, voorbereidselen, toebereidselen. Verouderd. Amg!Jwoasies
maken, voorbereidselen maken, beginnen. Als iemand heeft staan praten en weer aan het werk zal gaan
zegt hij: 'k Zal 'r 's amgJwoasies ma ..
km. Vgl. Fri. wdb. I 58; Ter Laan 22.
amk, hark. Vgl. Kofi'eman 35.
ambk I, heerlijk. Vgl. Kofi'eman 35.
ambk II, eerlijk. 'n Ambk!J man.

aer I, eer. ]!J moetm d!J borr!Jg!Jmeest!Jr
d'aer gfevm, die 'm taekomt. Vgl. Kofi'eman 32.

aer!JmJ, arm mensch. V gl. Kofi'eman 26.

aer II, eer, voordat. ]!J moetm 'n teed
stoon jomm!Jbn, aer dat j!J j!J sintm
dereut eawm, n.l. uit 'n bOltjen. In nou
ierst!J keend zeg!Jnm, aer goon j' ier niet
levmd!Jg vandoon.

ammazekkien, armenzakje, kerkezakje.
V gl. Kofi'eman 26.

aer III, Reer. Verouderd. 0 Am,
o Amkies, lichte vloek.
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aerJmJreul, Raarlemmerolie. IJ is net as
ammmul, ij isgoed vor albs. Zie: Aerbm.

aeramoeda, armoede. Laat aeramoeda da pest
kregm, - zegt iemand die iets koopt,
terwijl het er eigenlijk niet afkan.
Wat ejja 'n ammaed' op ja leef. V gl.
Kofi'eman 26, 27.

aerapal, aardappel. Mins, za etan ellaka
dag apgawammda ampals, - ze nemen
den schijn aan van het goed te
hebben, maar in werkelijkheid hebben ze het niet breed. Sneut je neus
eut, dan kreej~ 'n aerapal. Spottend
gezegd tegen een groot kind met
een vuilen neus. ± 1880 werd met
een aardappel een belooning in uitzicht gesteld. Vgl. Koffeman 25.
aerast, herfst. Saeries, - in den herfst.
Zie daar. Vgl. Gunnink 100; Van
Schothorst 140; Fri. wdb. I 526;
Karsten I 197; Gallee 16.
aerastbadienaga, herfstbediening, avondmaal op den eersten Zondag in
October. Dan begon de schelvischvisscherij.
aerastdag, herfst, herfsttijd. BiJ aerastdag,
in den herfst. Zie: saeries.
aerawoars. 't Is al joaran aerawoars, - 't is
al jaren geleden.
aergistar, de dag voor gisteren, eergisteren. Zie ook: aergustar.
aergustar, eergisteren. Verouderd. Zie:
aergistar. Vgl. Karsten I 190; Boekenoogen 247; Koffeman 33.
aering, haring. Skim aering. Zie: skier.
Aerag3s aering of keat van eawan. V gl.
Koffeman 35; Van Schothorst 142;
Stoett 839.
aeringfiets, trawler. Zie v.v.
Aerl3m, Haarlem. 'n Aeri3m3r, - een
Haarlemmer. Zie: Aaramareul.
aersan, heerschen. V gl. Koffeman 35.
affir, achter. Maer die zit ar affir, die zit er achterheen, zorgt dat alles
goed gaat. Vgl. Ned. wdb. I 635.

afforbaks, achterbaks. 1. Wat affirbaks
ouwan, - iets van een voorraad
achterhouden, niet alles tegelijk opmaken. Wat afftrbaks leggan, - spareno 2. Oneerlijk, stiekem. Ik sting
'm niks, iJ was miJ 'n bietjan t3 affirbaks.
Vgl. Fri. wdb. I 320; Ter Laan 25.
affireanda, achtereinde. J3 binnan zo dam
as 't affireand3 van 'n kiie.
affir3n, achteren. Ik moet eJfon noar
affiran. Zie: uissien. Vgl. Koffeman 25.
affirenteus, achterhuis, zitkamer-keuken,
de achterkamer. Zie: vuurenteus. Voor
den woningbouw zie bIz. 1go. Vgl.
Karsten I 10g; Boekenoogen 10.
affirkoesag, achterbaks, stiekem. Verouderd. Iemand die affirkoes3g is vertelt weinig of niets, is niet te vertrouwen. Zie ook: aftarkoesag. Vgl.
Karsten I 109; Fri. wdb. I 322;
Van Schothorst 95; Ned. wdb. 1168.
affirliind, achterland. Dat gedeelte van
't Urker weiland, dat 't verst van
het dorp afiigt, - aan den anderen
kant van het weiland. 't Affirliind is
verbonden met 't vuurliind door den
"lange dam" . Zie: dam. Zie: Van
Blom, bIz. 46. 2. Noa 't affirliind rak3n,
- gezegd van een meisje dat niet
gauw verkeering krijgt. In 't affirliind
zijn, geen verkeering krijgen.
aftar, achter. Jonger dan affir. Doar zit
ik aft3r! - ik zit er achterheen, om
het geld van iemand te krijgen dat
hij me schuldig is b.v. Vgl. Koffeman 25; Boekenoogen 16.
qftaran, achterna. Vgl. Koffeman 25.
aftarduur, achterdeur. Vgl. Koffeman 25.
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ajt3rkoes3g, achterbaks. Jonger dan affirkoes3g. IJ eift 'm aj't3rkoes3g 30UW3n, hij heeft zich niet in de kaart laten
kijken. Zie: affirbaks en affirkomg.
aft3rling, vierkante stukjes fijn wittebrood, bruingebakken van boven.
Ze werden gebakken bij acht aan
elkaar en verkocht bij vier of acht
voor 10 cent. Verouderd. Vgi. Karsten I 108; Boekenoogen 8; Ter
Laan 26.
aft3rnaam, eigennaam, achternaam, de
"van".
qfi3rnoa, achterna. Vgi. Koffeman 26.
ajt3roffien, een hekje of schutting achter
. het huis. V gl. Koffeman 26.
aft3rov3r, achterover. Ajt3rov3r of vuuroV3r? Bij het zwemmen vraagt een
van de kinderen dit soms, en laat
zich dan, naar de meeste stemmen
beslissen achter- of voorover in het
water vallen. Vgl. Koffeman 26.
akk3, hiel, hak. I. van een voet, klomp
of kous. IJ j3 j3 koes an d' akb? - is
het werk op een oor na gevild?
Ik veeg j' ajt3r amm3 akbn, - ik heb
maling aan je. 2. IJ springt van fh
akk3 op ria takk3. Vgl. Gunnink 95;
Van Schothorst 139.
akk3lapp3, hiel van een kous. Kan ik fh
akk3lapp3 al zettm? - kan ik al gaan
minderen?
akk3vietj3n, karweitje. 'n Mooi akbvietj3n,
- een mooi werkje. Spottend ook
wel: een naar of vervelend werk. De
toon zegt hier alles. Vgi. Gunnink
95; Karsten I 192; Boekenoogen 16;
Fri. wdb. I 21; Ter Laan 36; Bergsma 8; Ned. wdb. II 2; Van Wee!
84; Stoett 67.
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akkoa;de, gelegenheid, (om iets te doen).
Ik krieg gien akkoazie om 'm g3ndag t3
zegg3n. Vgl. Fri. wdb. II 258; Bergsma 8, 81.
akkoord, voorwaarde. Op dat akkoord, op die voorwaarde. Vgl. Fri. wdb.
I 21.
al, weI. G3lukk3g al, vaak al. "Is m'n
mimm3 in eus?". "Ik dink van al." Vgi.
Karsten I II I; Boekenoogen 17; Fri.
wdb. I 23; Ter Laan 3; Ned. wdb.
II 68.
ald3ranfh, bn. verschillend, zn. gemengde koekjes. Vgl. Koffeman 2$
Karsten I I I I •
aliekruuk, aliekruik, my. aliekrukan. Zelden gebruikt. Ook: an3kruuk.
alta!, half. 'n A1l3v3 ella, 'n albf poend.
Vgl. Koffeman 35.
allafgabakkm. J3 stonan welfhrs allafg3bakkm bij ja waerak, dan iindt 'tja
niks, - dan deug je niet voor dat
werk. 'n Allifgabakkan booskip, - een
boodschap die verkeerd gedaan is.
Ais je bijv. drie el rood koord moet
halen en met pepermunt thuiskomt.
(Aan de Zaan hoort men halfbakken
gebruiken in dezelfde beteekenis.)
VgI. Ter Laan 288; Ned. wdb. V
161 5.
allafien, I. halfje, halve cent. 2.
toliter. Vgl. Koffeman 35.

l/S

hec-

allaJsessien, voUedige broodmaaltijd met
wat extra lekkers, aIleen's Zondags
± half zes. Verouderd. 'n Allafsessien
drinkan. Suunfhsavas dan goan ik bij m'n
moat op 't allafsessien. V gl. Karsten I
192; II 208; Boekenoogen 283.

allagar, allemaal. V gl. Gunnink 95;
Karsten I

112;

Fri. wdb. I 38.

allamanak, almanak. De Enkhuizer almanak hoorde bij de uitrusting van
het visschersvaartuig. Het was ±
1880 een van de vier meest gelezen
boeken. Jonge jongens ken den soms
het humoristische gedeelte uit hun
hoofd. De drie andere boeken waren: 1. de Bijbel, 2. de gedichten
van vader Cats, 3. de preeken van
Smijtegelt, op z'n Urksch uitgesproken als Smietevelt. Later kwam
hierbij: Eens Christen reize naar de
Eeuwigheid, van Bunyan.

allamaneur, toe dan maar. (Fransch,

a la

bonheur.) Verouderd.

allamoal, allemaal. V gl. Koffeman 26.
allamugand, bw. van graad. 'n Allamuganda grote balstzen, - 'n allemachtig
groote steen. V gl. Fri. wdb. I 42;
Karsten I 112; Gunnink 96; Van
Schothorst 96; Ter Laan 5.

allavarwegas, halverwege. Ik was allavarwegas in toe kwam ik 'm tu~an.
alliendag, alleen. Ik bin alliendag noa eus
agoon. V gl. Koffeman 26.
allozie, horloge. Van den ouderen vorm
horlogie. Vgl. Ned. wdb. VI I lI8;
Koffeman 26; Gunnink 96; Van
Schothorst 96; Van de Water 52;
Bergsma 10.

lils, hals. Ja eawan wat an ja lils oald.
Za liep mit 't keend op 'r lils, - ze droeg
het kind op den arm. V gl. Winkler

I 54.
alteed, altijd. Ja moetan alteed wachtan
doar. Ook: altees.

aZtees, altijd. Zie: alteed.

altoos, altijd. Vgl. Gunnink 97; Van
Schothorst 96.

aitoos duur; aldoor maar door, de heele
tijd. Vgl. Gunnink 97; Van Schothorst 96.

ambOian, aambeien. Ook weI: ambaeian.
V gl. Koffeman 26.

an, 1. bij. (begint te verouderen).
an Piets, - bij Piet (zie bIz. 309).
Wa zittan an joeloiars, - we zijn bij
jullie thuis. Ik eaw d' ieb avad an m'n
bessies azetan. Ik eaw net an ma skoonmoers awest. Wa eawan an da Skilling
avist. Vgl. Fri. wdb. II 207. 2. tegen.
'n Slag an ja kreun, - een draai om
je ooren. 3. in. JJ ja zin an droga vis,
Jan? 1J et 'r gien zin an. Vgl. Fri.
wdb. III 76. Bottars leggan an da stad,
-

de botters liggen in Amsterdam.
we
hebben in Amsterdam vertoefd.
4. aan. 't Is an. - Als een jongen
en een meisje scharrelen zegt men:
,,' t is an". Men verlooft zich niet
op Urk.

Wa eawan an da stad alegan, -

anbrlinnan, aanbranden. 1J is anabrlind,
- hij is kwaad. Vgl. Koffeman 25;
Boekenoogen 3; Karsten I 114;
Opprel 44; Ned. wdb. I 83.

lindag, handig. Vgl. Koffeman 27.'
lindan, handen. As ja allafgabakkan bij ja
waerak slonan, dan lindt 'tja niet, dan deug je niet voor dat werk.
Zie: allafgabakkan. V gl. Koffeman 27;
Karsten I 193.

andoen, aandoen. Vgl. Koffeman 25.
andoenaga, aandoening. Vgl. Koffeman
25·
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anakruuk, aliekruik. Zie: aliekruuk.
anglll, handel. DJ kooploiJn dochtm wier
anglll til doen.
angJlweZJ, handelwijze, wijze van doen.
Zie: blldOenllgJ, m:/m. Vgl. Koffeman
42 •
angm, hangen. Nou, j' angm IIr niet, je hangt niet. Zoo'n haast zal 't wel
niet hebben.
angJr, ander. D'r et 'n angJr niks mie
norbg. Wier angJrJ voarteugm mit vis
waZZJn anJkeumm.
angmf, anderhalf. Angmf uur lopeno
AngmvJ kannJ. Vgl. Fri. wdb. I 4,
voor soortgelijke vormen.
angJrs, anders. Nou, wiet jJ niet angJrs,
- niets beters. Vgl. Koffeman 25.
dngklauw, enkel. Vgl. Koffeman 32;
Boekenoogen 20; Karsten I 114; Van
Weel 97.
ankoemm, I. Oe duur komt dan 'n broek an?
- op hoeveel komt een broek dan?
2. In gewicht toenemen. DII kleanJ
is oarrbg anJkeumJn. 3. Gezonder worden, beter worden na een ziekte.
Die man is oardJg anakeumm. Vgl.
Koffeman 26.
anlandm, belanden, terechtkomen. Woar
zoum ZJ zittm? ;;:,3 zoum noa Luppien
toe, moar nou binnan ZII zu!Jr ier qf toar
angJrs an3land, - bij een ander op
bezoek geraakt.
anleggm, I. Lot ie z'n loill lichllm maer
anleggm, - laat hij z'n luie lichaam
maar eens inspannen. Zie: anoabn.
2. m (jm!Jr is d'r vor an3legd om . ... ,
is erop uit, ervoor geboren .... .
Vgl. Boerenboek 124 (voor N.-Holl.).
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anlopm, aanloopen, doorloopen. ArdanJlOepm, - vlug doorgeloopen; ook:
hard aangekomen. Vgl. Koffeman
26.
anliiJin3n, leunen tegen; zich iets laten
wijsmaken. Vgl. Koffeman 26; Ned.
wdb. I 230.
anniemm, I. toenemen. AnniemJnrb moon,
wassende maan: 2. bedriegen. 0, jll
maggJn niet anniemm, oor! - Ais een
jongen b.v. bij het knikkeren zijn
hand niet bij diJ meet, maar iets
meer naar rb klink legt. Vgl. Fri.
wdb. II 216.
anoalm, I. met iemand beginnen, zich
met iemand inlaten. Oal 'm 3rs an
oVJr dJ Bieb31, - begin eens met hem
over den Bijbel. Ja, maer oat 'm niet
an, - laat je niet met hem in.
2. in spann en, moeite doen. Z'n bast
maer anoalm, zijn luie lichaam maar
eens inspannen Zie: anlegglln. Vgl.
Koffeman 25; Karsten I 114; Fri.
wdb. II 212; Van de Water 53;
Bergsma 13.
anouwm, aanhouden. Vgl. Koffeman 25.
ans, I. aanstonds. 2. zoo net, pas. DJ
dom3nij et ier iins nog Jwest. Vgl. Karsten I 107; Fri. wdb. I 14.
anskietJn, de haven binnenkomen. D3
bott3r skiet doar net an.
anskreVJg3, aanschrijving. Vgl. Koffeman 26.
anskrevm, aanschrijven. V gl. Koffeman
26.
ansteutm, zich bij de gemeente als lid
aansluiten. V gl. Koffeman 26.
ansoop, ansjovis. Zie: ansopies.

ansopies, ansjovis. Ook: ansoop.
anspraak, toespraak, vertroostend woord,
v66r de begrafenis gehouden door
den dominee of een ouderling. 'n Anspraak doen, - een toespraak houden.
Verkleinwoord: ansprakien. Ik at 'n
oartiJg ansprakien an 'm, - ik had
nog een beetje aanspraak. Vgl. Gunnink 99; Fri. wdb. II 22 I .
anstektJn, I. de netten van een beug aan
elkaar knoopen. Overdr.: de visscherij beginnen. Zie: ojstekm. 2. besmetten.
anstoens, aanstonds. Minder gebruikt,
vormelijker dan ans. Min of meer
verouderd. Zie: ans. Ik koem anstoens
weI. Vgl. Fri. wdb. I I4.
antest, handvol. JJ kiekt niet op 'n antest
waerfJk, - 't werk is hem niet gauw
te veel. Vgl. Fri. wdb. I 493; Ter
Laan 302.
antimgfJ, het maken van drukte, het
zich brooddronken aanstellen. Zie:
antierm.
dntierfJn, drukte maken, zich brooddronken aanstellen, b.v. van een
kind als er visite is, van groote
menschen op een bruiloft. Ook:
dronken zijn. Die et 'm maer anfJtierd as
tie eagfJ/Jk miendfJ. Vgl. Fri. wdb. III
28I; Van Moerkerken no. 66: 94;
Ned. wdb. I 400.
anzeg, het aanzeggen. Zie: anzeggm.
anzeggm, I. bekend maken dat iemand
dood is. leI Urk wordt anJzegd: "Die
teed wordt die en die bfJgroevm". 't AnzeggfJn gebeurt twee keer, eerst op
den dag van overlijden; dat is de

tijding van het sterven. De flmielie
van .... (naam v. d. overledene)
lot bfJkend makm dat ..... (naam v.
d. overledene) fJstorrevm is in tiJ OUWfJrdom van... joar in .... moantiJn.
TwiedfJ anzeg (op den dag v. d. begrafenis) .... , dat .... (naam v. d.
overledene) bfJgroevfJn wordt om ...•
uur. Zie ook onder: boo. Vgl. Gunnink 99; Fri. wdb. II 2I9; Bergsma
I 7. 2. dfJ veeg anzeggm, de waarheid zeggen. Zie: veeg.

anzeggJr, degeen die anzegt. Op Urk gebeurde dit door drie of vier oude
vrouwen. Ze werden ook wel "anzegstfJr" genoemd. Tegenwoordig is
er een anzeggfJr. Zie bIz. 222. Vgl.
Karsten II 2 I.
ap, hap. Verkl. eppien. Vgl. Koffeman 35.
apmuut, pinda.
aPPJ/Jpint, appelmoes. V gl. Koffeman
26; Draayer 3; Karsten I I I6; Gunnink lOO; Bergsma 20; Ter ·Laan 44;
Fri. wdb. I 55; Ned. wdb. II 565.
ardJ, hard. IJ is so ard' as 'n stun. Vgl.
Koffeman 35.
ardebbfJ, sterke eb. Zie ook: boar.
ArdJrwik, Harderwijk.
ardstikkmdood, hardstikkendood. J onger
dan: achtstikkJndood. Zie daar.
ambOi:m, aardbeien. Vgl. Koffeman 26;
Boekenoogen 6.
amgfJwierm, kibbelen, een twistgesprek
houden, kiften. 'n KristJlfJkfJ in 'n gJriJformaerdfJ kUnJn 'n ielfJ aVfJd tugm engkangfJr zittm amgJwimn. V gl. Fri.
wdb. I 59; Ter Laan 22.
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ammaling I, hermelijn. 'n ROtt3 toogt albs
weg. Als dat heel erg is zegt men
dat een ammJling het misschien
doet.
ammJling II, armoedzaaier. Scheldwoord tegen een arm mensch. Verkl.
ammaling3tj3. Oen ammJling3tjm! wat een peuter! Gezegd van een
pasgeboren kind, dat maar een paar
pond weegt. Zie: gamwiendjm; pUPJItj3n. Vgl. Koffeman 27; Gunnink 100.
arrie, 1. lawaai, herrie. 2. ruzie. Aer3gJS
arrie OVJr eawm. Vgl. Fri. wdb. I 511.
artJ, 1. hart. Verkl. artjm. 1J et 't an
z'n artJ. Vgl. Koffeman 35; verkl.
ertjm. 2. 'n Krepleppien mit 'n artjm.
'n Kinderkraplappe met 'n geborduurd kruisje op de borst.
artJg, hartig, flink. Zal ik d' artJgstJ man
dan maer wezm? - zal ik dan maar
de eerste zijn, ermee beginnen? Zal
ik de spits dan maar afbijten? V gl.
Ter Laan 295; Ned. wdb. VI 76.
artJbk, hartelijk; graag. W3 binlWn doar
art3bk ontvongJn. ]J kUlWn 'm van albs
wees mahn. IJ gJloojt' t evm artJl3k.
as, als, indien. Vgl. Koffeman 27;
Karsten I II6.
aV3d, avond. 't AVJd of t3 morr3gm zie
j3 'm wei weer v3rskelWn. Zie ilbgavJd.
V gl. Koffeman 26.
aV3dlochtJg, frisch, tegen den avond.
't Is al aV3dlocht3g.
avadstoend, avondstond. Vgl. Koffeman
26.
avm, haven. Zie: Borr3hrav3n. Ik goon
noa d' aV3n, en: ik stoon op d' avan.
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averzie, antipathie, afkeer. Verouderd.
'n Averzie aer3g3s tug3n eawm, - van
een bepaald soort werk, een zaak,
een afkeer hebben. Nu: tug3nzin. (Ook
aan de Zaan wordt het gehoord in
deze beteekenis.)
aV3zierJ, opschieten. IJ aVJziert as 'n leus
op 'n teertonn3. Vgl. Fri. wdb. I 62;
Karsten I 117; Dek 10.
awwoar, 1. alsjeblieft. Soms uitgesproken [3w:tr]. 2. vooruit, alla! "Nou
awwoar, ier ij j3 ' t", zegt een moeder
als ze een kind iets geeft waar het
steeds maar om dwingt. Vgl. Koffeman 35; Boekenoogen 354; Karsten
I 198; Gunnink 102; Van Schothorst 141; Bergsma 23; Ter Laan 47;
Fri. wdb. I 63, 498; Dek 85; Taaltuin V 237.

B

baei3, bij (insect). Komt zelden voor
op Urk.
baer3g, 1. berg, heuvel. 2. een deel
van U rk. De Hervormde kerk staat
op de bamg. 't Coed op tb bamg
bringm, - 't waschgoed te bleeken
leggen. Dat gebeurde vroeger vee!
op de baer3g, maar die is nu bebouwd. Zie: oogtJ. V gl. Gunnink 103.
bamgvuurtjm. Zie: vuurboet.
bagg3bn, huid, bast. Die skorriftb katta et
al m'n melbk op3Ziipen, ij krigt op z'n
bagg3bn. (Metathesis van balg. Vgl.
Bergsma 25; Gunnink 102; Fri. wdb.
189; Ter Laan 48, of samenhang met
baggele, big. Zie Ned. wdb. II 2562.)

bak, I. turfbak, regenbak. Verkl. bekkien. Zie daar. 2. Kommetje, ook
weI schoteltje.
bakkJn, bakken. Voor 'n zegswijze zie:
broen.
bakkJr, bakker. 't ZWiet van tb bakkar
moet 't rogg3brood lekk3r mak3n. Zie:
zwut.
bal, in uitdrukkingen als: Ik snap er tb
ba1l3n niet van, - ik begrijp er niets
van. Ook wel: Ik snap er gien bal van.
Zie ook: snarsien, susien. V gl. Ned.
wdb. II 904; Stoett 145.
baldoad3g, druk, rumoerig, uitgelaten.
Die jong3n is toch alteed so baldoad3g
as 'r VOll3k is. Vgl. Gunnink I02; Van
Schothorst IOI; Fri. wdb. I 73.
ball3k, zolder. Bijna verouderd. Klein
stuk zoider waar de netten hangen
te drogen, {)ok: ball3kien. Hooizolder.
Vgl. Fri. wdb. I 74; Ter Laan 48;
Pan I2; Gallee 3; Gunnink I02; Van
Schothorst IOI; Ned. wdb. II 926;
Van de Water 55; Helderman 20;
Bergsma 26.
ball3km, schreeuwen, loeien van een
klein kind. Ou j3 bdll3kbekkien of:
Ou Ja ball3ksnuutjm! zegt een moeder
tegen een schreeuwend klein kind.
V gl. Boekenoogen go; Karsten I I 19;
Fri. wdb. I 75; Ter Laan 112; Ned.
wdb. II 927.

j3 nija skOenm an. Gezegd tegen kin
deren van een jaar of vier, omdat ze
anders in de sloot zouden loopen door
al maar naar die nieuwe schoenen te
kijken. Smid, Wijj3 r's 'n bindjm om
m'n klomp legg3n? ,,'n Smal bindj3n",
als de klomp gebarsten is; ,,'n briej3
band as d3 roeV3 3r of is, 'n aft3rbindj3n"
ais er een barst in de "akka" zit.
Vgl. Stoett 2523.
bangJ, bang.
bank, bank. Verkl. binkien. Vgl. Koffeman 30.
barr!Jbiesies. Dat is zzek3r noa d3 bambiesies, - dat is zeker weg. Loop van
mij noa d!J barr3biesies, -- loop voor
mijn part naar de maan. Vgl. Fri.
wdb. I 81; Stoett 164.
b3-, voorvoegsel dat aan een werkwoord
de beteekenis kan geven van een
noodelooze handeling. Een kind
vraagt bijv.: "Mag ik ejJ3n fietsm?"
Dan kan het antwoord zijn: "Wa
bifiets j3 toch?" - wat heb je noodig
te fietsen? Evenzoo: Wa bewaer3k j3
toch? - waarom is het noodig te
werken? Wa bekwinkj3 toch? - waarvoor schreeuw je? Wa bepul j3? waarom drink je zooveel? Vgl. Koffeman 28; Ter Laan 58.

balstzen, ronde steen, van graniet of
kalksteen, ronde keisteenen. Zie:
Harting, bIz. 12 vlg, 35 vig. Vgl.
Fri. wdb. I 76.

beab3, grootvader. Zie ook: bepp3, en
de verwijzingen daar. V gl. Koffeman 28; Boekenoogen 38, 1286; Karsten I 125; Gunnink I04; Draayer $
Gallee 3; Halbertsma, bebbe; Mees
328; Fri. wdb. I 100; Helderman 19.

band, band. Verkl. bindj3n. J3 maggm
wel ' n bindj3n om j3 namm eawm, mit

beab3zegg3r, kleinkind. V gl. Fri. wdb. I
IOO; Boekenoogen 269.
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baaer, beheer.
baaersan, beheerschen, iets aankunnen,
het kunnen bolwerken. Ook: Wa
baaerst ja? - wat bezielt je?
baangalan, behandelen.
beat, buit. /J is an da beat awest, - hij
heeft strandroof gepleegd. /J et 'n diel
van da beat ad. In de uitdrukking:
't Is da beat, - het is me wat, het
is de moeite wel, hoor! (Over een
geschenk dat tegenvalt.)
bedda, bed. Ik leg ap 'n bedda, maer ik
goon noa beada (beade is verouderd, zie
bIz. 309). Vgl. Kofl'eman 28; Bergsma 31; Gunnink 104.
beddagarsteed, tijd om naar bed te gaan.
Vgl. Fri. wdb. I 95.
bedaloar, kind dat een ander iets aftroggelt. Zie: oftokkar, gangaloar.
badienaga, avondmaal. Badienaga hajja zuvan wekan noa Pienstar, da was vroegar
'n allava fostdag. Zie ook: aerastbadienaga en bIz. 2 15. Vgl. Gunnink 104.

badragan, bijtrekken. Trek die koes maer
an. Dat ie wat ta groot is, da badragt wei.
Meest in spottenden zin. Bv. als
iemand kwaad is: Oe, da badragt wei.
Vgl. Fri. wdb. I II3.
badrapan, zich bedruipen, opbrengen.
Ja zelJ badrapan, - met eigen verdiensten toekomen. Zovval kan ik niet
badrapan, - zooveel kan ik niet opbrengen, bij elkaar brengen. Vg1.
Ned. wdb. II 1243; Fri. wdb. I 114.
badreej, beroep, bezigheid. Dan za' k ongar
die badrevan skuran, - onder de bedrijven door, onder het andere werk
door. Vgl. Koffeman 30.
badroefd, 1 treurig. 't Is so badroefd, 't Is zoo treurig, zoo ellendig. 2. bijw.
van graad. /J wiet 'r 'n badroefd bietjan
van.
bee, bede, verzoek. 'n Ouwa zak is 'n bee
waard. Zie: zak. Vgl. Bergsma 32.
bejJa, rechtopstaand boord van een
baaien manshemd. Vgl. Koffeman
30; Bergsma 33; Fri. wdb. I 97.

badoenaga, I. gepastheid. Dat was gien
badoenaga, zoas ja miJ baangald eawan.
Zie: radm, angalweza. 2. bezitting.
't Was nogal 'n iela badaenaga die ie adda.
V gl. Koffeman 42.

bagaJJalan, krijgen, binnenkrijgen. IJ kan
't wei bagaJJalan, - I. hij kan 't wel
krijgen, 2. hij kan het wel op, nl. een
portie eten. V gl. Koffeman 29; KarstenI 122; Bergsma 34, I!7; Boekenoogen 4$ Fri. wdb. I 120; Ned.
wdb. II 1363.

badoian, beduiden. Wat et dat nou ta
badBian? V gl. Koffeman 28.

bagin, begin. Za is in 't bagin, 't begin van de zwangerschap.

badOmvan, bedorven. Betar ten poar badBmvan as twze. Dit wordt gezegd als
twee menschen, van wie men weinig
goeds verwacht, met elkaar gaan
trouwen.

bekkien, I. mondje, van een klein kind.
'n Enkele maal het kind zelf. Zie
ook: snuut. 2. kommetje, ook: schoteltje. Koppies in bekkies, - kopjes en
schoteltjes. IJ ja al 'n bekkien ad? -

badoelaga, bedoeling. Vgl. Koffeman 28.
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heb je al koffie gedronken? Niem nog
'n bekkien! - neem nog 'n kopje!
Vgl. Koffeman 27; Fri. wdb. I 98;
Gunnink 102; Van Schothorst 103;
Bergsma 25; Boekenoogen 28; Karsten I 1I8.

baklzen. IJ baklzed z'n ambt mit am.
IJ baklzed gien eus, - hij is nooit in
huis, altijd op straat. Vgl. Ned. wdb.
II 1596.
baknongalan, beknoeien. V gl. Koffeman
28: Ret beteekent ook zich laten
bezetten of bedriegen. Verder: geen
eerlijke omgang tusschen jongens en
meisjes. Bv. wat baknongal ja toch
so laot mit ta jongas? Ook wordt het
vaak gebruikt in den zin van ruilen,
verruilen onder kinderen, wanneer
de een den ander iets afkoopt en
later weer terug wil hebben, hetwelk
dan vaak op kibbelen uitloopt, zoodat soms een der moeders tusschenbeide komt met te zeggen: wat baknonga l ja alteed mit die jonga, ik waorschoe ja as j'at wier doen!
bakollan, betooveren, onder invloed van
den duivel brengen.
bakouwan, kouvatten. Verouderd. Vgl.
Koffeman 29.
balabbakakkan, belasteren. Zie: labbakakka,
labbakakkan. V gl. belabben: Gunnink
105; Fri. wdb. I 137; Ned. wdb. II
1658.
bellagan, in overvloed hebben. IJ bellagt
van da sintan, - hij heeft veel geld.
Zie: zwikzwak. V gl. Gunnink 106;
Ned. wdb. III r878; Stoett 382.
bellan, stukjes. Ik kon rna naeram wei an
ballan avullan eawan. V gl. Draayer $

Boekenoogen 50; Karsten I 123;
Fri. wdb. I roo.

balopan, zoo loopen dat men iets bereikt.
IJ kan et nie balopan, - het is te ver
om te loopen. V gl. Karsten I 124;
Ter Laan 69.
bamietard. As ja zeggan: bin ja bamietard,
dan grev ja 'n klean vloekien, maer zei
je: nou, bin ja badondard!, dan guv ja
'ngroote vloek, maer as ja nou zeggan:
gevUe, dan guv ja 'n easalaka vloek. Den
naam van God, Jezus gebruiken is
aesalak vloekan. Bamietard kan in
drift desnoods gezegd worden, zelfs
dooreenouderling. Vgl. TerLaan6g.
bamuuwga, bemoeiing. Verouderd. Vgl.
Koffeman 29.
bamuuian, bemoeien. V gl. Koffeman 2g;
Gunnink 106; Van Schothorst 104.
banaeian, benieuwen. 't Zal rna toch aras
banaewn, oeval woorden of j' al eawan.
Vgl. Fri. wdb. I 148; Ter Laan 71.
benan, binden. Ik zal da troppot an rna
keel vastbenan. Jonge uitdrukking. Zie:
troppot. Za mozzan 'm benan, - hij is
zoo ruw, het is zoo'n bruut, hij
moest vastgehouden worden. V gl.
Ter Laan 8g.
bengal, bengel. Verkl. bingaltjan. Vgl.
Koffeman 30.
banun, beneden. Zie: omleagas.
benna, mand. Verkl. bennatjan. Vgl. Karsten 124; Boekenoogen 51; Fri. wdb.
I roo, 145; Van Schothorst 104;
Gunnink 106.
banoard, akelig. Verouderd. Ik was so
banoard as ik wiet niet wat. Ik was d',
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bmoard van toe ik 't oorde. Vgl. Koffeman 29.
bePPJ, grootmoeder. Woord van kleine
kinderen, die nog geen bessien
kunnen zeggen. Soms blijft het eenigen
tijd hangen in verbinding met den
naam, bv.: bePPJ KoJJeman. Vgl. Gallee 4; Bergsma 3 I; Ter Laan 7 I;
Halbertsma, beppe.
bJprussm, al prutsend in orde maken,
klaarkrijgen. Oe moet ik dat nou bJprussm? Wa bJprus jie doar?
bJrikkm, bereiken. KonjJ dJ Stad bJrikkJn,
dan was dJ Stad nommJr UnJ. Zie: stad.
bJskiindJlJsierd, beschadigd, geschonden.
B.v. een gezicht, een servies, een
spiegel enz. Zie: skiindJLJsimn.
bJsloon, I. beslaan. Een paard wordt
bJsloegm. 2. betrekking hebben op
iets. Da bJslagt 't gzestJLJkJ levJn. V gl.
Gunnink 104.
bessJl, opnaaisel in een rok, in de mouw
, van een mansoverhemd die te lang
is. Zie: leugJnoat. Vgl. Koffeman 37;
Karsten I 127; Boekenoogen 56; Fri.
wdb. I 103, besteljern.
bessien, grootmoeder. Zie ook: kiikJbessien. Toe maer, moat, jie zulLJn jJn
bessien wei teus venm, je zult je trekken wel thuis krijgen, je verdiende
loon wel krijgen. Zie: dreupJn, VJrgoon.
Vgl. Koffeman 28; Fri. wdb. I 104;
Ter Laan 74; Mees 329; Bergsma 31,
40; Ned. wdb. II 2092.
bessieseggJr, kleinkind. Vuul bessieseggJrs
eawJn, - veel kleinkinderen hebben.
Zie: beabJzeggJr.

besstee, bedstee. Verkl.
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besteetj~n.

best, best. Niet tJ best, goed.

niet zoo erg

bJstekJn, peilen. I. Die is meggien achttienvoezaak tJ bJstekm, - hij is ondoorgrondelijk, - hem doorgrondje niet.
2. WJ kunJn gien groend bJstekm, we halen (met een stok) geen grond.
Zie: peal~n.
bJstel. OUWJ bJstel, - vroegwijs kind.
Vgl. Fri. wdb. I 172; Ter Laan 4,
aalbestel; Boekenoogen 58.
bJstindJg. Zie: stilLJ. Vgl. Gunnink 107;
Bergsma 43; Ter Laan 77; Fri. wdb.
I 173.

bJsussJdierJn, in den doofpot stoppen.
Zie: sussJdierm. Verouderend.
bet. Doar kuun jJ niks van tJ bet, - daar
krijg je niets van los, doar kuun j~
niks van tJ gangJn. Ellips van: doar
kuun jJ niks van tJ bet eawm. V gl.
Ned. wdb. II 2195; Verdam II 91.
bJtakkJn, resultaat hebben, doeltreffen.
]J kunm Jt wei doen, maer 't zal niks
bJtakkm, - geen doeltreffen. IJ et
'n teed zittJn boegJn in 't bJtaktJ niks (zie:
boegm). Wa bJtakt dat nou? - wat
haalt dat uit, waar dient dat voor?
Vgl. Karsten I 128.
bJteakmm I, I. beteekenen. 2. IJ et
'r wat oVrlr brlteakJnd, - hij heeft er
nogal wat herrie over gemaakt, is
er boos om geweest.
brlteakmm II, beteekenis. Verouderd.
V gl. Koffeman 28.
bJtees, bijtijds.
betJn, bijten. DrI lestJ man bit d' oend.
Zie: oend. Vgl. Koffeman 30.

batest, onthand. Als men z'n gewone
werktuigen niet kan krijgen, of een
verwonden yinger heeft en niet gewoon kan werken, zit men batest.
Ja ~ittan doalak maer batest. 't Lik wel
of ik batest bin, - 't lijkt wel of ik
niets meer doen kan. Vgl. Koffeman 30.

beugan II, met de beug, 't hoekwant
visschen. Zie ook beuga, beuganettan.
Vgl. Koffeman 27.

batestan, betas ten.

beugawaant, hoekwant om kabeljauw en
schelvisch te vangen. V gl. Koffeman 27.

batjoenan, betooveren. Verouderd. V gl.
Ter Laan 79; Fri. wdb. I 182.
batoalaga, betaling.
batoetard, mal, gek. V gl. Bergsma 44;
Boekenoogen 59; Karsten I 128;
Van Schothorst 105.
batoetaran, voor den gek houden. Ja
lottan ja niet batoetaran oor, - je laat
je niet voor den gek houden. V gl.
Boekenoogen 59; Karsten I 128; Van
Schothorst 105; Ned. wdb. II 2231.
batreffin, in den bloede bestaan. Zie
batreffin engkangar niks, - ze zijn geen
familie van elkaar.
batutard, beteuterd, verlegen. IJ sting
batutard ta kiehn. Vgl. Draayer 6;
Gunnink 107.

beuganettan, de netten die een beug
vormen. V gl. Koffeman 27.
beugarstielt, de tijd, waarin gebeugd
wordt. Sedert ± 1880 verouderd.

beum, bod em. Ja kunan rb beum ~ien,
- het is bijna op. V gl. voor den
samengetrokken vorm: Boekenoogen
102, in de uitdrukking: 't Is botertje
tot den boom (ook Ned. wdb. III
37); Fri. wdb. I 219; Ter Laan II5.
beutan, buiten. Noa beutan toe, - van
visschers gezegd, beteekent het dat
ze op de Noordzee zijn gaan visschen. Zie ook: binnan. V gl. Koffeman 27.
baveendalak, geestelijk. Spreken over baveendalaka dingen, - spreken over
ervaringen op geestelijk gebied. Baveendalak levan, - geestelijk leven.
Vgl. Ned. wdb. II 2335.
baveulan, bevuilen. V gl. Koffeman 28.

beuga, staand want. Een gemiddelde
beuga bestond uit twaalf rupan. Het
einde van een beug werd aangegeven
door een sting met twee vlaggen.
Zie Verz. Rapp. 69 vlgg.; Koffeman
27, beuge, twee visschersvaartuigen,
welke gezamenlijk in den zomer
ansjovis en in den winter panharing
visschen.
beugan I, buigen, voor iemand onderdoen. Zie: bbkkan. Vgl. Koffeman 29.
xxv - Urk

bavubald, bijvoorbeeld. Zie: bavuurbield.
bavuurbield, bijvoorbeeld. Zie: bavubald.
bawegaga, opschepperij, drukte. Zie: jijling. Vgl. Fri. wdb. I 185.
bawe~an,

bewijzen. Dat ~ei ja nou wei,
maer dat kuun ja niet bawe;;;an.

bawoaran, bewaren, sparen. Bawoard, voor een misdaad gespaard in de
uitdr.: Ja ~ouan ;:.a;:.o vardoen, asja nie
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bawoard blevan. Zie: vardoen. V gl. Koffeman 30.

Biebal, Bijbel. Zie: woareid. Vgl. Gunnink 108.

hazaeran, bezeeren. Vgl. Koffeman 30.

biehalattek, bibliotheek.

hazettan, bedriegen. lena bazettan mit 'n
slinksa struk, - iemand geldelijk probeeren te benadeelen, iemand op
een gemeene manier bedriegen.
Ook: Die jongan et die meid bazet, zij verwacht een kind van hem, maar
hij wil haar niet trouwen. Vgl. Fri.
wdb. I 158; Ter Laan 82; Ned. wdb.
II 2460, 2461.

bun, been, voet. Maei za da bunan, blijf uit hun buurt, vermijd ze.
Skoenan an darloiars bUnan. Groend ongar
z'n bunan. Mit 'n trilland b'Zentjen d',
op ojgoon, - met looden schoenen
ergens naar toe gaan. Zie ook: skrubalbientjan. Vgl. Winkler I 5$ Boekenoogen 62; Karsten I 129; Fri. wdb. I
lIS; Gunnink 108; Mees 328.

bazeunagan, bezuinigen. Vgl. Koffeman
30 •

bunokka, beenderhok. Een afgeschoten,
niet overdekte, ruimte bij de Hervormde kerk, waar de opgegraven
beenderen van het kerkhof neergeworpen werden. Verouderd. Vgl.
Boekenoogen 43.

hazoan, bezaan. Een van de zeilen op
een schip. Zie ook: kleuvak.
bazoedald. 'n Bietjan bazoedald, - 'n beetje
dom, onnoozel. Iemand die 'n bie{jan
bazoedald is, is nog geen soedak.
Dat is erger.
bazoekaga, bezoeking. Vgl. Koffeman 28.
bazorgd, bezorgd, vervuld van zorg.
V gl. Koffeman 29.
baziirgan, bezorgen, zorgen voor iets.
Vgl. Koffeman 29.
bazundagan, zich bezondigen, een zonde
begaan. Mins, skei eut, ja zouan ja
bazundagan, - je zou in drift iets
zeggen waar je later spijt van zou
krijgen. Vgl. Koffeman 30.
bazupan, dronken. lJ is so bazupan as
'n kanon. Zie ook: dronkan, koatar,
lavaloos.
bazwoarlak, moeilijk, onduidelijk. IJ prot
bazwoarlak, - hij is moeilijk te verstaan, hij spreekt onduidelijk.
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biesien. IJ lopt as biesien, - hij loopt
erg hard. Nieuwere uitdrukking. Vgl.
Ned. wdb. II 2671, 1938 onder
berzie, en de dialectwoordenboeken.
biesies, koekjes. Misschien oorspronkelijk koekjes in den vorm van beestjes?
"Eut ' t lichien, weg da biesies", zegt de
huisvrouw als er een klaplooper aankomt. Zie ook: skuifies. V gl. Boekenoogen 1295 onder: boterbiesje; Karsten I 184; Ned. wdb. III 709.
bust, beest. 'n Ondeugand bust, - een
ondeugende jongen. V ~l. Gunnink
109.

bustalak. Za kunan grestalak in bustalak.
Vgl. Fri. wdb. I 96.
biet I, kroot, roode biet. So gek as 'n bas
bietan.
biet II, beet.

hietjan, I. 'n beetje, 'n weinig. As 'n hietjan goed is, kan vuul gien kwaad. 2. een
slokje (brandewijn, jenever). Een
fleschje vol, gehaald in de slijterij
om aan boord of in de werkplaats
op te drinken. IJ ja al 'n hietjan ad?
- heb je al een slokje gehad? Zie:
am. V gl. Koffeman 29.
hzevar, erge honger. Verouderd. Zie:
gzeuw.
bij, I. bij, vz. en bw. As 't puntjan hiJ
'tpoaltjlm komt. BiJ aemdag, - in
herfsttijd. BiJ da aVIm langarst voarlm,
- buiten langs de haven varen.
2. bij, goed bij z'n verstand. IJ is
goed biJ.
biJouwan, naar den wal toesturen. Zie:
ojouwlm.
biJspul, groente bij het middagmaal.
Groenta is biJspul biJ da aerapals. Wat
iJ ja vor biJspul? - welke groente
eet je? Tegenwoordig ook al gruunta.
Aan de groentekar vraagt men: Wat
iJ ja vor gruunta? Vgl. Boekenoogen
128g; Karsten I I 18; Bergsma 5 I .
bik. Amgas bik op zijn, - erg op iets
gesteld zijn. Zie: jel. Misschien de
starn van bikken. Vgl. Boekenoogen 65; Ned. wdb. II 2685.
billa, bil, dij. Vgl. Gunnink 109; Ter
Laan 88.
bingallm, I. de schoolklok luiden. Verouderd. 2. niets uitvoeren. Verouderd. Vgl. Koffeman 27.
binnan, binnen. bw. en vz. Ook: op de
Zuiderzee. Zie: beutlm, binnanskolla.
Vgl. Koffeman 27.

binnanskolla, Zuiderzeeschol. Verdwenen
door de afsluiting. 't Waren kleine,
dikke scholletjes, 10 a 15 em lang
en heel lekker. Vgl. Verz. Rapp.
bIz. 26.
hlad, blad van een boek, van een boom.
Verkl. bloadjan. mv. bloon, bloadan.
V gl. Koffeman 29.
blak, stil, vlak. 't Is geel hlak, er is bijna
geen wind. Ook: de zee is glad.
't Is so blak as 'n leus. Vgl. Fri. wdb.
I 18g; Ter Laan 93; Bergsma 52;
Van de Water 60; Dek 18; Ned.
wdb. II 2775.
bieda, blij, verheugd, opgewekt. Zie:
bliJ. Zo bled' as blik, - zoo blij als
een kind, erg blij. Vgl. Koffeman
29; Karsten I 13 I; Boekenoogen 73;
Ned. wdb. II 2828.
hlei. Bleia locht, - avondrood, kleine
wolken. Verouderd. Zie: locht.
bleus, blut. Ik bin bleus, - ik ben blut,
ik heb geen geld meer. Zie ook: hluus.
blevan, blijven. Ik eaw ablzevan. Verouderd. Nu: ik bin ablzevlm. Vgl.
Koffeman 22 I.
bliJ, blij, vroolijk. Maak ja 'r bliJ in
vrolak mze. Nieuwe uitdrukking, hall.
klanken! Zie: bleda.
blik. Zegsw.: hied 'a.i blik, - opgewekt.
Zie: bleda. Vgl. Boekenoogen 73; Ned.
wdb. II 2828, i. V. bliek.
bloaza, blaas, varkensblaas. Vgl. Koffeman 29; Ter Laan 96.
bloaZIm, blazen. Vgl. Koffeman 28.
bloazard, pocher. Verouderd. Vgl. Koffeman 29.
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blOed. Drie druppels blaed uit den neus
voorspelt een doode. Zie bIz. 222.
bloem, I. bloem. Verkl. bloempien. 2.
pluimpje. Verouderd. 'n Bloempien
kregan, 'n bloempien gzevan. Vgl. Koffeman 28.
bloempot, I. bloempot. Verkl. bloempotjan. 2. Ouwa bloempot, - ouwe
vrijster. Zie: nolo
blbk, blok. Verkl. blukkien. 1J lot mij
mit m'n gat vbr 't blok -dttan, - hij
laat me in den steek. Vgl. Koffeman 29, blukkien.
Blok<.eel, Blokzijl. Ook: Blokdel.
bloot. Bloot VOT da koenta weg; lomp vor
de koenta weg, - zoo maar ruw weg,
zonder zin.
bliiiii. Bliiiiilocht, - broeierige lucht.
Bliiuiweer, - broeierig weer. Zie:
bluuiag, onwerag.
bliiiiwg, broeierig, onweerzwanger. Zie:
bliiiiiweeT. V gl. Koffeman 28; Bergsma 56; Ter Laan 99.
bliiuian, bloeien. Vgl. Koffeman 28;
Gunnink I I I.
bliiuiweer, broeierig weer, zwaar onweer.
Zie: bl'iiiiiweer, bliiiiiag. V gl. Kofleman 28.
bluus, blut, rut. Ik bin bluus, - ik heb
geen geld meer. Zie: bleus, slikgoowr.
Vgl. Ned. wdb. II 29, 33; Stoett,
264; Tuinman II 138.
bo, bericht, boodschap. Da bo kregan,
- 't bericht krijgen van een geboorte. Vroeger kreeg men da bo
als de weeen begonnen. De vrouwen
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die da bo gekregen hadden (familieleden en goede vriendinnen) zaten
bij het kraambed tot het kind geboren was. Zie ook: an<.eggan. Vgl.
Boekenoogen 80; Gunnink III, onder bodn.

boai, wollen stof voor hemden en tussanbroekan.
boar. 'n Boar van 'n vloed, sterke, snel
opkomende vioed. Ook weI: springvloed. Zie: ardebba.
boas, baas, de baas. Zegsw.: As 't nipt
in wier nipt bin ik da boas, - als 't er
op aankomt, berust de beslissing bij
mij, ben ik de baas. As 't nipt in wier
nipt, is da vrouw da boas, in as 't nipt
in duvals nipt, dan is da man da boas,
- als 't puntje bij 't paaltje komt,
in het uiterste geval.... Vgl.
Koffeman 27; Fri. wdb. II Ig8;
Gunnink 113; Ned. wdb. IX 2004.
boatjan, mannenjasje met revers, zonder
kraag, met twee rijen knoopen. Onder't boatJan wordt in de week meestal een donker, 's Zondags een lichtstrtept boatjan gedragen. Zie bIz. 194.
Vgl. Koffeman 27.
boatjasstrtept, gestreepte stof, waarvan
zooweI ongar- als tussanboatJas gemaakt worden. Zie: boatjan, sieamoos.
(In verschillende tinten, dikwijls met
breede roode strepen. Ret donkere
wordt tegenwoordig minder gebruikt
dan vtoeger.)
boegan, praten, zwaar boomen zonder
zin. 1J et 'n teed ;jttan baegan in 't hatakta niks, - hij heeft een tijd zitten
praten en het gaf niets, hij bereikte
er niets mee. Zie ook: hatakkan.

boei, boei, baken. IJ krigt 'n kop as 'n
boei, - hij krijgt een vreeselijke
kleur. Zie: koon. Vgl. Karsten I 134;
Ned. wdb. III 85; Stoett 270.
boend, bond, organisatie.
boent, 1. bont. 'n Boenta doek.
goed.

2.

bont

boeraneus, vlieger in den vorm van een
huis met een puntdak. Zie: vliegar.
boeranliind, boerenland. In boeranliind dienan, - als dienstmeisje dienen in de
dorpen van West-Friesland. Zie: in.
boeranoedjan. 't Werd vroeger ook op
Urk gedragen. In den rouw was de
rand van zwarte zijde, anders van
lichte stof. Zie bIz. 197.
boet, aschschuur. Zie ook: vuurboet en v.v.
Vgl. Koffeman 27; Boekenoogen 81;
Karsten I 136.
boeta, boete.
bOctan, heelen, herstellen, van netten
gezegd. Vgl. Koffeman 27; Fri. wdb.
I 2II; Ned. wdb. III 203.
boezal, schort. Zie ook: skoml. Vgl.
Boekenoogen 84; Karsten I 136;
Ter Laan 109.
boezaroen, kiel, van katoen of linnen.
Bunskeutar boezaroen, - scheldnaam
voor de Bunschoters, die blauwe
boezeroens dragen.
Mia I, bui, bui regen, enz. Oe Mia,
doar komt 'n dikka bOia.
bOia II, beste vriend. Gewone aanspraak
tegen mannen en jongens. Vgl. Koffeman 37; Ned. ~db. III 255; Fri.

wdb. I 212; Ter Laan 138, I09;
Boekenoogen 95.
bOiag. 't Is bOiag, - de lucht is donker,
betrokken. Zie: biuuiag. Vgl. Koffeman 28.
bok I, 1. bok. Verkl. bukkien. Ik krieg
'n mooi kiean bukkien van m'n toata.
2. geit. Zie: sikkien. Vgl. Koffeman 29.
bok II. Van da bok op jespar sturan, van 't kastje naar den muur sturen.
V gl. Boekenoogen 86.
bokkan, bukken, voor iemand onderdoen. Zie: beugan. V gl. Koffeman 29;
Boekenoogen 86; Van Schothorst I 13;
Ter Laan II 0; Van Weel 92.
bokkart, voorover, met den boll en kant
naar boven. Van een bikkel gezegd.
Zie: sketart. V gl. Koffeman 42; Opprel 48; Bergsma 58.
boks, baby-box, loophek. Nieuw woord.
Zie ook: loopekka.
bol, I. brood. Ook: bruinbrood. Moeder vraagt: Wijja 'n piekkien boll
Krintanbol oj wittabol? 2. wittebrood.
Men vraagt bij den: bakker twte
bollan, en krijgt dan twee wittebrooden. Zie: brood. Vgl. Boekenoogen 86;
Karsten I 137; Fri. wdb. I 2 14;
Bergsma 56; Ned. wdb. III 284.
bold"r, eenmaal gebakken beschuitdeeg,
over 't algemeen niet voor den verkoop bedoeld. Enkelen aten warr"rna boldars. Zie: kweeuw"k. Vgl.
Boekenoogen 1288; Karsten I 137;
Ned. wdb. III 299.
bOlk, I. vischje, ter grootte van een
garnaal, met een vrij dikken kop,
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niet eetbaar. Ze waren te vangen
met een mossel, net als garnalen.
Ze komen aIleen in zout water voor.
2. Op den logger vangen ze een veel
grootere viseh, die ook bOlk genoemd
wordt. Vgl. Ter Laan I I I.

bolla, bul, stier. Verkl. bullatjm. Da bolla
skmn, - den stier in den herfst
opvangen. Verouderd. De stier werd
opgejaagd in een steeg, een engte,
en dan aan een touw gebonden.
't Bolla skeran werd van te voren door
den omroeper bekend gemaakt. Doar
ij ja da bolla! zegt men tegen kleine
kinderen om ze bang te maken.
Zie: bol/abuul.
Ik kan ria bol/m we! op, - ik heb
vreeselijken honger. Zie: glieuwm, en
verder: bul. Vgl. Koffeman 2g; Boekenoogen 121; Karsten I 147; Fri.
wdb. I 21$ Van Sehothorst II3;
Gunnink 112; Ned. wdb. III 187;
Halbertsma, boIle; Draayer 7; GalIt~e 6; Bergsma 63; Ter Laan II I.
bolla, visseherssehuit. Deze heeft geen
visehbun, maar meer laadruimte,
is breeder van boeg, lager van steven
en meestal kleiner dan een botter.
bol/abuul, bietebouw. Doar ij ja ria bollabuul! - zegt men tegen kleine kinderen, om ze bang te maken. Zie:
bolla. Vgl. Ned. wdb. III 1879, 1881,
- bullebak, bulleman.
bollamiinria, broodmand, de mand waarmee gevent wordt. Zie: vintan.
bollan, bevallen, pleizier doen. Da bolt
am, - daar heeft hij pleizier in.
Vgl. Ter Laan 112; Boekenoogen 8g;
Ned. wdb. III 309.
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bolltJtj:m, klein broodje, kadetje. Krintabollatjm, krentenbroodje. Wit bol/atjm,
- ovaal wit broodje. Zie ook: bol.
V gl. Ter Laan II I.
baltjan, geldbuiltje, gebreid van wol of
garen, effen of meerkleurig, of genaaid van stof, meest van boatjasstrupt. De gebreide zijn 25 a 30
em bij 5 a 6 em, de genaaide ± 10
bij 15 em. 'n Gebreid bOltjm is niet
makkaltJk, want ja moeten 'n teed stoan
ta jommaltJn aer dat ja ja sintan dareut
eawm. Deze worden dan ook haast
niet meer gebruikt.
Wees ja skippar gaoorzaam, zuun, in dink
om ja bOltjm, - zegt vader tegen
een jongen, die voor 't eerst naar
zee gaat en niet bij zijn vader vaart.
Vgl. Koffeman 27; Boekenoogen 124;
Karsten I 148; Van Sehothorst II5;
Bergsma 77; Helderman 22; Gallce
56; Halbertsma, buul; Ter Laan 140;
Bergsma 77.
bommalamoerstzen. Zie: ommaldemoerstzen.
bonnefooi. Op ria bommalsifooi, - op goed gel uk af. 'n Broek
makm op da bommalsifooi is zunria. Vgl.
Ned. wdb. III 363; Stoett 2g0.

bommals~fooi,

bommazij, bombazijn. Zwarte katoenen
stof, meest gebruikt voor werkpakken omdat het elke week uitgesehrobd moet worden. Daarvan
wordt het spoedig wit. Vgl. Ter
Laan I IS; Van Weel go.
bon. AIleen in: niet goed bon,
goed wijs. Zie: duga.

niet

bonk, stuk of brok van iets. Verkl.
bunkien. Vgl. Koffeman 2g.

boorsal, boord van een kous.
booskip, boodschap. IJ is nog ta goar om
'n booskip ta doen, - hij is nog te
dom om een boodschap te doen.
Vgl. Karsten I 139; Boekenoogen 95.
bord I, bordo Verkl. bordjan. Ik eaw m'n
buurvrouw 'n bOrdjm abrocht, - mijn
buurvrouw, die in de kraam ligt,
wat lekkers gebracht. Ook wel: kraambordjm. Zie: kraampannf)koekies, preumJsop. Vgl. Koffeman 29.
bord II, plank in een kast of aan den
muur gespijkerd. 'n Bord vor z'n kolla.
Zie: kolla. Vgl. Boekenoogen 98,1294;
Fri. wdb. I 209; Ter Laan 119; Bergsma 63; Dek 20; Taaltuin V 92;
Stoett 317; Ned. wdb. III 519.
bOmg I, borg. Ik stoon ja 'r bOmg vor,
- ik sta er borg voor. Vgl. Bergsma
66.

bOmg II, mannetjesvarken. In deze
beteekenis verouderd. Vgl. Koffeman 29; Karsten I 120; Fri. wdb. I
67; Van Schothorst 113; Gunnink
I 13; Bergsma 66; Halbertsma, barg;
Franck-van Wijk 34.
bOrragameester, burgemeester. Vroeger:
borragameastar.
bomgm I, bergen. 't Skip is abomgm.
Ik eaw m'n ulLJ opabiimgd, of: opabOrragm. Vgl. Koffeman 29.
bomgm II, borgen, poffen, koopen
zonder direct te betalen. Vgl. Koffeman 29; Gunnink 113; Karsten I 147.
Borrakaravan, Broekerhaven. Verouderd.
borstrokkien,
vrouwenbovenkleedingstuk. Zie: bOrstrokkien, en bIz. 195.
bOrstrokkien, borstrok. Verouderd. Zie:
bOrstrokkien. Vgl. Koffeman 29.

bos, bos. Verkl. bussien. Vgl. Koffeman
29·

bOskop, kroeskop, stofferhoofd, verward
hoofd met haar.
bOSSfJg, betrokken. IJ is varkouwm in i}
is zo bossag in z'n gazicht, - hij ziet
er wat betrokken uit.
bot, touw, vliegertouw, ankertouw. IJ
ad gien bot gmog. Zie: pinnabot. V gl.
Boekenoogen 101; Karsten II 17$
Bergsma 67; Ned. wdb. III 682, 683.
bot I, kort aangebonden. Ik bin weI
'n bietjm bOt, maer ik zal ja niet opkauwan. Vgl. Fri. wdb. I 222; Boekenoogen 102; Karsten I 140; Bergsma 67; Ter Laan 124; Gunnink
113; Ned. wdb. III 689 (692).
bOt II, bot (visch).
bot III, been.
botbeugar, botvisscher. Zie: botoekar. Het
botvisschen is afgeloopen sedert de
afsluiting.
bOtoehr, I. haak, ongeveer 2 cm lang,
waarmee de bot gevangen wordt.
2. iemand die op bot vischt. Vroeger
werden de botvisschers zoo genoemd.
Nu spreekt men van bOtbeugars. Zie
daar.
bottar I, botter. Vischschuit met scherpen, hoogen boeg en spitsen voorsteven. Zie: bolla, en bIz. 336. Vgl.
Fri. wdb. I 223.
bottar II, boter. ~l eawm 'm op rb bottar
toe ad, - hij is niet erg snugger.
Vgl. Boekenoogen 102; Fri. wdb. I
249; Ter Laan 125; Van de Water
63; Bergsma 67.
bout. Da bout die bi} 'tgat oftbrukm is. Zie:
waerake;:;r.
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hov;mduur, bovendeur, bovenste helft
b.v. D'r is niet vuul tJ brantutJn. Dat
van een deur, die in twee deelen is
brantuut toch niks! - dat beteekent
verdeeld. Zie: ongJrduur.
toeh niets.
bovJnkorst, bovenkorst van besehuit. bream, I. groote, blauwe vlieg. 2. wesp
Als een dienstmeisje een sleehten
(komt zelden voor op Urk). Vgl.
dienst had, slecht eten kreeg en een
Boekenoogen 109; Bouman 17; Westonaardige behandeling ondervond,
frio ww. 10; Fri. wdb. I 230; Ter
zei ze: "Och mins, jJ kregm d'r 'n
Laan 131; Dek 21; Ned. wdb. III
bovmkursien". De onderkorst is nJ. het
12 75.
lekkerst. Zie: boldJr.
Breamm, Bremen. Zie: wees.
braeim I, I. breien 2. breiwerk. Vgl. breawm, breeuwen. Zie: vJrbreawm. V gl.
Koffeman 27.
Ned. wdb. III 1204.
braeiJn II, brouwen, de huig-r spreken. breikokJr, breihout, breikoker, breiZie: krolbn. V gl. Koffeman 27;
seheede. Verouderd. Houtje van 15
Bergsma 7 I; Gunnink I 15; Van
a 20 em lengte, met een gat er in
Sehothorst II2.
van ong. 4 em diepte. De koker
brand, I. brand. 2. brandstof. IJ j'al
wordt gestoken tussehen de banden
brand op dJ zolfhr? ark is 'n gJzegJnd
van het midfhldJ en een van de
to~d, dJ koenen guvm dJ melbk, in
breipennen werd bij het breien in
sketm fh brand. Zie: skokh. 'n GrotJ
het gat gezet. Een enkele maal waren
skuur in weanJg brand. Zie: skuur. V gl.
ze van zilver. Vgl. Karsten I 141;
Ned. wdb. III 1042; Bergsma 6g.
Boekenoogen I II; Fri. wdb. I 231;
Bergsma 70; Gunnink 114; Ter Laan
brandJkieM, elke plant, die steekt.
128; Ned. wdb. III 1218, 1225.
I. brandnetel. 2. blauwe zeedistel.
Vroeger: branrbkittJI. Vgl. Koffeman breiskoel, handwcrkles. Vgl. Fri. wdb. I
27; Bergsma 6g.
231.
brandJween, brandewijn. V gl. Koffeman brJtoal, brutaal. BrJtoal astJ dUVJI. IJ is lui,
28.
lekhr in brJtoal, - hij verbeeldt zich
ziek tc zijn.
brandissJn, te keer gaan, onredelijk de
les lezen. Doar kwam ie so an brandissm! breun, bruin. Die kan ZJ ok breun bakkm,
- hij kwam zoo kwaad op hem
- hij kan sterke verhalen vertellen,
aanloopen! IJ brandistJ dat 't 'n oard
doorslaan. Vgl. Karsten I 146; GunaddJ, - hij was vreeselijk kwaad.
nink 115; Van Sehothorst 113.
brannm, branden. Pas op, bran jJ niet! briebJI, snotneus. Kom ier, dat ik jll
brieblll ofveeg. Vgl. Boekenoogen II I;
V gl. Koffeman 28; Bergsma 6g;
Ter Laan 130; Fri. wdb. I 226; Dek
Karsten I 143.
21.
bried, breed. Die 't bfied et, lot 't bned
anglin, in die 't nog brujllr et, die lot
brantutm, verdienen. Uitsluitend vissehersuitdrukking. D'r wordt van rb
't slUpm. Zet jJ goed brud neer, week niks brantuut, - als het stormt
ga er rustig bij zitten, dat je alles
374

goed kunt hooren. V gl. Karsten I
142; Boekenoogen 108; Fri. wdb. I
230; Ned. wdb. III 1I76; Ter Laan
129, 908; Meyer 16; Bergsma 7 I.
briefien, bankbiljet. 'n Briefien van duzJd.
Vgl. Ned. wdb. III 1334.
bries, bries, sterke wind. 'n DikkJ bries,
- windsterkte VI (schaal van Beaufort). Zie: wiend.

horst 1I3; Gunnink 1I5; Ter Laan
135; Bergsma 73; Helderman 22;
Ned. wdb. III 1612.
braggJ II, brug. KiimpJrbroggJ, - zegsw.
zie onder: meso Vgl. Koff'eman 27;
Ter Laan 134.
brok, brok, stuk. Verkl. brukkien. Vgl.
Koff'eman 28.

hroen, broeden, mijmeren, peinzen. Wat
zit jie tJ brDen? - opmerking tegen
iemand die stil in een hoekje zit.
Vgl. Ned. wdb. III 1422.

Brokzeel, Blokzijl. Verouderd. Nu Blokzeel.
brood, roggebrood. Mv. broon, soms:
broons. T wie broon, - twee roggebroaden. Zie oak bol, novJn. Vgl.
Koff'eman 28, 29; Bergsma 73; Fri.
wdb. I 227; Ter Laan 135.
broon, braden. V gl. Koff'eman 29;
Gunnink 115.
brouwJn, trekken, aIleen van koffie.
GoedgJbrouwdJ, duurgJwamktJ tas koifie,
- extra lekker gezette koffie. Soms
doet men een schepje kaneel in den
koffiepot am de koffie smakelijker
te maken. Koifie et al so langJ stoon
tJ brouwJn. Vgl. Ned. wdb. III 1590.
brullift, bruiloft. Ik goon ap tJ brullift, naar de bruiloft. Vgl. Karsten I 146;
Gunnink 115; Van Schothorst I 13;
Fri wdb. I 241.
briiiii,broei. Zie: slik. Vgl. Ned. wdb.
III 1458.
briiiiiJn, broeien. Zie: eutbriiiiwn. Vgl.
Koff'eman 28.
briiiiiweer. Zie: bliiiiiweer.
bruur, broeder. Zie: bupJ. Vgl. Koff'eman 27; Ter Laan 137; Bergsma 71;
Van de Water 64; Van Schothorst

braggJ I, snede roggebrood. BraggJ mit 'n
kweeukicn. Zie bIz. 225. Vgl. Koff'eman 27; Fri. wdb. I 239; Van Schot-

1I3·
brij, pap. Brij mit klutjJs. Rmnbrij.
KaTJmellJkshrij. Zura brij, - bessennat

brievJtessien, enveloppe. Verouderd. Zie:
brievJzekkien. V gl. Koff'eman 44.
brievJzekkien, enveloppe. Verouderd.
Zie: brievJtessien. Vgl. Koff'eman 44.
brik, I. strak, sip. 'n Brik gJzicht. Wat
kick jJ brik, oj dJ battJr ap is. Z'n lippicn
stot brik, - hij trekt een lipje. 2. Van
de lucht: danker. DJ lacht stot brik.
Vgl. Koff'eman 28; Boekenoogen I 12;
Karsten II 202; Fri. wdb. I 236;
Gallce 5, 65; Bergsma 54·
hrillJ, bril. Zie: kleuvJk.
hringJn, brengen. Vgl. Koff'eman 27.
brobbJlaPPJ, breilapje, broddellap, werklapje van een meisje, dat leert
handwerken. 't Wordt gebreid op
't breiskoel. Zie: breiskoel. V gl.
Boekenoogen 1I4; Gunnink I I 5;
Fri. wdb. I 238; Ned. wdb. III 1408.
broekrJgJ, een stuk geteerd of geverfd
linnen, dat gebruikt wordt am het
inlekken van water tegen te gaan.
Verouderend. V gl. Koff'eman 30.
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met sago. Vgl. Fri. wdb. II 68;
Bergsma 71.
hugal, beugel. lk weet niet of dat wel
duur ria hugal kan.
huk, buik. Verkl. hukkien. Vgl. Winkler
I 54; Karsten I 146.
hUkan, beuken, slaan. Ik eaw d'iela dag
an da washoalam stoan ta bUkan, ik eaw toch
so in m'n linrian, minsl Vgl. Van
Schothorst 1 14.
hul, stier. Zie: holla I.
hulakan, zwaar slapen. Ik eaw tot niegan
uur leggan hulakan.
hulan, builen. Meel bUlan, ahUUld meel.
hullaman, I. doelloos rondloopen van
jongens, die van school zijn weggebleven. 1J et 't skoel ontgluupt in toe
et ie om top alopan. 2. bungelen van
loshangende knoopen aan een jas,
een los eind touw aan den mast.
Bunskeutan, Bunschoten. Zie ook hoezaroen.
Bunskeutar, I. bewoner van Bunschoten.
2. benaming van iemand die uitdrinkt zoodra er is ingeschonken. De
Bunskeutars zelf staan daar n.1.
voor bekend.
hupa, broer. Verouderend. Is dat joen
bupa niet? Bupa, mag ik 'n sint? Vgl.
Koffeman 27; Mees 328.
burangarucht, een gerecht waarvan men
meedeelt aan de buren. Zie: koolmoes.
bUUl, beul. Vor z'n vrouw is ie 'n bUul.
huup, gek, vreemd. Oorspronkelijk de
naam van een jongen, die wat
achterlijk was, werd het later de
naam van een eigenschap.
bijkieuwieuwan, bijstoffen. Da kamar 'n

bietjan bijkieuwieuwan.
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daerag, stuk veen dat van den bodem
losschiet, en in de zee ronddrijft.
Bij Harderwijk en Elburg nog wel
eens. Vgl. Boekenoogen 141; Gunnink 117; Ter Laan 145; Bergsma 85.
Stok daerag. Scheldwoord, een beetje
minachtend. So geel as 'n daerag.
daeram, darm. 't Zal ja weI dunna dor ja
daeraman lopan. Zie: dunna. As ik ja
in m'n annan kregan, dan ;:;al ik ja
daeraman bij ellan eutmetan. Vgl. Koffeman 30; Ter Laan 145.
daertag, dertig. Vgl. Koffeman 30.
dakkan, slaan, een klap geven. Zie:
oJdakkan.
dal, da1. Mv. doalan. Baeragan in doalan
ontmoetan engkangar niet, maer joe koem
ik nog weldars tugan, - maar jou vind
ik nog wel (dreigende opmerking).
dam, I. dam. Die is ovar ria langan dam,
in 't affirliind. Lett. en fig. Zie: affirliind. 2. bepaald gedeelte van de
haven, n1. de Westdam. Zie: walla.
De botters liggen ook wel aan den
Oostdam. Nou, ja kunan ria skeut wei
an da dam leggan, - je kunt je bedrijf
wel staken.
ddmie, I. kortgeleden, maar op denzelfden dag. Wannaer et ja beaba ier
awest? Nou, ddmie al. 2. binnenkort.
Ik kom damie wei effin bij ja. VgI.
Koffeman 30; Ter Laan 148; Bergsma 84, 92; GaIMe 8; Van Schothorst 210; Boekenoogen 140; Karsten I 152; Opprel 51.
ddmievordan, straks, over zekeren tijd,
in de toekomst. Ddmievordan, as de
Z8iar{.u droog is ... Vgl. Koffeman 30.

dan, wei, in vragen, aan het eind van
den zin. Ik niet. lie dan? Of: in jie
dan? - en jij? Van wie is dat dan? Van wie is dat wel? IJ jJ <;in an drog3
vis, dan? - Heb je soms zin in droge
visch?
dang313n, omloopen, zaniken, niet opschieten. Maak nou of, in stoon nou
niet t3 dang3lm. Ik eaw 3r d3 iela dag
at mu omJdang3ld. Vgl. Karsten I
150; Boekenoogen 132; Fri. wdb. I
257; Ned. wdb. III 2276.
dankboar, dankbaar. Vgl. Koffeman 31.
diins3n, dansen. Vgl. Koffeman 3 I .
dat, opdat. Na imperatieven, met finale
beteekenis. Kom ier, dat ik ja brieb3l
ofveeg. Vgl. Ned. wdb. III 2306.
deat, duit. AIleen in: vier deatm, 'n plak,
- twee en een halve cent. T woalif
deatan, - zeven en een halve cent. 'n Deat in 't sekkien doen, of: -leggan,
of: - stekm. Vgl. Van Schothorst
120; Fri. wdb. I 301.
deel, steenen vloer, in schuur, keuken,
gang. ]J dul legt op da deel, - je
portie ligt op den grand. Vgl. Koffeman 31; Ter Laan 152; Halbertsma,
dele; Bergsma 8S; Gunnink 117;
Helderman 24.
dekan, I. deken, wollen deken. 2. 'n
Mooi leppien gruna dehn, - 'n mooi
stukje grond. V gl. Koffeman 34.
dekkm, gaan, er vandoor gaan, op de
vlucht gaan. IJ ging j3 dekk3n oor! hij ging weg, maakte dat ie weg
kwam; hij maakte beenen. Vgl. Ned.
wdb. III 2379.
darekt, direct, dadelijk.
dessien, zwarte band over de u1l3.
Zie bIz. 197.

deum, I. duim van de hand. Verkl.
deumpien. Zie: neu2;.3knak3r. 2. lengtemaat, ongeveer twee en een halve
cm. Zie v.v.
deun, I. duin, zandheuvel. 2. groote
vrouw. 'n Deun van 'n jrommJs. VgI.
Koffeman 3 I.
Deusar, Duitscher. Ook wel: Deusman.
Mv. Deuslown. Vgl. Koffeman 31.
Deusliind, Duitschland.
deust3r, duister, donker. Vgl. Koffeman
31; Van Schothorst 123.
deuv3, duif. IJ is so grees as 'n deuv3.
Vgl. Koffeman 30.
deuvokka, I. duivenhok. Vgl. Koffeman
31. 2. huis, waar ieder uit en in
loopt, waar veel visite komt.
dezmg, heiig. Dezmg in da kimmJn, heiig, nevelig aan den horizon. Zie:
kimmJn. Vgl. Boekenoogen 1300;
Westfri. ww.68; Dek25; Gunnink I 18.
dieak3nij3, diaconie. Verouderd. Vgl.
Koffeman 31; Bergsma 87.
meg. J3 zreg in ja dreg verflOtm, - je
ziel en je zaligheid verfluiten. Vgl.
Karsten I 15 I; Boekenoogen 134;
Ter Laan 151; Ned. wdb. III 2324.
duga, goed, in orde, verstandig. J3
binnan nie toed duga, - niet goed
wijs, je bent niet lekker. Zie ook:
bon. Vgl. Ter Laan 151; Boekenoogen 134; Dek 24.
drel, deel. Die OUW3 man et ook niet vuul
drel van levm, - heeft geen prettig
leven.
dieldartjm, wijnglaasje zonder voet. Aan
boord gebruikt als er een borrel
gehaald is. Men drinkt er om de
beurt uit.
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dielaga, deeling. Vgl. Koffeman 30.
dielm, deelen. Vgl. Koffeman 30.
dier, dier. Dronkm as 'n dier. Zie: dronkan.
dierhoar, lief, dierbaar. V gl. Koffeman 31.
diezak, zak, broekzak, losse zak van
een vrouw. Z'n and in z'n diezak
stekan. Eut da diezak hatoalan, - uit
je zak, contant betalen (opp. eut
tb kem hatoalan). }a eagan diezak
ansprekan, - betalen, meebetalen.
Da minsan, dieliegmind'reagandiezak, ze geven den prijs van iets lager op,
dan het in werkelijkheid kost. Die
kuun ja in ja diezak stekan, ouwa! - met
die opmerking kun je het doen.
Grote aeran, langa pepan, diepa diezakan,
niks ta grepm. 't Wordt gezegd van
menschen met veel drukte en weinig
geld. Voor den vorm, zie: Warenar
194. Vgl. Koffeman 31; Boekenoogen 147, 1300; Karsten I 154;
Mees 328; Van der Kooy 58.
diezakdoek, zakdoek. Wordt gebruikt als
men zich heel netjes wil uitdrukken.
Zie: snoddoek, zaddoek.
dik I, dijk. Ik eaw d'iela dag awamkt,
want ik adda 'n eus as 'n dik, - een
erg vuil huis. Vgl. Koffeman 31;
Boekenoogen 148; Fri. wdb. I 272;
Karsten I 155; Van Schothorst 118.
dik II, koffiedik. Zegsw. 't Is alteed
woatar op 't OUW3 dik, - je maakt het
maar erger door de zaak weer op
te halen. Vgl. Ter Laan 164.
dikka, dik. 'n Dikka man. M'n vingar is
so dikka. Als bw.: IJ et dikka op z'n
eud ad. Zie: eud. Vgl. Gunnink I I 9;
Ter Laan 164.
dikkard. Zegswijze: IJ it as 'n dikkard.
Een Urker weet niet wat een dikkerd
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is. Waarschijnlijk een vervorming
van dijker, dijkwerker. Vgl. de uitdrukking: hij eet als een polderjongen. Vgl. Karsten II 203; Ter Laan
161; Fri. wdb. I 272; Opprel 51;
Tuinman I, aanh. bIz. 25; Ned.
wdb. III 2610.
dikkOek, dikke koek. 't Wordt door
iedereen gegeten als de maaiers in
het land zijn. Dan eet men maeiarskost. Zie daar.
dikkop. I. klein vischje, ook wel hOlk
genoemd. Kinderwoord. 2. maat
voor jenever of brandewijn. 1/5 L.,
1/.. flesch. D3 OUW3 Skipp3r kon 't in
un keer op.
diliah3rieran, delibereeren, overleggen.
Vgl. Karsten II 203.
dindar, bastaardvloek. Wat dindar! Zie:
dindardag. Vgl. Koffeman 32, wei te
dinder; Van Schothorst 1 17.
dindardag. AIleen in den uitroep: wat
dindardag! - wat donder. Zie: dintbr.
Als naam van den weekdag: Donderdag. Vgl. Koffeman 32.
dindarm, heen en weer bewegen, zich
heen en weer bewegen. Zit nie so mit
dat keend ta dindmn, - 't kind op de
knie heen en weer bewegen. Vgl.
Koffeman 31; Fri. wdb. I 274; Van
Schothorst 117; Ned. wdb. III 2406.
dindarjagan, vervelend, lastig zijn. Zit
niet lang3r ta dintbrjagan.
Ding3sdag, Dinsdag. Ook: Dingiesdag.
Dingiesdagganacht. V gl. Koffeman 30.
dinkhoar, denkbaar. Vgl. Koffeman 31.

dinkan, denken. Vgl. Koffeman 31.
dissa, deze. Zie: dizza. V gl. Koffeman
30; Gallee 8; Gunnink I 19; Fri.
wdb. I 275.

dizza, deze. Dizza kant. Zie ook: dissa.
Vgl. Ter Laan 167; Bergsma go.

domanijspillatjm, dominospel. Vgl. Koffeman 31.

doad"bk, dadelijk. V gl. Koffeman 30.
doald"r, daalder. Oendard doalriars, -/150.
V gl. Van Schothorst I 15.

dondaran, donderen. 't Wordt vermeden,
aIleen nog wel eens gebruikt als
't ver weg is. 't Donriart in ria vaerta
nog. Zie: slag, onweerslag, licht.

doar, 1. daar. IJ lopt doar. 2. asjeblieft.
Nou, doar dan! Vgl. Koffeman 30.

donag, danig, erg. Ik bin ar donag van
varskeutan. V gl. Koffeman 30.

doaran, daaraan. Vgl. Koffeman 3 I.

donnakm, dommelen. In ria kaerak leggan
ta donnakan, - zitten dommelen.

doarsteabn, verteIlen, uiteenzetten. Verouderd. Die man et 't so mooi doar"steald. V gl. Koffeman 31.

donnakard, iemand, die in de kerk altijd
slaapt.

dod"bk, doodaankondigend. Toen oenz"
buurman b"groevm is toe zeg ik al: ria
klokka die luidt zo dorialak, dat d'r zal
d'r weI gauw wier zen op vollagan. Vgl.
Fri. wdb. I 260.
doegm, duwen. Goon jie maer op ta slfe
zittan, dan zal ik)3 wei doegan.

dood, dood. 'n Dood lik, - lijk. Zie: lik.
Betar dood leggan as dood waerakan.
doodklzed, I. Iijkkleed, dat bij begrafenissen over de kist gehangen wordt.
2. kleed, dat de doode aankrijgt.
lJ loopt mit z'n doodklud an, - hij
ziet er erg slecht uit. V gl. Koffeman
31 •

doekien, halsdoekje. Feen doekien, - doek
van neteldoek, die in den zomer door
de meisjes 's Zondags gedragen
wordt.

doopsWl, doopceel. lena z'n doopsWl lichtan. Vgl. Ned. wdb. III 2gOI; Stoett

dol, roeipen. Die man is so steeJ as 'n dol,
- lichamelijk stijf.

doos, doodsch. Nou, 't is ier mooi doos,
- er is hier niet veel te beleven.
Vgl. Koffeman 31.

doll"joras. Dat got so maer in da dollajoras
voort, - dat gaat zoo maar, op goed
geluk voort. V gl. Fri. wdb. I 284.

dopaga, doop. 'n Zundag is 'r gien dopaga,
- a.s. Zondag wordt er niet gedoopt.

domanie, dominee. Zie: domanij. Vgl.
Koffeman 3 I .
dommij, dominee. Verouderend. Nu
dikwijIs: dommie. 'r Got 'n domanie vorbij, zegt men ais een heel gezelschap zwijgt. V gl. Koffeman 3 I;
Fri. wdb. I 284; Ter Laan 176.

4 64.

dopien, sausje, saus voor Jan in den zak,
pappesak, bestaande uit melk, al of
niet met ei. Zie: zuurdoop. Mostard
is gien eidoop, - als antwoord op:
Ik most dit, en ik most dat. Vgl. Koffeman 31; Boekenoogen 165, 650,
1271; Karsten I 159; Halbertsma,
deup; Bergsma 87.
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doppa, dop. Verkl. doppien. Van een ei
b.v.
dorda, derde.
dordaans, derdehandsch. Da's allamoal
dordaans goed, minderwaardige
koopwaar, rommel.
dordaman, een jongen boven de twaalf
jaar, die vaart. Dikwijls was hij bij
den schipper in den kost. Zie: knecht,
skupan, lantrappar. Vgl. Koffeman 30.
dorrap, dorp. Om dorrap lopan, - een
wandeling rondom het dorp maken.
Vgl. Koffeman 30; Gunnink 121;
Van Weel 95; Van de Water 71.
dorst, dorst. "Mimma, ik eaw nezzoon
dorst" • Moeder: "Kreup dan in da
koe z'n borst".
dot, dot. V erkl. dotjan. V gl. Koffeman
31 •
dovakeulan, doovekolen. V gl. Koffeman
30 .
doza, doos. Verkl. dosien. V gl. Koffeman 31.
draagpeet, vrouw, die de kinderen, welke
gedoopt worden, naar de kerk draagt.
Het kind kan, maar hoeft niet naar
haar te heeten. 't Kind heet naar de
peet. De draagpeet van 't oudste
kind heet voor aIle kinderen peet.
draeian, I. draaien, door den wind gaan.
2. liegen. Vgl. Koffeman 32.
dramr, iemand die niet recht voor de
zaken durft uitkomen. Zie: draeian.
Vgl. Koffeman 32.
dranzan, drenzen, dwingen, dwingerig
schreien. Zie ook: gadrans. Vgl. Kof210

feman 31; Boekenoogen 173; Van
Schothorst 120; Karsten I 160; Ter
Laan 186; Ned. wdb. III 3259.

dranzarag, vervelend, huilerig. 'n Klein
kind dat tan den krijgt, is dranzarag.
Zie: kwiskwas. Vgl. Ned. wdb. III
32 9 1 •
drealaga, houten onderleggers van een
bedstede, ladings. In de oude huizen
waren de beds ted en boven den kelder. De drealagan waren daarom
heel dik. Za is duur da· drealagan azakt,
- spottend gezegde over meisje dat
bevallen moet.
dreefduurnat, drijfnat, doornat. Versterking van duurnat.
dreupan, druipen. 't Zal ja wei in ja skottal
komman ta dreupan oor, dat ja zo onvarbottag binnan tugan ja mimma, je zult
je trekken wel thuis krijgen, dat je
zoo ongehoorzaam bent tegen je
moeder. Zie: bessien, vergoon. Vgl.
Boekenoogen 908.
dreutal, I. stop, in een vat. Verouderd.
2. ijspegel. Da dreutals ongan d'r an.
Vgl. Boekenoogen 175, 1300; Ned.
wdb. III 247 1, 3297.
dreuva, druif. Zie ook v.v. Vgl. Koffeman 31.
drevan, drijven. 1J wit wei wat skapan of
ie drift, - soms gevolgd door: as ie
affir da vaerakas lopt, - hij weet wel
wat hij doet, laat hem maar begaan.
V gl. Koffeman 30; Eckart 529.
diU, drie. Met z'n dr'i:en, - met z'n
drieen. lena, twua, dru. Drie eiaran.
dr£eklis, iemand die een beetje mal is,

aan wien een steekje los is. Verouderd. Zie: driekli;:;oor. Vgl. Fri.
wdb. III 316; Ter Laan 193; Ned.
wdb. III 330B.

deren). Zie: rumoerig. Vgl. Karsten I
162; Boekenoogen 17B; Fri. wdb. I
17B, 29B; Bergsma 95; Ned. wdb.
III 3497.

driekli;:;oor. Zie: drieklis. Verouderd. Vgl.
Boekenoogen 446, i.v. klezoor.

drokkan, drukken, persen. Vgl. Koffeman 31; Bergsma 95.

drietuut, mollig kind (vleinaam). Lekkm dr£etuut dat ja d'r hinnan.

drokta, ongenoegen, ruzie. Drokta kriegan. Vgl. Fri. wdb. I 29B; Ter Laan
190; Boekenoogen 179; Karsten II

drinkan, drinken.
drinkmgloasien, I. wijnglas. 2. drinkglaasje voor een kanarie. Vgl. Koffeman 31.

162.

drokwoatar, dropwater. Lekkernij voor
de kinderen. Zij krijgen het uitsluitend in de maaiersweek.

droad, draad. IJ gift gien droad, - hij
geeft geen antwoord. Zie: un, waffil,
wierwaerak.

dronkan, dronken. <,0 dronkan as 'n puntar,
as 'n koatar, as Maastricht, as 'n dier.
As ja ;:;0 dronkan binnan as 'n dier, dan
droelie. Wat droelie, wat deksel. Zie:
wor ja mit vier man an boord adroegan.
droeliekoatar.
Lavaloos dronkan. Zie: dronkat, ha;:;ilpan,
la;:;ms. Vgl. Gunnink 122; Stoett
droeliekoatar. Droeliekoatar nog as toe, - !
1109, 2046, 2384; Bergsma 92, i. v.
wat deksel! Zie: droesiekoatar. Vgl. •
doen.
Koffeman 32; Karsten I 162, Ned.
dronkat, dronken. Verouderd. Vgl. Bergswdb. III 3395.
ma 95, onder drinken; Gunnink 122.
droesiekoatar. Wei droesiekoatars! - Wat
droogskuur, poetsmiddel, fijngewreven
deksel! Zie: droeliekoatar.
plavuizen. Vgl. Karsten II, 203.
droevag. 'n Droevaga locht, - betrokken
droppien, I. klein beetje van iets. 2.
lucht.
sterke drank. IJ lust graag 'n droppien.
droe;:;ag, druilerig, troebel. Da loch! stot
Gief rna nog 'n droppien thee.
droezag, - de lucht is druilerig, drubbalan, drentelen, heen en weer 100dreigt naar regen. 't Woatar is droezag.
pen. Verouderd. Die man die lopt daer
Vgl. Koffeman 31.
ok enan drubbaian, -loopt met zijn ziel
onder z'n arm. Vgl. Fri. wdb. I
drogan, drogen. 't Droogt as 'n knililt, 292; Ned. wdb. III 3301.
't droogt vlug.
drogavis, gedroogde visch. Gedroogde drumpal, drempel. /J et ;:;'n hunan nog
nooit ovar m'n drumpal ad. Vgl. Van
scharretjes of scholletjes.
Schothorst 121.
drok I, drop. Vgl. Koffeman 31; Dek 27.
drilnan, dreunen. Die zit te dronan, hij
drok II, lastig, luidruchtig (van kinzit op de W. C.
3B1

druputaltjan, 'n Klean druputaltjan, - een
pasgeboren kind dat te klein is. Zie:
drupuutjan.
drupuutjan. 'n Klean drupiiutjan. Zie:
druputaltjan, drutaltjan.
drutaltjan, klein kind. Vgl. Koffeman 3 I.
dubbeltjan, dubbeltje, 10 cent.
dubbaltjasdief, rijksboot voor de belasting. Deze bracht vroeger de dwangbevelen over. Nu is er op Urk een
subontvanger.
duffil, stof, gebruikt voor mansbroeken
en boatjas. Een enkele maal nog
voor vrouwenbovenrokken. Deze stof
wordt aIleen's Zondags gedragen.
duisien, Duitsch broodje. Deze worden
sedert ongeveer 19IO gebakken.
dukkan, duiken, onderduiken bij het
zwemmen. Vgl. Koffeman 3 I.
dunn;;, dun. 't Sal ja we! dunn;; dor ja
damma lopan, - 't zal je nog wei
tegenvallen. Zie: daeram. V gl. Boekenoogen 185; Stoett 358.
Durkardam, Durgerdam. Vgl. De Vries,
aft. 30 Sept. 1925.
durrak, takel van een schip, waarmee
de giek wordt opgeheschen. Zie v.v.
Vgl. Koffeman 3 I; Boekenoogen 151.
duugd, deugd. Zo, bej ja doar, Derk
duugd? - Zoo, ben je daar, brave
jongen? Zoo, ondeugd, ben je daar?
Wat sarcastisch gebruikt. Vgl. Koffeman 31.
duun, stil. :{,a eawan 't duun ouwan, - ze
hebben het stil gehouden, b.v. als
menschen twaalf en een half jaar
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getrouwd zijn en geen feest geven.
Ou ja maer diiun, - hou je gemak.
V gl. Koffeman 3 I ; Boekenoogen
143; Franck-van Wijk 113.

duuntjan, deuntje. IJ flot 'n duuntjan.
Ik eaw 'n lekkar duuntjan ad, - ik heb
een lekkeren rit gehad, zeggen de
kinderen als ze lekker lang gereden
hebben of gedragen zijn. Vgl. Koffeman 31.
duur I, door, langs. Duur Keuzan voaran,
- van Harlingen via 't Krabbersgat
naar Amsterdam varen. Vgl. Koffeman 30.
duur II, deur. Verkl. diiUrtjan. Vor da
duur, - buiten de deur, voor de
deur. Zegsw. zie: vunster. Vgl. Koffeman 30, 46, duur, deur.
duurdreiisan, doordrijven. Jie trekkan ja
naeragas wat van an,ja dreiisan overal duur.
Vgl. Koffeman 3 I •
duurdreusar, doordrijver. Iemand die
koppig volhoudt.
duurkiekan, doorkijken. Jie kuuntar wei
duurkieken, zo dunn;; is 'to Vgl. Koffeman 31.
duursken;;n, doorschijnen. Vgl. Koffeman 31.
duurdcht, doorzicht, overleg. 'r Is nog
gien duurzicht in ttl den. IJ et niet vuul
duurzicht in z'n doen. Vgl. Koffeman
31; Ter Laan 160.
duval, duivel. As jtl dat doen dan zal da
duvtll jtl 'n riikkien naeian, - dan zal ik
het er niet bij laten zitten. Zie:
rokkien. As die an 't waerak is, dan
port da duval d'r an, - hij werkt hard.

Zie parran. D'ien is d'angar z'n duval,ze kunnen elkaar niet zetten, het zijn
felle concurrenten. Vuul geskreaw,
maer weanag walla, zeen da duval in toe
skeur ie vamkJs. IJ dugt da dUV3l in
't gat niet, - hij deugt nergens voor.
't Is of da dUVJl ar mjong3t et, - het is er
smerig en slordig. Da duval :;:,'n prinkaboekien. Zie: prink3boekien. Laclwn, gillm
as 'n vallm duval (gevallen duivel?).
Vgl. Ned. wdb. III 3616; Fri. wdb.
I 276; Van Duyse 227, 228.

duvalachtageid, opzet. Ja loatan weldars
wat eut duvJlachtageid, - uit nijdasserij, boos opzet. 't Is duvJlachtJgeid dat
ja dat niet doon. Minder slecht is:
moedwilb. Zie daar.
duvalkoek. Da's duvJlkoek, smoesjes, uitvluchten.

dat zijn

duvals, erg, in hooge mate. As 't nipt in
duvals nipt, is dJ man da boas. Zie: boas.
Vgl. Karsten I 104; Ned. wdb. III
363.
duvalsdoodjan. 't Was net ap 'n dUVJlsdoodjan oj; - op 't kantje af. Vgl.
Boekenoogen 183; Fri. wdb. I 276.
duvalstaerJk, simson, een stof waar de
tusschenbroek van gemaakt wordt.
AIleen voor werkgoed. Vgl. Ter
Laan 197; Boekenoogen 185; Opprel
52.
duvaltJ;m I, I. klein kacheltje. Nieuw
woord. M'n duvJltjan rookt amg vandagJ. Zie: duvIII en v.v. 2. lucifer.
Verouderd. Vgl. Koffeman 3 I.
duvaltJan II, klein, bijdehand jongetje.
Soms ook een meisje. Mit dat duvJltjan
eaw' iel wat til spartllbn. Zie: sparta Ian.
Vgl. Ned. wdb. III 3622.
XXVI - Urk

dUZlld, duizend. Mins, kiek nou arllS,
duzlld is 't IIr maer rem. Vgl. Koffeman
30 .
duzllbg, duizelig. Vgl. Koffeman 31.
dUZIIstalld; negenhonderd en vijftig.
dwors, dwars. Dwors tugan dll droad in.
V gl. Koffeman 3 I; Boekenoogen
188.
dworsdrevan, dwarsdrijven. Vgl. Koffeman 31.
dworskop,
dwarskop,
eigenzinnig
mensch.

E
eagllbk, eigenlijk. Ik moz 't eaglllllk niet
doon eawlln.
eagan, eigen. DII minsan die liegan in d'r
eaglln dieZllk. Zie: dieZllk.
eagllnrecht. Ik kan ar gien eaganrecht van
kreagan, . . .. in vemn, - ik kan er
geen orde in vinden, het is zoo'n
warwinkel.
eagllnskip, eigenschap. Ik kan gien eaganskip an 11m kregan, - ik kan niet met
hem thuisraken, ik word niet vertrouwd met hem.
eamlllllk, heimelijk. Verouderd. Ik bin
eamllbk noar 11m toe Jgoan, am 't am ta
zegglln. Vgl. Koffeman 35.
Eamoian, IJmuiden.
eanda I, eend. Vgl. Koffeman 32; Van
Schothorst 125.
eanda II, einde, uiteinde, levenseind.
Ik eaw 't eandll in da bek, oor! - ik ben
doodmoe. V gl. Koffeman 32; Boekenoogen 195.
eandll in vaer, heinde en ver. -<-" kwamman
eanda in vaer vandoon.
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eanrbkukan, klein, mismaakt mannetje.
eandalak, eindelijk. Vgl. Kofl'eman 32.
eandapiel, eendekuiken. Zie: piel. V gl.
Karsten I 165; Boekenoogen 190.
easalak, vreeselijk,
'n Easalaka vloek.

erg. Verouderd.

eawan, hebben. Als de bakkersjongen
aan de deur roept: Bakkarl, is 't antwoord:'k Moet niet eawan vandaga, niet noodig! Vgl. Kofl'errian 35, 36;
Ned. wdb. VI 201.
erbn, heden, vandaag. ]a eawan op erbn
niet vuul mooi weer. D'r is gien ankoeman
an op edan. Vgl. Karsten I 195; Ter
Laan 307; Ned. wdb. VI 252, 253.
eek, azijn. Vgl. GaIMe 10; Karsten I 165;
Boekenoogen 189; Fri. wdb. I 319;
Gunnink 125; Mees 328; Van Schothorst 124; Bergsma 102; Ned. wdb.
III 3787.
ees, ijs. ]a wagan ja op glad ees, moat.
Vgl. Kofl'eman 47; Van Schothorst
147·

eetboar, eetbaar. Vgl. Kofl'eman 32.
eetwoar, eetwaar. Vgl. Kofl'eman 32.
ejfon, even. Doen dat ars ejfon. Ook wel
ejJien. V gl. Karsten I 166.
ejfotjas, even. Zie: ejfon, ejJien.
ejJien, even. 't Geldt voor ouderwetscher
dan ejfon, of ejfotjas, maar het wordt
nog veel gebruikt, ook door jongeren.
Vgl. Gunnink 124; Van Schothorst
124; Fri. wdb. I 320; Boekenoogen
193; Karsten I 166.
ejter, achter. Verouderd.
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ei, ei. Zou 't ei betar wezan as 't oen? Van
kinderen, ten opzichte van hun
ouders met de beteekenis: De appel
valt niet ver van den starn. As dat
eitjan begint ta stinkan, dan zal 't vaer
rukkan, - van overdreven vriendschap die een einde neemt. O. a.
ook in Kampen gezegd. Vgl. Ned.
wdb. III 3937; Harrebomee I 175;
Stoett 535; Tuinman I; Fri. wdb. I
8, 9; Ter Laan I.
ekka, hek. Nou is 't ekka van rb dam of.
Zegsw. zie: koe. Vgl. Gunnink 125.
akookt, dom, suf. Wat bin ja goar, 't likt
wei of ja akookt binnan. Zie: goar,
ongakookt.
ella, el (lengtemaat).
ellaboga, elleboog. Die oudt alteed een
slag ajtar da ella bogan, - hij zegt de
volle waarheid niet. Die et sa in
z'n ellabogan, - die is geniepig.
IJ et 't affir z'n ella bogan, - hij zegt
niets. Wat ajtar ja ellabogan losloatan, voor den dag komen met iets dat je
vroeger hoorde, en waar je toen niet
op inging. Vgl. Ter Laan 210;
Gunnink 125; Ned. wdb. III 4081;
Stoett 1565.
ella!, elf. Drie moal ella va is 'n doalrbr,gezegd van ten naastebij iets berekenen, eenruwe berekeningmaken.
IJ got ok niet vor ellavan, - er is ook
niet vee! van hem te hal en. Hij geeft
dus pas Iaat iets af. Vgl. Boekenoogen
1355, i. v. schijten; Karsten II 118,
i. v. skaite.
ellajtalla!, tien en een half. Vgl. Gunnink 95.

je niet? "Wij
- onze botter
op de helling.
Karsten II 84.

esbekkien. aschbakje. Vgl. Koffeman 25.

ellagan, het schip laten nazien, laten
herstellen; het op de werf staan van
een schip. Wij ellagan bij •..

essaloar, I. knikker. BOttan essaloar, knikker van een soort geaderde witte
steen. Gloaz;an essaloar. Grauwa essaloar, - aarden knikker. 2. snoepgoed.
Sukkarda essaloar, - tooverbal.

ellaga, Waarom vaar
stonan op da ellaga",
staat op de werf,
Vgl. Gunnink 125,

ellavandaertagstan. Wat op z'n ellavandaertagstan doen, - zoo langzaam mogelijk.
Vgl. Fri. wdb. I 44; Ter Laan 700;
Ned. wdb. III 4071; Stoett 550.
am, hem. Pers. vnw. in den derden en
vierden naamval.lJ ja 'm al ad? Heb je je dagelijkschen borrel al gehad?
emal, heme!. Vroeger: zemal.
enan, er heen. Ik ging twze keer enan, ik ging er twee keer heen. Morragan
got da postskippar enan, - morgen gaat
de postschipper er heen. Drie moandan
enan, - gezegd van een vrouw, die
in positie is. Goon enan, - ga weg.
V gl. Koffeman 35.
enkangar, elkander. Duur enkangar kappan.
Vgl. Winkler I 54; Bergsma 103.
entie. lJ ja Kloaz; en tie nog aden? - Klaas
en zijn makkers, knechten, enz.
Sjoerd entie, - Sjoerd en zijn vrouw.

esloa, aschlade.
espot, aschketel. Vgl. Koffeman 25.

estaraminijan, I. bijdehand en ondeugend
kind. Wat bin ja toch 'n ondeugand
estaramintjan, nou eaw 'k al tien maal
varbeun, in dat doet 't evan goed. 2.
klein voorwerp, stuk gereedschap.
lJ ja niet 'n estaramintjan am 'n goatjan
ta boran?
etan, eten. Etan as 'n ouwa saldoat, as 'n
dikhrd, - veel eten. Zie: ietan II,
dikkard, saldoat.
eud, huid. lJ et dikka op z'n eud ad, een fiink pak slaag gehad. V gl.
Koffeman 35; Van Schothorst 146.
eulie, olie. V gl. Gunnink 128; Ter Laan
21 5.
euliean, knoeien, onvoorzichtig zijn, je
werk verkeerd doen, morsen. Ja
binnan an 't euliean.
euliejas, oliejas.

erbaermaga, erbarmen,
medelijden.
'r Was gien erbaermaga mit am, - met
hem had men geen medelijden. Vgl.
Winkler II 54.

euliekoes, pijp van oliedoek, die over de
klompen heen hangt. 't Regenwater
druipt van de jas op de broek, van
daar op de koesan, en dan op den
grond.

eramiltag, zuinig, gierig, vrekkig. Vgl.
Karsten II 20g.

euliemouw, tot over de ellebogen reikende mouw, die gedragen wordt bij
't kloaran van de netten.

erkinnan, herkennen. Vgl. Koffeman 35.
es, asch.

euliepet, zuidwester. ('t Woord zuidwester is onbekend.)
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eulievellatjan, voorschoot, dat gedragen
wordt bij 't kloaran van de netten.

eutdrukkan, uitdrukken, zeggen. Kuun
ja 't nou niet betar eutdrukkan?

eupan, open. V gl. Koffeman 40.

Eutert, Utrecht. Verouderd. Vgl. Koffeman 44.

eupanboar, openbaar. Vgl. Koffeman 40.
Eupanboaraga, de Openbaring, 't laatste
Bijbelboek. V gl. Koffeman 40.
eupanspouwan, schoonmaken van haringen voordat ze gebakken worden.
Zie: spouwar. Vgl. Fri. wdb. III 182.
eur, haar. Pers. vnw. Dat eaw 'k van
eur ad. V gl. Koffeman 35.
eus, huis. Is Indmk in eus? - Is H.
thuis? Zie: ussien. V gl. Koffeman 35;
Winkler I 55.
eusiefmn, uitzoeken. Verouderd.
eut, uit. Ik goon eut m'n eus, - ik ga
verhuizen. Ik goon eut Keuzan, - ik
ga weg uit Enkhuizen, ik verhuis
naar een andere plaats. Zie: uut. Vgl.
Koffeman 44.
eutballakan, 't uitschreeuwen, harder
schreeuwen dan noodig is. IJ et
't eutaballakt. AIleen van volwassenen
gebruikt. Vgl. Koffeman 45.
eutbellagan, uitschelden.
eutbruuian, uitbroeien. Ook: in bed
blijven om te genezen van een verkoudheid. Vgl. Koffeman 28; Karsten I 144.
eutdoen, uitdoen. 't Lichien eutdoen. Zie:
biesies. Vgl. Koffeman 44.

eutawikja, uit den weg! Ik moet 'r duur,
eutawikja. Vgl. Fri. wdb. III 392.
eutflnimn, uitvinden, bedenken. Oe ijja
't eutflniert, - hoe krijg je het in je
hoofd.
eutfeugabn, iemand anders op een slinksche manier uit een goede betrekking werken.
eutgava, uitgaaf. Vgl. Koffeman 44.
eutglissan, uitglijden. Vgl. Koffeman 49.
eutgoon, uitgaan. Vgl. Koffeman 44.
eut in pardeun, kind in huis. Verouderend. lJ is doar eut in pardeun, - hij
is er altijd over den vloer, hij is er
erg eigen.
eutkoemaga, uitkomst, redding. Verouderd. Vgl. Koffeman 45.
eutkoemand, vriendelijk. Da minsan wazzan
aerag eutkoemand. Zie ook: Zuiderzee
119·

eutkomst, uitkomst, redding. Zie: eutkoemaga. Vgl. Koffeman 45.
eutkunan, rond kunnen komen. V gl.
Fri. wdb. III 375; Ter Laan 638.
eutkuran, z'n best doen om de aandacht
te trekken. IJ kuurt 'm eut, oor.

eutdrokkaga, uitdrukking, gezegde. Verouderd. V gl. Koffeman 44.

eutnieman, schoonmaken. Ik eaw da
kamar eutaneuman. Za mos da gank
eutniemen.

eutdrokkan, uitdrukken, uitpersen. Kreeg
wat zuurkool, maer dan moet ja 't goed
eutdrokkan. Vgl. Koffeman 44.

eutoabn, I. veroorzaken, uithalen, uitlokken. 't lena woord oalt 't angar eut.
2. kattekwaad doen, iets uithalen.
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eutong3r3n, uithongeren. Moet3n m3 nog
niet et3n? Nou, J3 ;:,ulbn voort niet
eutongmn. Nou, j3 likkm weI eut30ng3rt.
V gl. Koffeman 44.
eutorm, uithooren. IJ docht mij eut t3
orm. Vgl. Koffeman 44.
eutpOffin, uitblazen. 't Lichien eutpOffin,
- uitblazen zonder 't neer te draaien. Vgl. Ned. wdb. XII 3028.
eutredtbg3. Eutredtbg3 mak;m, - opschieten, voortmaken. Zie ook: kaer3k3loa;:,ie.
eutskeltbn, uitschelden. IJ et m'n eut3skuld;m, dat d3 oend3n 3r gien brood van
3get;m ;:,ouw;m eaw;m. V gl. Koffeman
44·
eutskeuv3n, uitschuiven. V gl. Koffeman
45·
eutskreawm, 't uitschreeuwen. Vgl. Koffeman 45.

eu;:,innJ, keukenhen, man die zich met
het huishouden bemoeit. Vgl. Ter
Laan 331.
eV3n, 1. even, als tegenstelling van oneven. 2. gelijkelijk. JJ kUnJn 'm van
albs wees makJn, ij gJloojt·' t eVJn
artJbk. 3. J3 eaWJn 't evm kerm v3rteld
boiJ, - je hebt het nog al eens
een keer verteld, vriend.
e;:'Jl, ijzel, rijp.
e;:'Jbn, ijzelen. 't Et e;:'Jlt. Zie ook:
ruggJriepm. Vgl. Koffeman 47.
e;:'3r, ijzer. Vgl. Koffeman 47; Van
Schothorst 147.

F
fandeen, vandaan. Woar kom J3 fandeen?
Zie ook: fandoon. Een enkele maal:
fordeen, flrdeen. V gl. Koffeman 30,
doon; Boekenoogen II05·
fandoon, vandaan. Zie: fandeen.

eutsloon, uitslaan. IJ docht 'r nog wat eut fanfariekorps, fanfarekorps.
t3 sloon, - hij dacht er profijt van \ feal, dweil. J3 moet;m nou niet dink;m dat
te trekken, er een voordeeltje van te
ik 'n OUW3 feal vor j3 bin, - zegt iehebben. Vgl. Koffeman 44.
mand als hij gekleineerd wordt. Vgl.
Boekenoogen 206; Karsten II 164;
euttiil;m, uitvieren, botvieren. Zie i. v.:
Van Schothorst 127; Gunnink 128;
tuul. Vgl. Karsten II 163; BoekenTer Laan 216; Draayer s; Gallee
oogen 1097; Fri. wdb. III 391.
12; Ned. wdb. III 4414.
eut;:,eunJgJn, uitzuinigen. Vgl. Koffe- feal;m, dweilen. Vgl. Gunnink 128;
man 44.
Ned. wdb. III 4417.
eut;:,oek;m, uitzoeken. Soms uitgespro- feen, I. fijn. Feen doekien. Feen kintj;m.
Feen eutplu;:,;m, - fijn en nauwkeurig
ken: [osuk;m].
onderzocht. Feen tong3tj;m, feen neueut;:,web3bn, uitzwavelen. Verouderd.
sien, - iemand, die fijn van smaak
Zie: eut;:,wev3lm. V gl. Koffeman 48.
en reuk is, lekkerbek. Fen3 nuJ, scheldwoord. 2. vroom. IJ is so
eut;:,wev3lm, uitzwavelen, door zwavelfeen as'n KrisM3k3 dommie; ;:'0 feen as
damp reinigen (0. a. van een kipg3malm pOpp3stront.
penhok waar kippenluizen inzitten).
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jel. IJ is 3r ZO jel Op as d3 dUV3l Op 'n Jiet3r. Drogm as 'nJiet3r, - snel drogen.
zieltjm. IJ is so Jel op vis, - hij houdt
Jigg3limn. Amg3s op Jigg3limn, - lang
er veel van. Zie: bik. V gl. Van
erover denken, hoe je iets maken
Schothorst 127; Gunnink 12g; Ter
zult. Karsten] 170; Fri. wdb. I 350;
Laan 217; Ned. wdb. III 4425.
't Wordt ook aan de Zaan gehoord
in de beteekenis: loeren op, streven
jem, een dweper. Zie: Jeen, 2. Vgl.
naar.
Koffeman 32.
flnient, venijn, vergif. Jie zeug3n oV3ral
flnient eut. Vgl. Ter Laan IOg8; Fri.
wdb. I 344; Gunnink 12g; Draayer
14·
flrkloemd, verkleumd.
flrloat, groote ruimte, pakhuis, schuur,
kamer, enz. Ven groot firloat! 'n
Leeg firloat, - ongezellige, groote
ruimte. Vgl. Ned. wdb. VIII Ig66,
Kiliaen, i. v. verlaet.
flrwiel, manchester, fluweel. Ook wei:
fluwiel. F3rwie!3n kraplapp3. F3rwie!3n
broek. Vgl. Koffeman 33; Boekenoogen 206; Gunnink 12g; Van
Schothorst 127; Karsten I 170; Fri.
wdb. I 367; Van Weelg8.
flsiet3, visite. Vroeger .firsiet3.
Jied3lm I, raspen. Verouderd. Fiedal jie
nog effin keaZ3? Vgl. Koffeman 33;
Ter Laan 218.
jied3!3n II, viool spelen. Vgl. Koffeman
33; Karsten II 170.
JieOeI. 't Legttan an da JieOel in dan an d3
strikstok, maer 't mZest3 an da spuulman
zelJ, - tegen iemand die onredeIijk
staat te klagen.
JimfoaZ3n, onnutte kunstenarijen, omslag. Verouderd. Vgl. Koffeman 32.
just, feest. Vroeger jrest.
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fizz313stimn, feliciteeren. Ik jiZZ3!3stier
j3 mit j3 oV3rwinst. Vaststaande formule waarmee men den kraamheer
gelukwenscht. 't Wordt ook wei gezegd tegen de kraamvrouw. Ikjizz313stier j3 mit d3 v3rmaerdmg3 van j3
joarm, in ik oop dat j3 lang3 levm mug3n
in zoa!3g stiimV3n. Bijna een formule.
Flaeringm. Vlaardingen.
flaplicht, draailicht van den vuurtoren.
flapp3n, vangen. Pinn3voeg3Is,paardj3sflappm, - vlinders, glazenmakers vangen. V gl. Fri. wdb. I 11 g.
flatm, leugens. Vgl. Koffeman 32.
fleat, diarrhee. Wippien van Kloasien is
an d3 fleat. Gewone, niet platte uitdrukking. Vgl. Boekenoogen 210.
jlemmg, lijzig. IJ prot so jlemmg. V gl.
Ned. wdb. III 4530.
jleppien, flapje. Verouderd. Mutsjes met
een fleppien worden niet meer gedragen. Vgl. Koffeman 33.
jlmmeus, vleermuis. Ook spottende
naam voor iemand die Frederik
heet. Vgl. Koffeman 33.
jl"ieb3, troep. Zie got doar mit 'r iel3
jl"ieb3, - daar loopt ze met al haar
kinderen.

jliemt, vergiftig. 'n Zwoaluw is 'njliemt
dier.
jliestartjm, dun sneedje, schijfje. Waarschijnlijk ontleend aan de dialecten
van Noord-Holland. Vgl. Opprel
55; Boekenoogen 212, 1308.

jlutar, klein vaartuigje. 't Wordt aIleen
door Elburgsche en Harderwijker
visschers gebruikt. Lijkt op een
skeut. V gl. Boekenoogen 215, 1308.
jluwiel, fluweel, manchester. Weinig
gebruikt, zie: flrwiel. V gl. Koffeman

33·
jlikkariJa, een zaak die geld opbrengt,
iets dat goed overdacht is. Dat is we! Jnaddmg, week, slap. Verouderd. Die
'n goeia jlikkarija. Vgl. Koffeman 33;
vis is so Jnaddarag. Vgl. Koffeman 33;
Boekenoogen 207.
Boekenoogen 216; Bergsma 114,
flatterig.
jlinstartjm, dun sneedje, schijfje van iets.

Zie: jliestartjan. Vgl. Koffeman 32; Jniezen, niezen. (Niezen is onbekend).
De Jager II 112; Bergsma II5.
V gl. Boekenoogen 2 I 7; Karsten I
173; Van Schothorst 129.
jlintar, brok, scherf. 't Is an jlintars, geheel stuk. Allas is an jlintars in
Jnoasien. 'n Klean voddiJtjan goed, 'n lepjlardan askeurd. V gl. Koffeman 33;
pien. V gl. Boekenoogen 216; Van
Van Schothorst 128; Ter Laan 223.
Schothorst 129; De Jager I I 18;
jlippan, losschieten. M'n vliegar is ajlipt,
Fri. wdb. I 373; Ter Laan 226.
- 't touw is gebroken en hij is
weggevlogen. 'n VliegiJr loatm jlippan, Joedal, slappe koffie, nog eens afgeschonken van het oehtiJdbekkien.
- weg laten vliegen. Vgl. Ter"Laan
Zie: JoeZiJl.
233·
jlorrizant, florissant, gezond. IJ zieht ar Joedarazieran, eten koopen voor aan
boord. Dat is het werk voor den
ok niet jlorrizant eut. V gl. Fri. wdb. I
dordaman.
Zie: inJoedarazieran, skupan.
371; Ned. wdb. III 4576.
Vgl. Ter Laan 226, 1259.
jlOe, I. fluit. 0, wat 'n mooia jlOe. 2. vagina. Zie bIz. 281. V gl. Gunnink 130; Joegal, vogel. V gl. Fri. wdb. I 433.
Van Schothorst 128.
Joezal, slappe koffie, zie: Joedal. V gl.
jlottan, fluiten. IJ jlot 'n duuntjan.
Winkler I 378; Van Weel 99;
jlurtan, verkeerde manier om een knikBergsma 56, 116.
ker weg te schieten bij 't knikkeren,
zoodat de duimnagel gebruikt wordt, Joi, foei. Verouderd. Vgl. Koffeman 33;
Bergsma 116; Ter Laan 227; Gunen deze splijt. Oe, doar flurt ie, - het
nink 130; Van Schothorst 129.
schot mislukt, de knikker schiet niet
weg, maar valt.
Jokka, fok. Ik bin vor da Jokka alopan, -

jlurtnagal, duimnagel, gespleten door
het flurten. V gl. Opprel 55, flimdoim;).

- ik ben teleurgesteld, heb een
onverwachten tegenslag gehad, iets
anders ondervonden dan ik ver-
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wachtte. Mijn opzet is mislukt.
Fig. Dan ;:;al rJr da fokkiJ bi} moetrJn,
- de bril moet op. Vgl. Bergsma
I 16; Gunnink 130.

foksimn, forceeren, dwingen. Ik sal jrJ
rJr niet toe foksimn. Vgl. Karsten I
169; Fri. wdb. I 33$ Ter Laan 217;
Gunnink I 30; Van Schothorst 129;
Opprel 56.
Folla, Vollenhoven.
Follaosman, Vollenhover.
jommrJi:Jn, frommelen, peuteren. ]rJ moetm 'n teed stoon jommrJi:Jn, aer dat jrJ jrJ
sintm d'r eut eawrJn. Zie: boltjrJn,
jromm:Jlm. V gl. Boekenoogen 2 I 8;
Fri. wdb. I 390; De Jager I 121;
Draayer 61.
jonnrJkm, I. 'n Toom fonnrJkiJn, - een
paardeleidsel breien op een garenklosje met vier spijkers. 2. in het
halfdonker zitten breien, iets ten
halve doen, onder slechte omstandigheden. V gl. Koffeman 33.
jonnrJkgoarm, gekleurde wol, meestal
saffierwol. Zie: saffier. Soms ook
flnmgoaren.
foot.J;m, fooitje. Vgl. Koffeman 33.
jromm:Jl:Jn. Zie: jomm:Jlm. V gl. Fri. wdb.
I 432; Van Schothorst 129; Boekenoogen 219.
fromm:Js, vrouw. 'n Flink jromm:Js, 'n
slecht jromm:Js, 'n dugrJl:Jk jrommrJs. Mv.
frouloim, of jrollown. Vgl. Koffeman
46; Bergsma 114, onder flar.
jronsrJlm, kreukelen. In enkangrJr jronsrJlm,
- ruw in elkaar drukken. V gl.
Koffeman 33.
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fui. Zegsw. Zoo ui,

;:;00

fui. Zie: ui.

G

gak, gehakt. Die smmgrJ vie;:;rJ koatrJr, die
et al m'n gak 0prJvnetm.
gall:JgrJ, galg. ]e kumn an drJ lestrJ gallrJgrJ
net so gaed angm as an d' eerstrJ, - goede
raad als iemand tusschen twee
kwaden moet kiezen. Zie: roend.
gallrJgm, bretels. Vgl. Karsten I 17$
Van Schothorst 130; Fri. wdb. I
436; Ned. wdb. IV 173.
gallio. lJ is gallio, - hij trekt zich
nergens wat van aan. V gl. loot en
zie Hand. der Apost. 18 vs. 17.
gangen I. ]rJ kunm doar giemaer trJ gangm, niet meer terecht, by. 's avonds in
een winkel, als deze gesloten is.
2. Doar kuun jrJ niks van trJ gangm, daar krijg je niks van. Verouderd.
Verbastering van de uitdrukking
onder I.. - als je iets wilt hebben dan
kun je hier niet terecht, je krijgt er
niets van. Zie: bet. V gl. Karsten II
205.

gank I, vlug, snel. Effien gank, - vlug
even. Loop nie so gank. V gl. Karsten I
180; Boekenoogen 225.
gank II, vaart, snelheid. Woar moet jrJ
em mit ;:;o'n gank.
gank III, steeg. Zie: ginkien. Vgl.
Koffeman 33.
ganZrJ, gans. Verkl. ginsien. Vgl. Koffeman, 33.
garrm, garnaal. Garrm vang jrJ in da
sloot. Zie: garrrJnoar. Vroeger kwamen
garnalen in de sloot voor, nu niet
meer.

gamnoar, garnaal. Zie: gamm. J3 kuwn
d'r gien gamnoar ong3r zegg3n, - opmerking wanneer een kind heel snel
z'n gebedje opzegt. Vgl. Boekenoogen 230; Karsten I 175; Ned.
wdb. IV 298.
gamwiendjm, iets dat heel klein is, maar
pienter.Bv. een klein, pasgeboren kind
is een klean gamwiendjm. Zie: amm3ling3tj3n, pupJltjm.
gast, I. gast. Mv. gestm. WJ kregJn
vandagJ 'ngast. Ik bin tJ gest. 2. jongen,
vent. Koemm d'r nog maer van die
gestm?
gat I, gat, partes posteriores. Als
iemand beslist ergens he en wil zegt
men: "Nou, goon, jJ gat volbgt j3 in
jJ neUZ3 is j3 vuurliind". Die et 'r z'n
gat goed inJdraeid, - hij heeft er zich
goed warm ingewerkt. JJ gat neerplakkm. Zie: neerplakbn. IJ et mJn vor
tien guldJn an mm gat 3zet, - hij heeft
voor f 10 gekocht en niet betaald.
Zie ook wund. Vgl. Ter Laan 237;
Boekenoogen 23 I.
gat II, mond, opening. Mv. goatm.
't Gat van dJ Eem. 't Gat van dJ poabn,
- opening in de zeewering. 't Gat
van diiUrtjm, - de deuropening van
het vooronder. IJ is ok vor gien un
gat Jvongan, - hij is van alle markten
thuis, laat zich niet gauw uit het
veld slaan. V gl. Koffeman 34; Fri.
wdb. I 439: Ter Laan 235; Stoett
600, 604; Tuinman I 245; Ned.
wdb. IV 335, 337·
gatwoatJr, slappe koffie. Vgl. Fri. wdb.
I 444.
getif, gaaf. IJ is so geaf as 'n nuut,
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een man recht van lijf en leden.
Ook gezegd van een snedig of juist
gezegde, een rake opmerking. Vgl.
Boekenoogen 22 I; Fri. wdb. I 445.

geal, slijmerig.
geamJl3k, kinderachtig. Ook weI gemaakt. Ah mooin, doe nie so geamJlak.
GeamJlJkfl trut, - kinderachtig kind!
Zie: maltentJg.
g3driins, gehuil, gedwing.
geel I, geel. D3 gelJ zucht, - geelzucht.
So gee! as 'n daer3g, as sqlJroon, - erg
geel. Vgl. Fri. wdb. I 456.
geel II, alleen in: 't is gee! blak, - er
is bijna geen wind. Misschien: geheel? Zie ook: Hist. Gen. 52 (193 I ),
19I.

gei, geifok. IJ is goed bij d3 gei, - hij is
geschikt voor verantwoordelijk werk.
Wanneer het hard waait is het omzetten van de geifok een werk dat
met krachtige hand en handig gedaan moet worden.
gek, I. gek, dwaas. <;0 gek as 'n OW, jongensgek. <;0 gek as 'n bos bietm.
2. gek weZJn op, veel houden van.
<;J binnm goe gek op ankangJr. Ik bin
gek op ro-kool. Vgl. Gunnink 133;
Fri. wdb. 1447; Ter Laan 242; Van
de Water 77; Bergsma 129; Ned.
wdb. IV 928 vlgg.
gaknaak, geknoei, werken met onbeholpen middelen. Skei eut mit dat gJknaak!
Gelamoim, Genemuiden.
galik I, gelijk. Nou, wil ja graag gJlik
eaW3n. IJ is van meen galik, - hij IS
ongeveer even oud als ik.
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galik II, alsof. Verouderd. Da's nou gandag, goedendag. G3ndag jaloi. Vgl.
Koffeman 34; Ter Laan 146 1. v.
galik of ja badoelan . . . dat is net of
dag.
je bedoelt. .. Vgl. Ned. wdb. IV
1170.

gelok, geluk. ]a moetan maer galok eawan.
V gl. Koffeman 34.
galokkag, gelukkig. Vgl. Koffeman 34.
gamiintald. Zegsw. lJ lopt gamiintald in
gabeft, - zoo mooi mogelijk, piekfijn aangekleed. Vgl. Ned. wdb. IV
1350; Stoett 638.
gameak, gezanik, gedwing. Ou ja gamaek,
- houd op met zeuren. Zie: meakan.
Vgl. Ned. wdb. IV 1412.
gamum, gemeen, valsch, oneerlijk.
glJmoetiarierd, kalm, gemoedelijk. Zag ie
'r niet tugan an? Nee, ij ging 'r nog al
gamoedarierd op of. Vgl. Karsten I 179;
Stoett 1047.
gamorragan, goeden morgen. Gamorr3g3n
jaloi! V gl. Koffeman 34.
ganacht, goeden nacht. Ganacht jaloi, zegt de visite die's avonds weggaat.
Ook een kind dat naar bed gaat als
er meer menschen aanwezig zijn dan
vader en moeder. Ik ging om zes uur
an m'n skoonmoers vandoon in toe zeg ik:
Genacht jaloi (omdat ik ze nl. niet
meer zien zou dien dag). Bij op reis
gaan zegt men ganacht = vaarwel.
V gl. Boekenoogen 655.
ganakan, naderen, komen. Mins, ja kunan
'r nie ganakan, 't is net oj tia duval 'r
anjongJt et, - het is er smerig en slordig.
ganavad, goedenavond. V gl. Koffeman
34·
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gena, gindsche, gene. Verouderd.
ganibb31, hoeraatje.
ganog, genoeg. lJ ad gien bot ganog. Zie:
bot. Ik eaw ar karrakoat ganog opadoon.
Zie: karrakoat. Ook ganoeg. Vgl.
Bergsma 125; Karsten I 180.
ganug31lJk. Wa zattan ganug3lak bij enkangar, - we waren prettig op visite.
g:mug3n, genoegen.
gapunstard, gesteld op iets. Ik bin d'r
niet op glJpunstard, dat j'ier almaer
komman.
gaproat, gepraat. Ou ja stilia mit ja gaproat.
V gl. Koffeman 34.
garak, zooveel spijs als men noodig
heeft. Zie krigt in die dienst 'r garak
niet. lie eawan ja g3rak al ad, - je
hebt je portie binnen. Vgl. Boekenoogen 241; Karsten I 180; Fri. wdb.
I 451; Van Schothorst 133; Gunnink 134; Ter Laan 248; Gallee 14;
Bergsma 126; Ned. wdb. IV 1621.
g3rdeentj3sgeel, chromaatgeel. Zoo genoemd omdat de vrouwen de gordijnen kleuren met een chromaatgele verfstof.
gariegald, geregeld.
gariffirmaerd, gereformeerd.
gaskien, geschieden. Ook geskietian. Zeg
maer oe ja 't eaW3n wil13n, recht angarsomm3 zal't j3 gaskien. Opmerking b.v.
tegen een dwingend kind.

g 3skreaw, geschreeuw. Vuul g3skreaw maer
wean3g WOll3. Zie: duv31.
g3spuul, gespeel. V gl. Koffeman 34.
gest, gist.
ga-ugan, geheugen.
gavoar, gevaar. Vgl. Koffeman 34.
gaweers3ltjm, een willekeurig voorwerp
voor allerlei diensten. 'n G3weers3ltjm om woat3r t3 skepp3n, om ongar 't raam
ta zettm bv.
g3wzetm, geweten. Bapm gawut3n sprikt.
gawOenta, gewoonte. Moet ja gien gawOenta
van makan moat, - zegt een U rker
by. als iemand hem een klap geeft.
gazicht, gezicht. 'n Gazicht van ouwa lappm, - 'n zuur, somber gezicht.
gazoend, gezond. Vgl. Winkler I 55.
gazoendheid, gordel die door mannen
gedragen wordt. Zie: romp. V gl.
Koffeman 41; Boekenoogen 245;
Westfri. ww. 72; Karsten II 206.
giemaer, niet meer. Ja kunm doar giemaer
ta gangm, - je kunt er niet meer
terecht.
gien, geen. Moet ja gien gawoenta van
makm. IJ is ok vor gien un gat avongan.
Zie: gat.
gier, uier. Vgl. Van Schothorst 13S;
Draayer 17; Gunnink 135; Ter Laan
25 8.
gust, geest, karakter. Dat mins et 'n
werkzama gust, - zij is ijverig, werkzaam van aard.
gustalak. ~,a kunan gustalak in bust3lak, zegt men van menschen die uit-

bundig pret kunnen maken, maar
ook over hoogere dingen kunnen
spreken. Zie: mant31.

gieuw, geeuwhonger, erge honger. Ik
eaw d3 gieuw. Zie: bUv3r.
gieuwgauw, I. zie: mallam. 2. een scheur
in de kleeren. V gl. Karsten II 206;
Ned. wdb. IV 2281.
gzev3n, geven. 'n Ruw woord guv3n, een ruw woord zeggen, gebruiken.
gillap3n, hard schreeuwen. Verouderd.
Vgl. Koffeman 34; Karsten I 183;
Gunnink 130; Bergsma 118, i. v.
galpen.
gimp, strik of lint, langs den onderkant der roode of blauwe baaien
rokken. Verouderd. V gl. Koffeman
37·

ginkien, gangetje, smaller dan een glop.
Zie daar. Vgl. Koffeman 33.
girlagoml, dunne brij, slappe koffie.
Verouderend. V gl. Koffeman 34.
glad, I. glad. lJ is 'r glad bovm op, hij is heelemaal kaal op z'n hoofd.
't Is glad op da weg. 2. in verbinding
met een negatie: heelemaal. IJ et
'r glad gien leppien omm3, - hij heeft
er heelemaal geen verbandje om.
IJ wiet glad niks, - heelemaal niets.
Ik kan 'tglad niet. Vgl. Fri. wdb. I
459; Ter Laan 260; Gunnink 136;
Van Schothorst 135; Ned. wdb. V
13·

glas, I. glas, 2. barometer. 't Glas lopt
affireut of 't potm et.
glien, uitglijden. Zie: eutglissan.
glieuw, erge honger. Zie: gieuw.
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gmuwan I, onbeschaamd bij een ander
door de glazen of over tafel zien.
IJ sting vor da Taman ta glfeuwan. V gl.
Koffeman 33.

glieuwan II, rammelen (van honger). Wa
glieuwan van ongar (van d' ongaT) , wa
kunan da bolla weI op. Zie: bolla.
glimman, glimmen, glanzen. IJ glimt as
'n keers3makarsgat in da mon3skeen, zijn gezicht glimt, hij heeft zich met
groene zeep gewasschen. Vgl. Ned.
wdb. V 86, 87; Harrebomee I 206b,
143b. Aan de Zaan ook: glimmen
als een kaarsenmakersgat in de maneschijn.

gloen;::ard, een turf die net doorgebrand
is, heelemaal gloeiende turf. Ik eaw
d'ie13 dag an da wasboal3m stoon ta
biikan, ik eaw toch so in m'n lindan,
mins. Ik bin net so ujtmg, ik wou dat
ik 'n lekkm keul add3, 'n goew gloenzard.
Zie: keul, biikan.
glop, steeg, breeder dan een ginkien.
V gl. Boekenoogen 249; Karsten I
183; Fri. wdb. I 462; Ter Laan 263;
Pan 32; Ned. wdb. V 148.

gluuian, gloeien. V gl. Koffeman 34;
Gunnink 136.

goar I, gaar, gekookt. Van koffie:
klaar, getrokken. 't Bekkien is goaT.
2. dom, suf, stom. IJ is nog ta goar
om 'n booskip ta doen. Goar3 soedak;
goara munnik; goara stoetesp31; goara
toeta. Zie die znn. Zie: akookt, ongakookt. Vgl. Gunnink 131; Van Schothorst 130; Bergsma II7; Ned. wdb.
IV 99; Stoett 587.

goaT II, gader in: te gader. In de bedreiging: .?,al ik ovaT ja ta goaT koeman?,
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- zal ik je even een pak slaag
geven? Verouderd. Vgl. Ter Laan
265; Fri. wdb. I 442.

goaran I, sparen. Tegen een kind: Die
sintan moet ja opgoaran. V gl. Koffeman 34.

goaran II, garen, 'n klossa goaran. Feen
goaran, - fijn garen. 't Is kwoad
goaran tussan die baewn, - 't botert
niet tusschen hen. Terag goaran, dun, geteerd garen, waarmee de
zeilen genaaid worden. Vgl. Ter
Laan 265; Van Schothorst 130;
Boekenoogen 228; Stoett 1326.

gaed, r. goed. 'n Goed woord sprekan, over geestelijke dingen spreken. IJ is
zo gaed, da moskan vliegan nog niet VOT
'm op, of: ij zal gien katta vartoornan.
Vgl. Karsten I 184; Fri. wdb. I 466;
Van Schothorst 138; Ned. wdb. V
318. 2. bijw. van graad. As da

vrouw "ouwa" zegt binnan Z3 gOe gek op
enkangar. Zie: OUW3. Vgl. Ter Laan
271; Ned. wdb. V 323.

goemannan, oude mannen die toezicht
hielden op den verkoop van visch en
de verdeeling van het geld. V gl.
Zuiderzee 145.

gOffie, gang, vaart. Woar moet j3 ena
mit zo 'n gOffie? Goon ja gOffie, - ga
je gang maar. Ook: maak dat je
wegkomt. Zie: gooi, gank. V gl. Koffeman 33; het is ook aan de Zaan
bekend, maar Boekenoogen (253)
kent alleen gof = stoot.

gongaloar, een kind dat iets van iemand
aftroggelt. Zie: oftokkar, bedaloar. Vgl.
Koffeman 33.

wordt geloofd verzocht wordt z*n
pinkien op et grajt te doen; hiertoe
behoeft hij echter niet naar de
begraafplaats te gaan, maar een(7) Gooi II, het dorp Huizen in't Gooi.
voudig zen pinkien aan de tong
goon, gaan. Goon vor kriecht, — als kneeht nat te maken, naar den grond te
bukken om er eenig slijk aan te
beginnen te varen, zieh verhuren
doen, en het alsdan onder het uitals knecht. IJ got ok niet vor elhvm.
spreken van bovengenoemde woorZie: elhf. Vgl. Koffeman 33; Boeden in de hoogte te steken, hetwelk
kenoogen 1355, i.v. schijten.
het uiterste redmiddel is onder de
goor, 1. bedorven, van melk. 2. smerig,
kinderen om de waarheid van hun
niet gewasschen. Vgl. Koffeman 34.
gezegde te bevestigen, wijl algemeen
goppm, gulzig eten. IJ zit td goppdn. door hen wordt geloofd, dat, zoo zij
zieh bij dusdanigen eed aan onVgl. Fri. wdb. I 465; De Jager II
waarheid schuldig maken, na hun
156; Ned. wdb. V 1307.
dood eur pinkien door kist en alles
görrdj\ vagina. Jd görrdj\ — loop rond! heen boven het graf zal groeien,
(erg plat). Och mooin, jd görrdj\ —
en dit zelfs door geen stien er op kan
klets niet. Stoon niet zo an jd görrdj td verhinderd worden.
gravdn. Zie: gravdn. Vgl. Boekenoogen
275, 1313; Karsten I 190.
gramiet, gierigaard, nurks, iemand die

gooi I. In: Ga jd gooi, — ga je gang.
Zie: göffie. Vgl. Ned. wdb. V 411.
Stoett 715.

gort, gort. 7 Is an gort, — geheel stuk.
Zie 00k: grusien. Vgl. Koffeman 43.
gortkeat, kuit van een visch. Zie: keat,
gortkeatdr, melhkkeat.

een ander niets gunt, en 00k nog
onaangenaam is. Ook grdmiet. Ouwd
gramiet, ouwd zeundgd kniepdrt. Zie:
kniepdrt, gramietdg. Vgl. Draayer 18;
Van Schothorst 136.

gortkeatdr,
keat.

wijfjesharing. Zie: gortkeat,
gramietdg, zuur, gierig, vervelend. Zie:
erdmietdg, gramiet. Vgl. Fri. wdb. I
(}t) gouwdnlikkdn, uitroep van verwon- 476; Ter Laan 276; Gunnink 137;
Van Schothorst 136; Draayer 18;
dering. Verouderd. Het werd gezegd door geamdldkd minsdn, door Stoett 1561.
tiemdrs, — gemaakte menschen.
grauwdn, sterker worden. Alleen in:
Vgl. Koffeman 34.
Van d'ochtdd wazz^t stilld, maer nou
gra/i, graf. M'n pinkien op d grajt, —
grauwt dd koeltd wier. Koelte is een
verzekering van kinderen dat iets
licht briesje. Er wordt nooit gezegd:
heusch waar is. Zie blz. 225 Vgl.
dd wiend grauwt.
Koffeman 33, grajt; men pinkien op
et grajt, — eed van bevestiging, gravdn, herhaaldelijk wrijven längs iets.
Stoon niet zo an jd görrdj td gravdn. Zie:
onder de kinderen in gebruik, hetgömj.
welk daarin bestaat dat hij die niet

395

greesy grijs. IJ is so grees as 'n deuvd. Vgl.
groon, graan. IJ slikt ¿n groony — hij
Koffeman 34.
" zit zieh te verkneuteren. Zie: slikkdn.
greezoard, grijsaard. Deftig woord. 't Is grooSy trotsch. IJ is zo groos as dd duvdl.
5n ouw9 greezoard. Bv. van een domiVgl. Gunnink 138; Van Schothorst
née. Vgl. Koffeman 34.
137; Karsten I 189; Boekenoogen
269;
Fri. wdb. I 472; Ter Laan 282;
grepdn, grijpen. Vgl. Koffeman 33; Mees
Ned. wdb. V 1128.
328.
grès, 1. gras. 2. kleineerend gezegd
van andijvie, spinazie en andere
groenten, die Urkers weinig eten.
Ze eten bij voorkeur kool, appeltjes,
boontjes. Vgl. Van Schothorst 137;
Gunnink 138.
grtèp, handvat, greep. Dd gnep van
'n spoa.

groot, groot. Zegsw. IJ was zo groot bij
rrün toatdy — hij was erg eigen bij
mijn vader, hij kwam veel bij hem
in huis. IJ komt groot an oenddrSy —
hij komt veel bij ons. Groot ouwdn
van 5n moatjdn. Vgl. Karsten I 189;
Boekenoogen 269; Fri. wdb. I 472;
Ter Laan 281; Bergsma 11; Stoett
738; Ned. wdb. V 1082.

griezdls. Dd griezdls lopm ovdr rrCn leej\ —
grootmoeddry benaming van een nietik ben huiverig en koud.
Urksche. Een Urksche grootmoeder
grij, spul, goed. Wa kost dat grij? —
heet bessien. Zie daar.
wat kost dat spul, dat goed? Wat is
dat lekkdr grij! Vgl. Van Schothorst grootvaddr, niet-Urker grootvader. Zie:
grootmoeddry beabd.
136.
groat, graat, vischgraat. Onz. Er bestaat nog iemand met den bijnaam
't Groat. Vgl. Gunnink 139; Ter
Laan 279.

grözdboky trotsch mensch. Vgl. Fri.
wdb. I 473; Ned. wdb. V 1133,
grootschaard.

Gruningdny Groningen.
groend, grond. Wd kundn gien groend bdgrunndkdn, grinneken, dwaas lachen.
stekdn. Zie: bdstekdn.
Verouderd. Vgl. Koffeman 34.
groeSy 1. gruis. Verkl. grusien. H Is an
groeSy — geheel stuk. 2. gemalen pi- grusien, klein stukje. Verkl. van groes.
yn Grusien vleas, koek, brood. 9k Eaw
ment. 't Is minder scherp dan peper.
rrCn ouwd nog "n grusien vleas an boord
Soms door elkaar met peper. Vgl.
mie dgevdn. 9t Is an grusies, — geheel
Koffeman 43; Boekenoogen 269;
stuk. Zie: gruzdhmintdn. Vgl. KoffeGunnink 138; Ter Laan 879.
man 34; Fri. wdb. I 481; Ned. wdb.
grbffdl, greep. Ik eaw zo maer 9n groffdlV 1164.
ddoon in loatdr dkiekdn wat ik addd.
Ook van stoeien, het aanpakken grüüidny groeien. Vgl. Koffeman 34;
daarbij. Vgl. Ned. wdb. V 905.
Gunnink 139.
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guntdr, ginds. Verouderd. Nu ginddr.
grüün, groen. 9rt Mooi leppien gründ dekdn,
— een mooi stukje grond (van
eigendom gesproken). 9t Is grüün spul, guntdrdn, verlangen. Stoon td guntdrdn, —
kijken of je nog wat krijgt, met de
— zegt men als man en vrouw goed
oogen bedelen, vnl. van eten. Vgl.
met elkaar overweg kunnen. Zie:
ouw9. Azzdt aerdg grüün spul is dan Koffeman 34; Ter Laan 286; Ned.
zeggdn zr- Ze kakkdn dp Tend pot in zzwdb. V 1307; Dr. Volksalm. 1846,
legdn 'm samt. Die möch ok maer wilhn 257; De Jager II 161.
dat d*r graf grüün sting, — zegt men
gustdr, gisteren. Verouderd. Vgl. Kofvan iemand die een moeilijk leven
feman 33; Boekenoogen 276; Karsten
heeft. Ik wou dat z'n graf grüün sting!
I 190; Ter Laan 286.
Nette verwensching. Vgl. Koffeman
34; Fri. wdb. I 474; Gunnink 139; guzdn, loeren, loopen uitkijken naar
Stoett 897.
iets, b.v. naar een meisje. Nieuw.
De Urker meisjes die in Amsterdam
dienen guzdn Vrijdags en Zaterdags in de vischhaven, komen er
naar de visschers kijken en nieuwtjes
gruuntdvoarddr, man die groente haalt hooren.
van den vasten wal, meestal uit
I
Broekerhaven. Gruuntd voardn.

gruuntd, groente. Gruunts voardn. De
gewone naam is bijspul. Zie daar
en gruuntdvoarddr.

gruus, gruis. Stienkoolgruus. Zie 00k voorieddl, ijdel. Kind wat bin jd ieddl! Vgl.
Gunnink 139.
den vorm groes en pepergroes.
ieddleid, ijdelheid. Ieddleid der iechleddn.
gruzdldmintdn. An gruzdldmintdn, — geheel
stuk, van iets dat opzettelijk geieddriend, iedereen. Vgl. Koffeman 35;
broken is. Zie: grusien. Vgl. BoekenGunnink 139.
oogen 263; Ter Laan 280.
gul, 1. vrijgevig. 2. dd gulld zie, — de
'
open zee. Vgl. Fri. wdb. I 482; Ter
Laan 286; Gunnink 139; Ned. wdb.
V 1235.

Tekdn, eikenhout. Ik kin 9n plank van
Godds dank. 7 Is gien Tekdn, 7 is gien
essdn. Jd zulldn 9t niet roon al bin jd
mit ¿n zessdn; n.l. 't ijs. Vgl. Schrijnen
II 103.

guhkm, overbodige drukte maken. Verouderd. Zie: guhn.

iekhordtjdn, eekhoorntje.

guhn, gillen, huilen. Vgl. Fri. wdb. I
483.

iel, heel, geheel. Iel Urk wordt andzegt. .
Zie: anzeggdn. Ik eaw d'ield dag dwaerdkt.
Vgl. Koffeman 35.

gunt. Tut in gunt, — zus en zoo. Verouderd. Zie: tut. Vgl. Ned. wdb. IV Tehndal, heelemaal. Vgl. Koffeman 35;
1500, dit en gint.
Ned. wdb. VI 277.
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Telt I, haal, nageboorte van een koe. Teuw y eeuw, 100 jaar, lange tijd. 9nAlhvd Teuw dlTen, — ongeveer 50 jaar
Vgl. Franck-van Wijk 222; Opprel
geleden. 9t Duurt 9n Teuw, — 't duurt
58; Van Schothorst 141.
lang.
ielt II, eelt, verharding van de huid.
Vgl. Koffeman 32; Ter Laan 355. xezßl, ezel. lë&l van 9njongm dat jd doar
binnm. Vgl. Koffeman 32.
iemdty iemand. Verouderd. Men gebruikt voor het begrip iemand: 'n IJmoim, IJmuiden.
mins, 'n man, ïénd, enz.
illdgavdd, vrijaf. IJ j9 al ilhgdvdd? — ben
9
Ten, een. D'ïëm die kan n koe stehn, in je al klaar met je werk. Het wordt
d'angdr mag nog gieniens ovdr 9tekkd alleen aan 5 t einde van den dag
gevraagd. Vgl. Boekenoogen 306;
kiekdn. Zie: kôè. 9t Kost maer Tend veef
in twintig steuvdrs, — f 1,25. IJ zegt Karsten I 191; Ned. wdb. VI 462.
9rgien Tend y — hij geeft geen antimdy 1. hemd. Verkl. impien. 2. Wollen
woord. Vgl. Koffeman 32; Gunbovenkleed van zwart sarrie, of van
nink 150.
rood baai met twee rijen knoopen.
Zie blz. 194 Vgl. Koffeman 35.
Ten toet mem. Da9s alhmoal Ten toet mem,
— precies hetzelfde. Vgl. Karsten
immdr, emmer. Zegsw. IJ et 9n ooft as
II 6; Draayer 56.
9n immdr, — een rood hoofd van
iepdkoentmg, neerslaehtig, zwaarmoedig. inspanning. 9t Makm as 9n imrmry —
goed gezond zijn. Zie: makm.
Vgl. Ter Laan 319; Boekenoogen
365, i. v. iep; Karsten I 199, II 6;
immdrSy eenigszins. Verouderd. As 9t imNed. wdb. VI 1352.
mm kany — als 't een beetje, eventjes
iepdkriet, hypocriet, huichelaar. Vgl. kan. Vgl. Ned. wdb. VI 1460.
Ter Laan 319.
in I, en. Vgw. Jan in Mamtjd skamhn.
iesdn, hijschen.

Vgl. Koffeman 32.

9
Tet, warm, heet; gesteld op iets. Iët in II, in. Vz. en bw. Jd lopdn r zo skammdlaerdrmg
in,
—
j
e
loopt
er
zoo schunwoatdr. Iët, donwnij, brän jd bejfd niet,
9
nig bij. t Was goed in dd leen stehn, —
— gezegd tegen een kind dat bv. te
met een tip om de lijn slaan, zonder
warm wil drinken. IJ is Y ok niet
waschknijper.
Diemn in Keuzdny BenTet op, — hij is er niet erg op gesteld,
ndbroeky
Ouwd
Nierdpy enz. Zie 00k op.
loopt er niet warm voor. Vgl. KofDe onderscheiding in-op is waarfeman 35; Ter Laan 298; Gunnink
schijnlijk afkomstig uit het boeren140; Fri. wdb. I 98; i. v. bek; Harreland zelf. Vgl. Ned. wdb. VI 1467.
bomee I 44; Stoett 444.
indjdn. 9tlndjdn van dd avdn. Verkl. van
ietm I, heeten, genoemd worden.
eandd. Ik eaw op 91 indjdn van dd avdn
dwest. Zie 00k oostindjdn. Vgl. Kofietm II, eten. Gebruikt naast eton. Zie
feman 32.
daar.
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indruk. 7 Maakt indruk dp dd minsm, —inleggdn I, inzouten, alleen van ansjovis.
Ansopies inleggdn, — inzouten in tonhet drukt zijn Stempel op de mennen. Zie: zoutdn.
schen.
infoedmzierm, eten koopen voor aan
boord. Zie: foeddrdzierdn.

inleggdn II. IJ lag V aerdg in, — hij
viel erg in den smaak, hij was er
erg getapt. Vgl. Ned. wdb. VI 1771.

ingdl, engel. Vgl. Koffeman 32.

inndy hen, kip. Die kuus zegt, mient al
nat a s
%nn9>
inmn. Zie: kuus I.
Ingdländ, Engeland. Stuur dd kattd noar
— kletsnat. Zie: öen.
Ingdländ, dan zegt ie mauw as ie
zvierommd komt. Opmerking als een inokkd, kippenhok. Vgl. Koffeman 35;
Boekenoogen 317.
kind een boodschap niet goed geinstekdn, 1. insteken. Zie 00k: klierdstok.
daan heeft. Vgl. Koffeman 32.
Dd kattd 9r instekdn. Zie: kattd. 2. ieIngdlsman, Engelschman. Vgl. Koffemand iets insteken. Die adddn dat
man 32.
enkangdr indstiekdn, — met elkaar afingoppm, schrokkerig eten. Zie: goppdn. gesproken, elkaar opgestookt. Vgl.
Fri. wdb. II 19; Ned. wdb. VI 1986.
ink, inkt. Vgl. Koffeman 35; Gunnink ippdlddpippdldd, begin van een aftelrijm126; Draayer 22; Karsten II 8;
pje. Ippdlddpippdldd doen, — aftellen.
Boekenoogen 370; Van Schothorst
146; Bergsma 80.

J

inkdlddkordn, kinkhoren. Zie: tinkdl, kujakkdn, uitschejden. Verouderd. Zie:
kdhkordn. Vgl. Draayer 22; Van
ofjakkdn. Vgl. Koffeman 35; BoekenSchothorst 151.
oogen 375.
inkdlt I, inkt. Verouderd. Zie: ink.
Vgl. Koffeman 35; Fri. wdb. II 15.

jamsdn. Wat stot die thee doar td jandSdn,
— te koken. Ik eaw 'r goed opdjandst,
— opgeslagen. Verouderd. Zie: of-

inkdlt II, dun; enkel; een enkele maal.
jandsdn.
Jd oar wordt ok al inkdlt. Da komt V ds
inkdlt vuur. Als de vrouwen de dage- jas, jas. Verkl. jessien. Vgl. Koffeman
35; Gallee 19; Van Schothorst 147.
lijksche dracht aanhebben loopen
ze dp V inkdltjdn, 's Zondags, bij jespdr. Zie: bok.
begrafenissen enz. gaat de borstrok jie, jij. Ook in het gebed gezegd door
erover. Draagt een vrouw deze bij
menschen die altijd Urkersch spredie gelegenheden niet, dan zegt men:
ken. Het Urkersch kent geen beleefdZd lopt op V inkdltjdn. Vgl. Koffeman heidspronomen.
35; Ter Laan 363; Van Schothorst
jieloi, jullie. Wd goon effdn noar joeloidrs,
125; Fri. wdb. II 15; Bergsma 109;
— zegt een man tegen zijn vrouw
Karsten I 167; Boekenoogen 198.
als ze naar het huis van haar ouders
gaan.
inksdl, hengsei. Vgl. Koffeman 35.
XXVII - Urk
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jijling, opschepperij. Die et ok wel
jijling. Zie: bswegagd.

kabb9lauw, kabeljauw. Vgl. Ned. wdb.
VII 802.

joar, jaar. Öngzrjoarm, —jaren geleden. kadodddrtjdn, kort dik meisje, of dikke
Vgl. Van Schothorst 147.
vrouw. Vgl. Boekenoogen 436; Ned.
jodz. Alld joddn! Alb joddn dp 'n outfin, wdb. VII 850.
— uitroep van verwondering. Vgl.
kaer9k, kerk. Vgl. Gallee 20; Gunnink
Ned. wdb. VII 418.
144; Van Schothorst 150; Ter Laan
Jod'oek, oostkant van het dorp. Zie:
386.
Oosteand9. Vgl. Koffeman 47.
kaer9k9loasie. W9 konmn gien kaet9k9loasie
joe, 1. jou, je. Pers. vnw. derde en
maken, — we konden niet verder
vierde nmv. 2. jouw. bez. vnw.
komen, we konden niet uit de imDat 's jöemn, — dat is de jouwe.
passe komen. (Met een schip in
siecht weer.) Kaer9k9loazie mak9n, eutjoÍ9fL, stampen, stompen, op een deur,
redd9g9 makdn, — opschieten, voorteen stoel. Vgl. Fri. wdb. II 29, 32;
maken.
Ter Laan 377; De Jager I 250; Van
Schothorst 148; Karsten II 13.
kaer9k9zoasie, catechisatie. Zie: laet9.
jonk, 1. jong. J9 binmn nog vuus t9 jonk. Vgl. Koffeman 35; Gunnink 155;
2. vroeg. Skelbvis is nog wat jonk in
Opprel 64; Bergsma 82.
d9 teed, — 't is nog wat te vroeg voor
schelvisch. Vgl. Gunnink 141; Ter kaenkgank, de eerste maal dat een vrouw
na haar bevalling naar de kerk gaat.
Laan 378.
'n Kaer9kgank doen. Vgl. Karsten II
jutt9r I, siechte, niet ronde knikker.
21; Fri. wdb. III 337; Ned. wdb.
Zie: skeaj\ ess9loar.
VII 2325.
jutt9r II, bijnaam voor iemand uit den
Helder. Zie: 'tNab Diep. Vgl. Boe- kaer9kreaz9, de duur van den kerkdienst,
kenoogen 380, i. v. jotter.
godsdienstige oefening. Kon j9 dd
kaer9kreaz9
volouw9n? — zegt men
juugd, jeugd. D9 juugd is wier an d9 gank.
tegen iemand die ziek geweest is.
IJ is in ¿n twied9 juugd. Vgl. KoffeIk eaw 'r al 'n kaerdkreazd 9zet9n, —
man 35.
minstens anderhalf uur, soms nog
juugd9g, jeugdig, jong. Vgl. Koffeman
wel langer. Opmerking wanneer men
35ergens lang op visite geweest is.
juust, juist, precies. Juust, doar ijj9 g9lik
kaewl, kerel. 'w Dronkdn kaerdL Vreemch,
an.
dikk9y rikk9, kleam, grotd, dunm kaenl.
Niet: mag9T9 kaer9l. Zie: vint.

K

kaers9y kaars. Verouderd.
kaas, ksst! Kaas! kaas! Uitroep om katten weg te jagen. Vgl. Ter Laan kag9y hand. Alleen in: luft9r kag9.r —
bestraffende uitroep van vader of
387> 394; Gunnink 145.
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moeder, wanneer een kind de linkerhand geeft, of iets met de linkerhand aangeeft.

kamiel, kameel. 'n Koent as 'n kamiel. Zie:
koent3. Vgl. Koffeman 37; Fri. wdb.
II 36.

kakbmaei3, vrouw die zich overal mee
bemoeit. Zie: wieh3meisie.

kamffl3net, cabinet, groote kast. Verouderd. V gl. Karsten II 15; Fri.
wdb. II 36; Ter Laan 390; Gunnink
143; Van Schothorst 149; Van Weel
109; Van de Water 92; Bergsma 82.

kakk3maei3stoelm, iemand met z'n beiden op samengevouwen handen dragen. Vgl. Koffeman 36; Ter Laan
389, 1264; Karsten II 15; Fri. wdb.
II 34; Opprel 63; Dek 40, i. v. kakstoel; Van Weel 109; Breuls 39; Ned.
wdb. VII 910.
kakkm. Mimm:> ik moet kakkm. Gewone
wijze van uitdrukken. Zie ook: uissien. Die kan hi} 'r hessien op dJ taftl
kakhn, - die kan 'n potje breken,
die staat in blakende gunst. ~/ kakkm op zem pot, in Z3 [egan 'm saffl3t.
Zie: griiiin.
kalkmdott3, I. eindje van een goudschen
pijpesteel. Verouderd. Zie: kadott3rtjan. 2. spreeuw. Dat is gien muskien,
dat is 'n kalhndott3r. Vgl. Karsten II
15; Boekenoogen 390; Ter Laan 438;
Ned. wdb. VII 921, 632.
kallif, kalf. Verkl. kellifien. Zie: kuikallif, koiJ, bOllJ. Vgl. Koffeman 35.
kalv3rsiinmn, winterhanden. Zie: wzent3riinnan. Vgl. Koffeman 47.
kam, I. haarkam. DJ grOVJ in dJ fem
kam,- haarkam en stofkam. Zie ook:
riekam. 2. kam. Als iemand hoort dat
een ander iets zegt dat hem niet
aanstaat nimt ie 't op z'n ajtJrst3
kiezan in got 'r mit oPg3stitvan kam op
oj, - met opgestreken zeil. Zie ook:
start. Vgl. Ned. wdb. VII 1046, den
kam opsteken.

Kiimp3n I, Kampen. Kiimp3r brogg3. In
zegsw. Zie: meso
kiimp3n II, met z'n tweeen nogmaals
gooien met dobbelsteenen, wanneer
gelijke oogen zijn geworpen. Vgl.
Koffeman 36; Gunnink 143; Van
Schothorst 149; Ter Laan 385.
kanm, vochtmaat, 2 liter. Verouderd.
Zie: ming3b, kOPP3. V gl. Fri. wdb. II
37; Gunnink 143; Van Schothorst
149; Ter Laan 385; Ned. wdb. VII
1999·
kiint I, kant, oever. Vgl. Van Schothorst 149; Ter Laan 385.
kiint II, kant. Verkl. kintjan. Feen
kintjan, - echte Brabantsche kant,
die aan de feen ulb gedragen
wordt. Kint;Jsulb, - hul, met rand
van kant. Vgl. Koffeman 36; Ter
Laan 385.
kiinteakanoar, bijbel met kantteekeningen. Eigenlijk de schrijver van de
kantteekeningen in den Bijbel. D3
kiinteakanoar zegt.... Vgl. Ned.
wdb. VII 1402.
kiint3lan, kantelen. V gl. Koffeman 36.
kapien. An 'n kapien, - met een sHert
jongens elkaar vasthoudend aan
schouders of middel, langs een glij401

baan van de oogtd glijden. De oogtd
is steil, er is dus moed voor noodig.
Meestal gaan de jongens er alleen
af op hun ömkies. Verband met
kapien v. v. (?).

dammer kampoezdn hebben grover
krullen, deze worden geminacht op
Urk. Het is 's winters het hoofddeksel aan boord, waait niet af, en
kan met drie strikjes aan de achterzijde nauwer of wijder gemaakt
kapkool, stamppot van aardappelen en
worden, 'n Dure dracht, de prijs is
witte kool, met peren in de schil.
nu 8 ä 9 gülden. Op Urk was maar
Zie: kappm.
een
karrepoezenmaker,
Albert
kappd, kap. Glad mutsje met keelbanWoord. Man en vrouw maakten ze
den. Ook: muts van meisjes besamen. Het is zeer moeilijk om uit
neden de 8 à i o jaar, voordat ze
de kleine velletjes de stukken zoo te
een ulh dragen. Verkl. keppien. Vgl.
snijden dat er karrepoezen van geKoffeman 36.
maakt kunnen worden. Hij maakte
kappm, fijnhakken. Duur engkangdr kap- ze ook voor Volendam van glad
pdn, — stamppot stampen. Gdkaptd
bont, misschien geitevel. Woord is
savooisdkool, — stamppot van sa- reeds een oude man. Na hem zal
voiekool. 't Wordt weinig gegeten.
niemand het werk voortzetten, want
Gdkaptd snijbomn. Gdkaptd knolhn, —niemand kan het. Vgl. Ter Laan
stamppot van rapen. Zie: kapkool,
399; Bouman 51; Ned. wdb. VII
òpgdgooid. IJ kapt allds duur engkangdr
1515, 1662; Fri. wdb. II 39; Ts.
— hij praat Urkersch en Hollandsch
Ned. Zeewezen X (1910), 2110.
door elkaar. Zie: vreemd. Vgl. Ter
Op de Hoogte, X V (1918) 362;
Laan 391; Ned. wdb. V I I 1528.
Zuiderzee 122.
kappdtords, kaft van een boek. Vgl.
Karsteed, Kerstmis. Vgl. Koffeman 36.
Boekenoogen 399; Karsten II 17;
Opprel 63; Dek 41.
karzei, dikke, stevige, ruwe stof, waarkardmelldk, karnemelk. Vgl. Boeken- van bovenbroeken gemaakt werden.
Verouderd. Het was zoo sterk dat
oogen 401; Opprel 62; Ned. wdb.
het haast een menschenleven geV I I 1638.
karnaljd, kanalje. Goon vòrt, karnaljd, — dragen kon worden.
ga weg, ondeugend kind. Vgl. Ned.
wdb. VII 1212.

kasien, biscuitje, kaakje. Vgl. Karsten
II 22; Ned. wdb. VII 2010.

kastiel, kasteel. 'n Kastiel van 'n eus. Vgl.
kamkoat. Ik eaw 'r kamkoat gdnòg òpd- Koffeman 36.
doon, — ik heb er genöeg mijn best kastoely kinderstoel, tafelstoel voor kleine kinderen. Vgl. Koffeman 36;
op gedaan. Meestal niet van lichaFri. wdb. II 34; Gunnink 143; Ter
melijke inspanning.
karrdpoes, rond mannenhoofddeksel van Laan 389, 983; Ned. wdb. VII 910.
karnien, konijn. Vgl. Koffeman 37.

lamsvel. Ze worden alleen op Urk
en in Volendam gemaakt. Volen-
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kateksd, erg bijdehand meisje. Ook wel:
een ondeugende vrouw.

kateuL Ouwd kateul, — een oude toover-kea, ijskast. Groote, vierkante bak aan
boord, waar het ijs in gestört wordt.
kol, een vrouw die er uitziet als een
Mv. eeskejdn. Een eeskea Staat vast,
tooverkol.
een eeskist is een losse kist. Zie v.v.
kattd, kat. Verkl. ketjdn. Seherp onderseheiden van koatdr. Zie daar. Kattd keat I, kuit van een been, van een kous.
in dd zak, zie blz. 199 IJ zal gien
katts vzrtoormn, — hij is erg goedig.keat II, kuit van een visch. Melldkkeat,
Vòrt, skömfdd kattd, van dd boas ¿n — hom. Gortkeaty — kuit. Aerdgds
aering of keat van eawdny — van 5 t een
steetjdn, — zegt de vrouw, als de man
of ander in ieder geval iets willen
met een goed loon thuis komt, zoo
hebben. Nou, ij et ¿n keat dskeutdny in
dat hij het hoort. 't Wordt prettig,
5
nou
gat ie wier, — hij heeft zijn hart
plagend bedoeld. Is t loon siecht,
dan zegt ze: Nou, lot dat aerdmd dier gelucht. Zie: leef gortkeaty melldkkeat.
Vgl. Koffeman 36; Fri. wdb. II
zittdn. Zelfs als er geen kat in huis is.
Ik ad 't dkoft, maer ik eaw V dd kattd 102; Ter Laan 479; Van Schothorst
wier imstTekdn, — ik heb den koop, 162; Van Weel 118; Ned. wdb. VII
(of den verkoop) ongedaan gemaakt.
531.
Vgl. Koffeman 35; Boekenoogen 407;
Karsten II 19; Fri. wdb. II 274, keazd 1. kaas. Vgl. Gunnink 146; Bergsma 79; Karsten II 20. 2. Giev 'm
i. v. oukatsje; Gunnink 145; Van
keazd! — aanmoediging, aanspoSchothorst 149; Opprel 63; Dek 42;
ring, bv. tot een hard schot bij 5 t
Ned. wdb. VII 1777, 1868; Tuinvoetballen, tot grooter inspanning
man 14.
bij schaatsenrijden. Vgl. Koffeman
Katwik, Katwijk.
36; Ned. wdb. VII 730; Stoett 2221;
Harrebomee 1372a, hij krijgt daerlijk
kauwbiet, stukje roggebrood, dat, nadat
van de kaas; Fijn van Draat 204;
het doorgekauwd en met raapolie
Gallee 20; Gunnink 146; Van Schotdoordrenkt is, op een zweer gelegd
horst 150; Van Weel 109.
wordt, om de zweer open te doen
breken. Ook gemaakt met een ver- keazdrespdly kaasrasp. Eikenhouten plank,
gif erin, om ratten te vergiftigen.
waarop in een vierkant, met de punt
kauwd, kooi. Verkl. kautjdn. 'n Papdgoai naar beneden, spijkertjes zonder
koppen zitten. Onderaan bevindt
in 'n kauwd.
zieh een bak met een schuifje. Zie:
kauwdn, kauwen, pruimen. Tabak kaurespdhn.
wdn of preumdn. Vgl. Ned. wdb. VII
1887.
keelbändy mutsband. 'tis nog nieso vast
as 'n mussd mit 'n keelbänd. Zie: vast.
kavviétdkoek, sucadekoek.
Vgl.
Fri. wdb. II 51; Ned. wdb. VII
kazeen, kozijn. Vgl. Koffeman 36.
1947kazzswiely casueel. Dat 's ok wel kazzswiely dat ik jd nou net tugdn koem. keendy kind, mv. kiengdrdn. Verkl, kientjdn.
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Zie: bekkien, vamhn. Vgl. Koffeman
36; Gunnink I47; Mees 328; Boekenoogen 433·

ket:Jlboei:Jr, ketelboeter. Alleen in: vloekm as 'n ket:Jlboei:Jr. Vgl. Ned. wdb.
VII 25Io; Meyer 20; Karsten II 20.

keltbr, kelder. D:J meid et 't woat:Jr in d:J
keltbr, - ze verwacht een kind,
voordat ze wettig getrouwd is.

kettmg, ketting. D:J bott:Jr is an rb kettmg
:Jlegd, - in beslag genomen door
den deurwaarder.

kebn, een snee achter de kieuwen geven,
bij het vischschoonmaken. D:J vis
kel:Jn. Zie ook: lubbm.
kelt:J, koude. Wat doe j:J beutmduur mit
die kelt:J. Zie: koutb. Vgl. Koffeman
36; Gallée 20; Gunnink I 45·
hmot. D'r komt gien hmot van, - het
werk schiet niet op. Zie: ofwamk.
bnoar:Jtj3sgeel, gele verfstof, chromaatgeel. Zie ook: g:Jrdeentj:Jsgeel.
kanoarie, kanarie.
kmoarietong:Jtj:Js. Wat zull:Jm3n et3n? K:Jnoarietong:Jtj:Js. Antwoord aan een
nieuwsgierig kind, dat naar het eten
vraagt.
kerm. Mit tb bemm kerm.
kess:J, kast, muurkast, losse kast. Eut tb
kem b:Jtoalm. Zie: diez:Jk. Die komt zo
eut tb kem, - zij ziet er keurig uit,
de vouwen zitten nog in haar
kleeren. Vgl. Koffeman 35; Boekenoogen 403; Karsten II I8; Fri. wdb.
I 40; Stoett Ig36; Ned. wdb. VII
I739·
kess:Jmak:Jrswaer:Jk, kastenmakerswerk.
Maak of nou toch, 't is gien kemmak:Jrswaer:Jk, - het hoeft niet zoo
uiterst nauwkeurig.
ket:Jl, ketel. 'n Küpmn ket3ltj:Jn.

keut, kool vuur, warme stoof. Verkl.
költjm. Korte, doorgebrande turf in
een stoof, een test.
(d:J) Keundar, Kuinre.
Keuz:Jn, Enkhuizen. Vgl. Koffeman 3 7.
Keuzgrzänd, Enkhuizerzand. Tusschen
de Val van U rk en Enkhuizen.
kiehn, kijken. Zegsw. zie: köë. Vgl.
Koffeman s6; Gunnink I 46; Van
Schothorst I5I; Fri. wdb. 11 52;
Ter Laan 406.
kfëp. Krep ouwm. .(,ie ulbn krep, - ze
hielden vol. Vgl. Karsten 11 19;
Stoett 244I.
ktëpmn, tintelen, van vingers bv. Vgl.
Ter Laan 4I3; Ned. wdb. VII 3132;
De Jager 11 226.
kierm, keeren. T:Jrogg:J kier:Jn.
kieskealm, kieskauwen, met tegenzin
eten. Ook: kiez:Jkeabn. Zie: nuzybn.
Vgl. Koffeman 3 7.
kiet:Jlstïën, kiezelsteen. Zie: kitt:Jlstïën.
kiez:J, kies. Kiez:J mit drie spraant:Jls, met drie wortels. IJ nimt 't op z'n
aftmt:J kiez:Jn, - hij knoopt iets goed
in zijn oor om er later gebruik van te
maken. Ook: hij neemt het kwader
op dan het bedoeld is. Vgl. Fri.
wdb. II 51; Ned. wdb. VII 2795;
Harrehornee I 399; Stoett 610.

kift, jaloezie. Nieuw woord. Da's d~ kift.
Veel gebruikt. Vgl. Ned. wdb. VII
2854·
kift~g,

jaloersch.

kiftm, ruzie maken, harrewarren. ,Zit
nou niet t~ kiftm.
killamórtm. Ik zal j~ kil!Jmortm, - zeggen
de jongens als ze vechten. Dikwijls
bij wijze van looze bedreiging. Vgl.
Boekenoogen 424; Karsten 11 23;
Fri. wdb. 11 53; Ned. wdb. VII 2927.
kim~n

I, horizon. Dezmg in d~ kim~n,
- heiig, nevelig aan den horizon.
Zie: dezmg. Vgl. Gunnink 147; Bonman 54·

kim~n

11, kammen.

kink~n.

Makan dat j~ eut d~ kinkan koem~n,
- maken dat je uit de voeten komt.
Vgl. Fri. wdb. II 54; Ned. wdb.VIl
3088; Stoett 245ft

kinmamk, kenmerk. Vgl. Koffeman 36.
kinna, kin. Vgl. Gunnink 147.
kint~ran,

omkeeren. Vgl. Koffeman 36.

Schothorst 153; Ned. wdb. VII 3385;
Zie ook Boekenoogen 437; Fri. wdb.
I 540; Ter Laan 339·
klammaeim, slordig werken, doelloos
rondloopen. J~ lop~n t~ klammaei~n.
Zie ook klammaei.
klämp, klamp, houten uitsteeksel om
iets aan vast te maken. V erkl.
klimpien. Zie v.v. Vgl. Koffeman 37;
Van Schothorst 152; Boekenoogen
438.

klap, slag. Niks ofsloon as klappm. Vgl.
Koffeman 37, kleppien; Fri. wdb. 11
58; Ter Laan 417; Gunnink 148;
Boekenoogen 439·
klappaei~,

lasteraarster. Verouderd. Vgl.
Ned. wdb. VII 3442.

klappa I. Op d~ klappa van rb duur zittm, in den tocht zitten als de deur opengaat.
klapp~

11, vast kastje voor turf, in het
achterhuis. Als deurtje fungeerde
een naar beneden slaande klap.
Voor de turf die bij de hand moest
wezen. Zie ook zoor.

kintj~sull~,

muts met kanten strook. Zie
ook strokiesul!J. Het voorste gedeelte
is kant, van achteren bevindt zich
een strook gaas. Vgl. Koffeman 32.

klappm, slaan. Nou, klap àp tan, as ;3
vecht~n wil!Jn. Vgl. Fri. wdb. 11 58;
Ter Laan 417; Van Schothorst 152;
Boekenoogen 440.

kip, kip doen, - krijgertje spelen. Zie
ook krieg spül~n, en blz. 201. Vgl.
Stoett 1151; Nw. Taalgids XIII 137,
kipje doen, op Goeree en Overflakkee; Van Schothorst 152; Ned. wdb.
VII 3116.
kittalstïën, kiezelsteen. Zie: kiet~lstïën.
klammaei, een smerige werkster. Dat
mooin is net 'n klammaei. Vgl. Van

klapskut, klapscheet, kleinigheid. J~
mottm niet àm all~ klapskïëtm noa eus
goon, - niet voor alle kleinigheden
naar huis loopen. Tegen kleine kinderen gezegd. Vgl. Karsten 11 26;
Fri .. wdb. II 59; Ter Laan 417; Ned.
wdb. VII 3488; Stoett 86 I.
klapskoel, bepaald hoekje, waar de
visschers zich verzamelen; bij den

havenmeester, over den scheepsbouwer, den afslag enz. Er zijn er meer
dan één, maar alleen bij de haven.
Ongar klapskoel stoon, -met z'n allen
bij elkaar staan. Vgl. Ned. wdb. VII
3489.

klauwan, klauteren, klimmen. Als er
vier vaartuigen achter elkaar liggen,
en je moet in het achterste zijn, dan
moet je er juust ovar drie ena klauwan.
Ja kunan ar niet ovar ena klauwan, b.v. over een stapel hout. Meestal
echter van het klauteren over vaartuigen. Vgl. Fri. wdb. II 59; Ter
Laan 415; Ned. wdb. VII 3592.
klavartjanviera. Alwie klavartjanviera vindt,
krijgt 'n vrouw met 'n hoerakind. Geen
Urker rijmpje, want de klanken zijn
Hollandsch. Zie blz. 232.
klean, klein. 't Binnan ànnoz:,ala vissies, za
binnan onno;:,ala klean.
kleanakka, de kleine hiel van een kous.
klei, klei, grond. An da klei a;:,eild, aan den grond geloopen, van schepen. Van menschen: financieel vastgeloopen. Ook: IJ is ar mie an da
klei 3;:,eild, - hij is met iets bekocht,
heeft bv. een slechten knecht getroffen. Vgl. Ned. wdb. VII 3724.

voor 't eerst een bril op heeft. Lett.:
Heb je alle zeilen bij? Vgl. Gunnink
130, fàk;}.
klfëd, kleed, kleeding. -?l eawan vuur in
ajtrJr kltën, - kieeden op den vloer.
Spottend gezegde als iemand het
financieel wat ruimer begint te krijgen. Vgl. Koffcman 36.

kliedagrJ, kleeding. Vgl. Koffeman 36.
kliek, meelpap, in de koekenpan geroerd. Zie: pokkoek, potstroej, stroef.
Vgl. Koffeman 36.
kltën, kleeden. Ww.
klierrJleen, tweestrengtouw, om de wasch
te drogen. Zie : leen. Vgl. Koffeman
37·
klimstok, lange stok met gaffel om de
lijn op te houden, waar 't waschgoed
aan te drogen hangt. De lijn wordt
vastgemaakt aan een huis, een boom,
een paal, en op verscheidene plaatsen ondersteund door een klierrJstok.
Mimbk as 'n klimstok, - Zie: instekm, missiJlak.
klïevan, kleven. Omk is van kltevm, als je eenmaal op Urk bent wil je er
niet weer vandaan. Vgl. Koffeman
36; Van Schothorst 153·
kltëvmg, kleverig. Vgl. Koffeman 36.

klessan, babbelen. Zie: zanakan. Vgl.
Koffeman 35·
kleur, aanwezigheid van haring in het
net. Wa eawan gien kleur azien. Wa
eawan da kleur niet, - we hebben
haast niets gevangen. Vgl. Ned. wdb.
VII 3963.

klimm3n, steil staan, van een vliegertouw. De jongens meten, vanaf het
punt, waar ze het touw op den
grond houden, drie span. Op dat
punt meten ze naar boven. Naar gelang van de hoogte klimt de vlieger
één of meer span.

kleuvaka, kluiffok. Oe edan, ij jrJ kleuvak in
brJzoan op? Gezegd tegen iemand, die

klink, term bij het knikkerspel. Zie
blz. 205.

klippan, het luiden van de klok van de
Ned. Hervormde kerk bij begrafenis.
Dan luidt de klok voor dooden van
elke gezindte. Voor de kerk wordt
aluid. Zie: loian. Vgl. Fri. wdb. II
64; Ned. wdb. VII 3889.
klirtan, I. doelloos heen en weer loopen.
Nou, dat mooin topt ok wat t:J klirtan.
2. klieken, kleine hapjes eten laten
staan.
klirtjan, kliekje, restje.
klis. Teed, geld, waerak bij tb klis eawan,voldoende tijd enz. hebben. Zie:
zwikzwak.
kloar, 1. klaar, in orde. ]:J moetan nie dom
wezan om 't kloar ta liegan, -om door
liegen de zaak goed te praten.
2. helder, zuiver. 't Is kloar woatar,enkel, alleen water. Da tocht is kloar.
3· duidelijk, bekend. Dat vörsien
kwam ma zo kloar ta vuran. Vgl.
Koffeman 36; Van Schothorst I 52;
Ter Laan 42 I.
kloaran. 't Kloaran van da nettan, - visch
uit de netten halen, haring en
ansjovis. Vgl. Boekenoogen 440.
klodrhr. Alleen: ouwa kloddar,- muschje.
Vgl. Ned. wdb. VII 4I73·
kloen, kluwen. Oën lekkara kloen, lekker mollig kindje. Vgl. Boekenaagen 453; Ter Laan 428; Van
Schothorst I55; Ned. wdb. VII 4I95·
kloenm, winden, kluwen. Vgl. Boekenaagen 454·
kloenpot, steenen koffiepot. Verouderd.
Vgl. Ter Laan I265.
kloeta, I. Ouwa kloeta, -

korte pijp van

hout of steen, neuswarmertje. 2.
vaarboompje in een klein bootje.

klokka, klok. Verkl. klökkien. Vgl. Koffeman g6.
klomp, klomp. Ik sal j:J da klomp vor
j' örsas gooian, - ruwe bedreiging van
jongens op straat, van moeders tegen
kinderen. Vgl. Koffeman 37; Boekenoogen 456; Karsten II 28; Gunnink I5o; Van Schothorst I54; Ter
Laan 424; Fri. wdb. 11 66.
klotrmvarguld, klatergoud. "Ik eaw 'n
gouw:Jn allozie." "Ja, klotanvar;guld. 't,(,al
d'r wel noast :Jlegan eawan". Ook:
klotarvarguld, - praatjes, smoesjes.
klouwan, krabben. Mimma, klouw d'rs
effon àp m'n ràgga. Vgl. Boekenoogen
44I; Karsten II 26; Fri. wdb. II 59;
Ned. wdb. VII 3588.
klutjan, I. klontje. Klutjan sukhr, klutjan
in da brij. 2. bult, gezwel. V erouderd. Vgl. Koffeman 36; Fri. wdb.
II 68, 69.
knaak, onbeholpen kind, meisje van een
jaar of twaalf, dat moeders werk
doen moet. Zo 'n knaak van 'n maatjan
moet doar atlas doen.
knakan, I. met onbeholpen middelen,
onvolledig toegerust werken. Mit 'n
pétmulielämp zittan knakan. Zie: knaak,
màttan. 2. peuteren. Zie: neuzaknakar.
knarsifiöelan.IJ ja 't vor ja knamfioelan?heb je 't goed begrepen? Verouderd.
knecht, knecht. Mv. knechsan. De knechts
waren vroeger bij den schipper in
den kost, maar hun kinderen en
vrouw aten thuis. Den broodmaal-

tijd konden ze wel meekrijgen naar
huis. Toen de knechts op part
(zie daar) gingen varen, veranderde
dit. De dordilmannan bleven nog wel
langer bij den schipper in den kost,
omdat ze ongetrouwd waren. Vgl.
Boekenoogen 463; Winkier I 54·

kneeptangil, nijptang. Vgl. Koffeman 36.
knepan, knijpen. Vgl. Koffeman 36; Van
Schothorst I 56.
knibbloar, bloedblaar.
knie, knie. Mv. kniezan. Verouderd, nu:
knien. Zie v.v.
knïën, kneden. Vgl. Koffeman 36.
knzep, kneep. 'k :(al ;3 'n knup gtêvan.
Stil in biJstindilg, die eawm diJ knzepm
inwinrhg. Zie: stilb.
kniepilrt. Alleen: zeuwgil kniepilrt. Zie:
gramiet. Vgl. Fri. wdb. II 72; Ter
Laan 431; Van Schothorst I56;
Karsten II zg.
knijtiln, verachtelijke benaming van oud
brood, oude aardappels. Die ouwil
knijtm, die moet ik niet eawiln.
knikkillan, knikkeren. KnikkilliJn op klink
of op strup. Zie blz. 205.
kniks, een beetje kwaad. IJ is 'n bietjan
kniks, - gauw aangebrand, op zijn
teenen getrapt. Vgl. Karsten II zg;
knak; Ned. wdb. VII 4484, knak.
knippien I, knipje, stukje stof. Angmf elb
in 'n knippien toe. 'n Knippien toe kost
'n paar sintan maer. Vgl. Pan 45·
knippien II, slaapje na 't middageten.
Ik eaw 'n lekkilr knippien adoon. Zie:
onaknippien.

knoestilg, knoestig, met knoesten. 'n
Knoestilg intijan mins,- een onhandelbaar mensch. Vgl. Boekenoogen 469.
knoestiln, kneuzen. Ja bun, jiJ naer3m is
iJ knoest.
knol, koolraap, zomerknol, MeiknoL
Verkl. knolbtj3n. Vgl. Gunnink 152.
~nollmdijsien,

radijsje.

knul. Grotil knul, - een flinke jongen.
Ook afkeurend: goon vort, grot3 knul.
Vgl. Gunnink I 52.
knuut, kneu. Zegsw... as 'n knuut, best, goed. IJ zingt, dicht as 'n knuut.
't Wasgoed droogt as 'n knuut.
koal, 1. kaal. 2. bw. van graad, enkel,
alleen. IJ was koal leviln in bawegilgil,
- één en al leven. Da's koal opskepp3rij3, - niets dan bluf, opschepperij. Koal amp3ls etm, - alleen maar aardappels. Vgl. Kofreman 35; Boekenoogen 384; Van
Schothorst I49·
koar3g3, kaar, bun van een schip, mv.
koarfJgm. Verouderd. W3 eawan tb vis
in tb koarfJgiln adoon. Zie: reum en v.v.
koart, kaart. ]3 kunm 't op tb koart
noakiekan.
koatilr, kater. Men onderscheidt scherp
katten en katers. 'n Grauwa koatilr,
- cypersche kater. Bazüpan as 'n
koatilr. Zie: hilzüpan. Zie ook droeliekoatfJr. Vgl. Stoett I I og; Van Schothorst I50.
koat31}acht, 's avonds laat buitenshuis

loopen, van meisjes. Vgl. Koffeman
36; Ter Laan 440, I265; Boekenoogen 405.
kiië, koe. Mv. köënan. d' lëna die kan 'n
köë stelm, in d' anger mag nog gienzens
ovar 't ekka kiekm, - de een mag
alles en de ander mag niets. Ja
binnan zo dom as 't affireanda van 'n
köê. Vgl. Koffeman 36; Gunnink I 52;
Van Schothorst I 6 I; Harrehornee
422 b.
koeg:;l, knikker. Stfènan, gloaz:;n, evrm
koegal. Groote knikker. Diam. ongeveer 5 cm. 'n Grot:;, ez:;ran koegal. Zie
blz. 206. Vgl. Boekenoogen 475;
Karsten II 32; Fri. wdb. II 78; Ter
. Laan 440.

koes, kous. Sprinkalda koesan, - zwarte
kousen met witte stippen. Verouderd. Wamkieskoesan, euliekoes:;n. Zie
daar, en blz. 195· :{,:; lopt mit 'r
koesan bij d'r bunan, -ze is een beetje
slordig, niet erg zindelijk. Zie: skoon.
Koes songer noad, - bang, dom, suf
mensch, waar niet veel bijzit. Vgl.
Koffeman 36; Mees 328.
koezabänd, kouseband. As ja koez:;bänd
afzakt, dan dinkt ie an j:;, - zeggen
de meisjes onder elkaar. Zie: afzakkan.
koffiemölbpien, koffiemolen. Zie: möllapien. Vgl. Koffeman 39·
koia, vrouwelijk kalf. Zie: kuikallaf.
Vgl. Koffeman 35; Boekenoogen
530, 1333·

koeg:;!:Jn, jongensspel. Als 't weer te
slecht was om te knikkeren, gingen
de jongens koegalm. Zie blz. 206.
Vgl. Boekenoogen 475·

koimn, wandelen. Goj:; mze an 't koimn?
Bin jie an da koi:;r? Vgl. Boekenoogen
531.

koelt:;, licht briesje. Van d'ocht:;d waz at
still:;, maer nou grauwt da koelta wier.
Zie: grauw:;n. Vgl. Boekenoogen 4 78.

kok:Jn, koken. M'n orift kookt, - ik ben
warm van de drukte, mijn hoofd
loopt om.

koem:;n, komen. J:; koem:;n wier mit da
nachtskeut. Koem :;r in, - kom binnen.
Vgl. Koffeman 34, 36.

kökkadiefien, lieveheersbeestje. Kökkadiefien spring og:;, spring leag:J. J:; moer
is dood, )J voar is dood, j3 kieng:;rJn
etm droog brood, - zongen de kinderen
als ze een lieveheersbeestje op de
hand lieten loopen. Zie blz. 2 I 3·

koent:;, achterste. 'n Koent as 'n kamiel.
]:; waffit got as 'n teldar z'n koent:J.
Zie: teldar. Bloot vor da koenta weg,
lomp vor da koenta weg, - zoo maar
ruw weg, zonder zin. Kus da koent:;
in draai d:; lier, dan kin j:; 'n ambacht,
- loop rond en zeur niet, schiet op.
Vgl. Koffeman 36; Boekenoogen
489; Karsten 11 36; Fri. wdb. II 84;
Ter Laan 447; Van Schothorst I57,
161; Gunnink 154.

kokkm, eten koken, maar alleen van
jongens, 's nachts op 't schip, dat
aan den wal ligt. Vgl. Boekenoogen
484; Karsten 11 34; Ter Laan 444·
kol, tooverheks. Ook: ouwa kol, paddestoel. Wie een paddestoel opeet, wordt bekold. 't Aanraken ervan
is al gevaarlijk. Zie blz. 232.

kol, een kuilnet in 't klein. Vroeger
vischten de jongens ermee op stekeltjes, op gamm, en op bollakan.
Zie: gamn, bOlk. Die verkochten ze
voor knoopen. Koop, koop, boarsies
ta koop' ïëna vor 'n ouwa knoop.
kolan, met den kuil visschen. Zie:
kol, kuul.
kolla, voorhoofd. IJ et 'n bord vor z'n
kolla, - hij trekt zich nergens wat
van aan. Vgl. Boekenoogen 485;
Karsten I 34; Fri. wdb. 11 82;
Gunnink 153; Van Schothorst 157;
Ter Laan 444; Stoett 317.
kollarug, blauwachtige katoenen voering voor mannenkleeding. Het zag
er uit als molton en dit is er ook
voor in de plaats gekomen.
komma. Zegsw. Da komma kregan,
brandewijn met suiker en rozijnen
drinken op een kraamvisite. Verouderd. Zo koud as 'n kommatjan, erg koud. Zie: koud.
komo.ffoloekien, r. bergplaats. 2. komo.ffoloekies, -steegjes en hoekjes, nauwe,
kromme straatjes.
konhlafoevn, in gezelschap fluisteren.
Vgl. Karsten 11 36; Fri. wdb. 11 84.
kontantamint, beschikking. IJ et nou atlas
vor z'n kontantamint, in iJ is nog niet
tavrean. Vgl. Ter Laan 448.
kooi, I. kooi, vaste slaapstee op een
schip. 2. beddegoed van de kooi.
Ik eaw da kooi eutawossan. Vgl. Karsten 11 36; Fri. wdb. 11 75; Ter Laan
448.

kool, kool. Zie: kapkool, rokool, opg3gooid.
Vgl. Van Schothorst I 5 7.

koolmoes, een gerecht. Zie voor de
ingrediënten blz. 221. 't Wordt ook
genoemd burangarucht. Zie daar. Vgl.
Koffeman 39; Boekenoogen n87,
warmoes, 479; koeskoes; Ter Laan
475, kruudjemoes, Draayer 29, krfldmus; Van Schothorst 161, 175
mus; Halbertsma, kruudmoos.
koon, rood hoofd. Zeer nieuw. IJ krieg
zo'n koon! - hij kreeg een kop als
een boei. Wat iJ jJ 'n koon, jJ eawan
ztekJr wier lopan vliegJn. Zie: vliegJn.
koor, pret, lol. Wat eawan 'n koor, zeggen de jongens als ze spelen.
Zeer nieuw.
koorda, koord. 'n KoordJ ondar om 'n dufftlsJ rok.
kopJn, koopen. As 'top is, is 't kopJn
doon. Kopan et 'n wiJd gat, doar kan
al!Js in. Waarschuwing aan koopzieke menschen. Vgl. Koffeman 26.
koppJ, inhoudsmaat, alleen van melk,
een halve I. Drie koppan mel!Jk, anderhalve I. Zie: mingJ!J, kanna. Vgl.
Van Schothorst 157; Fri. wdb. II 85;
Ter Laan 452; Gunnink 154·
köppien, r. kopje. 2. kop koffie, om guur,
om 12 uur. Zie blz. 221 en bekkien.
Vgl. Koffeman 36.
kom I, roepnaam voor het varken.
Vgl. Koffeman 35; Taaltuin lil
382.
kom 11, vischnet, sleepnet. Ja kunan ja
komtjan wel droog ouwan, moat, - dat
lukt je niet, dat krijg je toch niet
gedaan. WJ eawJn an da korril alegm,
- we hebben met het kornet gevischt. Binnankom wordt gebruikt

op de Zuiderzee, beutankom op de
Noordzee. Vgl. Koffeman 35; Boekcnaogen 4g8; Karsten I 38.

kömf, r. korf, mand. 2. een halve hl.
'n Kömfien ampals. 'n Albva kömf,
- een kwart hl. Vgl. Koffeman
35; Boekenoogen 4gg; Gunnink I 54;
Ter Laan 454; Opprel 68; Van
Schothorst I6r.

da kost?, - bij wien in huis woon je?
Zie: teus. Vgl. Fri. wdb. II 86; Ter
Laan 456; Gunnink I ss; Van Schothorst I57·
koud, koud. Zo koud as 'n kommatjan, as
'n stun, as 'n oenrbsnuut. Vgl. Fri. wdb.
II 54; Ter Laan 444; Boekenoogen
502.

körrak, kurk. 'n Goed galova in 'n kömkan
ziel, doar kuun ja op drevm. Vgl. Ned.
wdb, VIII 5gg, IV I238; Stoett 6I5.

kouda, I. koorts. IJ et 'n zwoara kouda ad.
Derdandaagsa kourb. Zie blz. 222. Vgl.
Koffeman 36; 2. koude. Ja moetan
loatan pàmpan wat kouw et. Zie: pompan.

kom!. Zegsw. Gien koml, -niets. Vgl.
Fri. wdb. II 85; Ter Laan 455·

kouwatjan, koeltje, windje. Vgl. Boekenaagen 503.

körravan, I. kerven, bv. visch kerven,
om deze te bakken. 2. bij het tellen
van visch aan boord een streepje
zetten of een visch apart leggen bij
elk honderdtal. Vgl. Koffeman 34;
Boekenoogen 4I 2; Karsten II 45·

kraak, galerij in de kerk. In da garifformaerda kaerak zittan da jongas da mustan
teed op da kraak. IJ is so feen as rb
Noordkraak, - hij neemt het niet zoo
nauw met den godsdienst. Vgl. Fri.
wdb. II go; Dr. Volksalm. I846, 25g;
Ned. wdb. VIII I4.

kors, kers. Vgl. Koffeman 36.
korsamier. In 'n korsamier, - in een korten tijd, in een oogenblikje.
korst, broodkorst. Verkl. körsien. Vgl.
Koffeman 36.
kort, r. kort, bn. 2. dicht, bw. Omk
zit vuus ta kort in enkangar, - Urk
is te dicht op elkaar gebouwd. Kort
bij eus, - dicht bij huis. 3· Ejja 'm in
kort nog azien? Vgl. Boekenoogen
50I; Winkier I 55·
kost, voedsel, eten. Da kost op eawan, klaar zijn met eten. Da kost stot op
da tafal, - het eten is klaar. Da kost
ovarangan, - het eten opzetten. Ik
eaw de kost ovar, - mijn eten staat
op. Zie: ovarangan. Bij wie bin ja in

kraambörd}an, wat lekkers voor een
kraamvrouw. Zie: bord.
kraampannakoekies. Verouderd. Deze
kreeg een kraamvrouw van de naaste
betrekkingen en goede vriendinnen
gedurende den tijd dat ze in de
kraam lag. Nu nog wel: 't Likkan wel
kraampannakoekies, - 't zijn lekkere
pannekoeken. Zie ook: bord, preumesop, en blz. 2I6. Vgl. Fri. wdb. II
go; Gunnink I56; Schrijnen I 252.
krabba, zeekrab. Zo missabk as 'n krabba.
Vgl. Karsten 11 3g; Ned. wdb. VIII
35·
krabbakoatar, een kind dat andere kinderen dikwijls krabt. Krabbakoatar
springt in 't woatar, kan gien vzssu:n
4I I

vangan, blift in 't netjan angan. Zie
blz. 213.
kraeian, kraaien. Da oon kraeit.
krakartjan, noot. Zie: nüüt. Vgl. Boekenoogen 509, krakepit.
kraman, in de kraam liggen, bevallen.
Die gat ja maer kraman ena, - zij
krijgt steeds maar kinderen. Vgl.
Fri. wdb. II gz; Ter Laan 470;
Ned. wdb. VIII 8o.
krämp, kramp. Vgl. Koffeman 37·
kräns, krans. Verkl. krensien. Vgl. Koffeman 36.
kränt, krant. In da kränt skrevan. Vgl.
Koffeman 36; Gunnink I 55·
kraplappa, vrouwenkleedingstuk. Het bedekt rug en borst geheel, het schoudergedeelte is opgevuld. Zie: krepleppien en blz. Ig6. Vgl. Gunnink
156; Gallée 24; Van Schothorst 16o;
Karsten II 43; Boekenoogen 525;
Ned. wdb. VIII 373·
krébbakaaian, kibbelen.
kregan, krijgen, bereiken. Ook: kriegan.
Wa ;;:,ullan zien dat wa da avan kregan,
- de haven halen, bereiken. 't :(,al
vuul skielan welka avan of ja kregan, welke bestemming na den dood voor
den mensch is weggelegd. Da kregan
;;:,a d'r an, - dat verliezen ze. Vgl.
Ter Laan 466; Ned. wdb. VIII 227.
krek, precies, juist. 't Keend is krek z'n
toata. Da kan 'knie krek neuman. Vgl.
Karsten II 40; Fri. wdb. II g2; Ter
Laan 465; Gunnink I56; Van Schothorst 159; Ned. wdb. VIII I47·
kreólasien, laatste voer hooi. Zie blz. 2~5.

krepleppien, kraplap van een klein meisje.
kretan, huilen, weenen. Die vrouwa ;;:,at
ta kretan, omdat 'r man dood was. Niet
van het huilen van kinderen. Vgl.
Koffeman 34, 36; Gunnink I 56.
kreud, gewas. Er is gien kreud vor awassan.
Vgl. Koffeman 35·
kreun, kruin, hoofd. Ik sa! ja 'n slag an
ja kreun gïëvan, - een slag op je
hoofd, om je ooren geven. Minder
sterk dan slag om ja örsas. Zie: örsas.
Oe krigt ie dat nou in z'n kreun? Vgl.
Fri. wdb. 11 I oo; Van Schothorst
I6I; Ned. wdb. VIII 410.
kreupan, kruipen. Vgl. Koffeman 36.
kreut I, krijt.
kreut II, buskruit. IJ et 't kreut ok
niet eutavoendan. Vgl. Koffeman 35·
kreuzaböllams, kruisbessen. Vgl. Kofreman 35·
kreuzar, cent die met het kruis bovenligt na het àprammalan. Ook een
knoop die met den bovenkant boven
komt te liggen. Zie: muntar. Vgl. Van
Schothorst 161; Ned. wdb. VIII
426; Stoett 1293.
krieg. Krieg doen, krieg spülen, - kinderspel. Zie: kriegartjan en kriegardamannatjan.
kriegan, krijgen. Zie: kregan.
kriegardamannatjan, kinderspel. V erouderd. Zie blz. 202 en onder krieg,
kriegartjan.
kriegartjan doen, krijgertje spelen. Verouderd. Zie: krieg.

kriek, poolsche kriek. Muts voor meisjes
beneden de 8 à 10 jaar, met ronden
bodem, een strook eraan, van achteren dichtgemaakt met een bandje.
Zie: kappa. Vgl. Koffeman 36.
krielatjan, klein iemand, onderdeurtje.
krimmalikkan, uitroep van verwondering.
Verouderd. Vgl. Koffeman 34, i.v.
't gouwe/ikken.
krimmaltjan, Verouderd. Easien krimmaltjan, - uitroep van verwondering,
bastaardvloek. Vgl. Koffeman 34,
i. v. 't gouwe/ikken.
krimmanzel, crimineel. 't Is krimrnanul zo
weanag bot as 'r tuganwoordag is. Vgl.
Gunnink 156; Van Schothorst 16o;
Van de Water 99; Ter Laan 467.
krimmanierag, zuinig. Verouderd. Vgl.
Karsten II 42; Boekenoogen 515,
kriemen; Fri. wdb. II 94; Ter Laan
467.
krimp, armoede, gebrek. Gien krimp
eawan,- geen gebrek hebben, ruimschoots genoeg hebben. Vgl. Karsten II 42; Fri. wdb. II 95; Ter Laan
467; Van Schothorst 159; Ned. wdb.
VIII 266; Stoett 1281.
krintakakkar, gierigaard. Vgl. Koffeman
36; Gunnink 156; Van Schothorst
159; Boekenoogen 513.
krintatarrawa, bruinbrood met krenten.
Zie: tarwabrood.
krispandieran, overeenkomen, invloed
hebben op. 't Weer krispandiert aerag
op da kiengaran, - het weer heeft invloed op de kinderen. Zie: ragieran.
Da krispandiert 'r niet op, - dat komt
niet overeen met elkaar.

kroal, kraal. Ook uitwerpselen van een
vlinder. Zie: kroalasketar. Vgl. Koffeman 35·
kroalasketar, witte nachtvlinder. Kleine
kinderen doen deze vlinders in een
doosje, en noemen hun uitwerpselen
kroalan.
kröian, 1. kruien, met een kruiwagen.
2. kruien van ijs.
kröl, maat voor hooi. 'n Koe ooi is viertien tot zestien kröl, - 14-16 kröl
is voldoende voor één koe in een
winter. Vgl. Boekenoogen 476, 1. v.
koe hooi.
krollan, brouwen, een huig-r zeggen.
Zie: braeian.
kronawakan, tusschen waken en slapen
liggen,, lett. waken zooals een kraan
doet. Vgl. Draayer 28; Gallée 59;
Ned. wdb. VIII 29; Halbertsma,
kranewaken.
kroppan, volhouden. Krop ja 't nog? gaat het je goed? Zeer nieuw. Van
de Zaan overgenomen sinds ongeveer I 920. Vgl. Boekenoogen 1333;
Fri. wdb. II 99; Ter Laan 473; Ned.
wdb. VIII 377·
krosien, praatje, babbeltje. Zie: krozan.
krozan, het samenkomen der Urkers in
huiselijke godsdienstige oefeningen.
Zie: krosien.
krulan, rollen. Krulan mit knikkars. Vgl.
Koffeman 36; Boekenoogen 520; Fri.
wdb. II 98.
krulatjan, rolletje. In 'n krulatjan - ineengedoken, in elkaar liggen of
zitten.

kruluul, dicht wieltje zonder spaken.
Ik zal jiJ wel 'n skeaf eut 'n blok gzevan,
vor 'n kruluul. Ook manka kruluul, mankpoot. Scheldwoord. Zie: krul:m,
mank. Ook: roadj:m.
krumal, kruimel. IJ et gien krumaltjan pit
in z'n licham. Vgl. Koffeman 36.
kruntj3n, kapje. 't Lesta kruntj:m, - kapje
van wittebrood en krentenbrood.
Zie: platt3, pollatjm. Vgl. Karsten II
44; Boekenoogen 527, I 152 i.v.
vlook; Ned. wdb. VIII 4I2.
krüp3l. Zn. alleen in: IJ zupt as 'n krüpal.
Bn. kreupel. IJ was amg krüpal, hij was mank.
kruzakan, het zich alleen, zonder hulp
voortbewegen van kleine kinderen.
Da keend kruZ(Jkt al. Zie: Ojstekan. Vgl.
Fri. wdb. II IOI.
kuikallif, vrouwelijk kalf. Verouderd.
Zie: koia. Vgl. Koffeman 35; Boekenoogen 53 I; Opprel 66; Van de
Water wo; Ter Laan 477·
kukabessien, oud vrouwtje, met een
kruk. Zie ook bessien.
kukalakoran, groote schelp, groote horen van een slak. Zie: inkaübkor3n,
tinkal.
kükan, keuken.
kukiJtjiJn, kuiken. Zie: piel, pielrbr. Vgl.
Gunnink I57·
kulm, visschen met een kuul. Men
kuult ansopies, oal in gamn. Zie:
kuul, slupm. Ook kol. Vgl. Ned. wdb.
VIII 507.
kulatjan, kuiltje in een schaal met rijst,
om er boter in te doen. Zie: rees.

Vgl. Koffeman 36;
478, 541.

Boekenoogen

Kunrbrsa, man of vrouw uit Kuinre.
Vgl. Fri. wdb. 11 I02, Kundersman.
kunan, kunnen. Ja kunan wel dinbn dat
jiJ neuziJ van koek is. Vgl. Koffeman 36.
kunang, koning. Verouderend. Nu veel:
koning. Vgl. Koffeman 36.
kunanginna, koningin. Verouderd.
kunankrik, koninkrijk. Zie: kunang.
küpmn, van koper. 'n Küpmn ketaltjan.
kussam, kussen, van een bed, een divan.
Mit z'n oojd op 'n kussiJm. Vgl. Van
Schothorst I 6 I; Gunnink I 58; Ned.
wdb. VIII 6o8.
kuul, vischnet. Ansoopkuul, - ansjovisnet. Zie: kulan, slup:m. :(,3 leggan an da
kuul, - ze visschen met het kuilnet.
Vgl. Boekenoogen 532; Ter Laan 44I;
Ned. wdb. VIII 506.
küüs, lokroep voor koeien. Küüs, küüs,
kom dan, as jiJ niet willan, bleef dan.
Vgl. Boekenoogen 428; Karsten 11
24; Ter Laan 413; Gallée 20; Halbertsma, kies; Taaltuin lil 381, IV
8g, VI 21.
kuus, ksst, fort, weg! Ook: kuusje. Die
kuus zegt, mient al' innan, - opmerking van iemand, die tegen één iets
zegt wat hij tegen allen bedoelt.
Vgl. Koffeman g6; Ter Laan 479;
Tuinman I 234.
küüst, ksst. Küüst oor! je gemak.

stil hoor, hou

küvabn, keuvelen, babbelen. Da keend
hiJgint al oariJg liJ küvaliJn.

kwansüüs. Ou }3 nou maer niet zo kwansüüs,
net of }3 'r niks van wietm. Vgl. Gunnink 158; Ter Laan 481; Ned. wdb.
VIII 6gg.
kwartjm, kwartje, 25 cent.
kweak, vervelende prater. Ouw3 kweak/
kweakm, lang zeuren, tot vervelens toe
praten. Vgl. De Jager I 339·
kweahrt, vervelende prater. Zie: kweak3n.
kweet, kwijt. Vgl. Koffeman 36; Van
Schothorst 163.
kweeuw3k, beschuit. Verkl. 'n Plekkien
kweeuw3k. Vroeger werden de beschuiten na den eersten bak (dus als
bold3r, zie daar) door den bakker
doorgesneden. 't Onderste stuk heette ong3rkorst, 't andere bov3nkorst. De
ong3rkorst was 't lekkerst, nl. vet
van de plaat (en veel lekkerder dan
de tegenwoordige fabrieksbeschuit).
De bovmkàrst was droog en bruin.
Van een Keuz3r kweeuw3k was de
bovmkorst 't lekkerst, meer gerezen,
brozer. Deze was grooter en harder
dan een Örhr kweeuw3k. Vgl. Koffeman 36; Karsten II 4 7 (de vertaling is hier fout).

kwiskwas, 't is vandag3 niks nie goed,
't is dränzmg. Zie daar.
kwoal, kwaal. IJ et 'n kwoal as 'n paard,
- hij ziet er goed uit, maar is niet
sterk.
L

labb3kak, lasteraar, kwaadspreker.
Vroeger labb3kakk3. Vgl. Karsten II
48; Fri. wdb. II Io5; Ned. wdb.
VIII 872.
labb3kakkm, kwaadspreken achter iemands rug. Vgl. Ned. wdb. VIII
873.
laclwn. Laclwn as 'n valbn duv3l, -hard
lachen. Zie: duwl, vallm.
lam, leering, catechisatie. àp tb lam
wezm. Zie: kamk3zoasie. Vgl. Gunnink I61; Fri. wdb. II I 12; Van de
Water 102; Bergsma 82; Karsten II
52·
lamn, leeren. Vgl. Koffeman 38.
laerz3, laars. Vgl. Koffeman 38.
lag3, laag. 'n Lag3 tömf.

lamiéran, (Fra. lumière). In 't lamiér3n
van dJ dag3raad,- 'teerste begin van
den dageraad. Verouderd. Vgl. Fri.
kwemn, kwijnen, sukkelen. Gebruikt
wdb. II I 1 5; Boekenoogen 568;
voor menschen, dieren en planten,
Ned. wdb. VIII g6o, 1541, 3317.
die langzaam in kracht achteruit
lammanoad3g, akelig, naar. IJ lopt 'r zo
gaan. Vgl. Fri. wdb. II 105; Gunlammanoadag biJ, }3 zouan 'm 'n sint
nink 159; Van Schothorst 163; Ter
gevm. Vgl. Koffeman 38; BoekenLaan 485; Ned. wdb. VIII 782.
oogen 553·
kwinkm, drenzerig huilen van een kind. Lamm3rskaag, Lambertsschaag.
kwink3rt, huilebalk, kind dat veel huilt. lamm3tiéran, lawaai maken, van jongens.
kwiskwas, niet erg lekker, niet erg in lämp, lamp. Verkl. lempien. Vgl. Kofrezijn humeur. 't Keend is 'n bietjm
man 37·
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lamp3blok, blok met een verticale lat
met tanden om de lamp aan een
haak op verschillende hoogte te
kunnen hangen. Verouderd.
länd, land. Zie: bomnländ. Vgl. Kofreman 37·
länthr, iemand die een deel van het
U rker weiland bezit. Een van de
ländm zorgde voor de paaltjes, die
de verdeeling aangaven, voor de
verspreiding van den mest enz.
Daarvoor kreeg hij een kleine vergoeding. Zie Van Blom 43 vlgg.
länrhrskaer3k, vergadering van de eigenaren van het hooiland op Urk.
Vroeger was het land gemeenschappelijk bezit. Ieder had recht op een
deel van de opbrengst. Op de
ländmkamk werd afgesproken waar
ieder zijn maaiers zou sturen. Nu
het land verkaveld is, bestaat deze
instelling niet meer. Zie over het
landverbruik en de verdeeling daarvan Van Blom 43, vlgg.
ländman, niet-visscher. Mv. ländloim.
Zijn kinderen zeggen vader en moeder. Zie: toat3 en: läntrapp3r.
lang3, lang, bn. en bw. ]3 likkm lang3
zo dom niet as }3 wel binmn.
lang3rst, langs. Ier lang3rst, - hier langs.
IJ is doar net lang3rst 3goon. Zie: ov3r.
Amg3s bij langmt lopm, - van kleine
kinderen die zich langs den muur
beginnen voort te bewegen. Zie:
kruvkm, ofstekm. Vgl. Boekenoogen
554; Ter Laan 497; Van Schothorst I63.
langtamn, lantaarn. Vgl. Kofreman 37·

lank, lang. Lank as rh vuurmidrhg, heel lang, uit zijn kracht gegroeid.
Zie: vuurmidrhg. Vgl. Kofreman 37·
länt3rfäntm, lanterfanten, lui en ledig
loopen. 't Wordt weinig gebruikt.
Vgl. Kofreman 38.
läntrapp3r, scheldwoord voor een Urker
niet-visscher. Alleen gebruikt tegen
iemand die geen Urker kieeren
draagt. Zie: ländman.
lapp3. Verkl. leppien. GJzicht van ouwJ
lappm,- zuur, somber gezicht. 't Is
gien lapp1, of 'n leur, - wordt gezegd
van iemand die door een ander
minder netjes behandeld wordt. Vgl.
Ned. wdb. VIII 1086, 1093; Stoett
I337·
lappm. Nou, dat lap }3 'm niet, - dat
krijg je niet klaar. Zie ook noalappm.
Vgl. Karsten II so; Stoett 1342.
lariekoek, leugens. Vgl. Ter Laan soa;
Ned. wdb. VIII II04.
last, so-tal. Zie: tal.
lattJ, lat. Verkl. letj3n. Ook: magm
lattJ, - magere kerel. Vgl. Kofreman 38; Gunnink I6o.
lav3loos, dronken. Zie: dronkJn, lazJrus,
h3züpm. Vgl. Boekenoogen I337; Ter
Laan 520.
laz1rus, dronken. Lavrus dronkm. Zie:
lav3loos. Vgl. Ter Laan 520; Karsten
11 51.
leagJ, laag. Vgl. Boekenoogen 546;
Gmmink I 6o; Van Schothorst I 64;
Fijn van Draat 204; Draayer 3I;
Ned. wdb. VIII 834.

leagta, laagte. Ouw j' in tb leagta, - ga
wat naar beneden. Bv. tegen kinderen die over de tafel hangen. Vgl.
Koffeman 37; Van Schothorst I64;
Fri. wdb. 11 I IS; Ned. wdb. VIII
S47·
lealak, leelijk. Verouderd. Zie: lellak.
ledtbr, ladder. Vgl. Koffeman 3S; Fri.
wdb. II I27; Ter Laan 50I; Gunnink I6o; Fijn van Draat 226;
Gallée 25; Ned. wdb. VIII Sg5.
leef, lijf. Ik eaw 'm atlas azegd, wat ik op
m'n leef adda, - ik heb mijn hart
gelucht. Zie: .keat. Ik eaw eifies tb
slaap deur m'n leef ad, - ik heb even
geslapen. Da griezals lopan ovar m'n
leef. Zie: griezals. Vgl. Koffeman 37;
Van Schothorst I 66.
leen, lijn, streep, tweestreng-touw om
de wasch te drogen. 't Wasgoed in dJ
leen stekm. Zie: in, klimleen, klimstok.
'n Sint papier mit lenm d'r op, - 'n cent
gelijnd papier.
leest, lijst. Zie: lust.
lef, lust, zin. Ik eaw gien lef in m'n wamk.
Vgl. Koffeman sS; Boekenoogen 563.
leggJn, liggen, op bed liggen. Woar is
Mamtjm? Die legt al, - die is al
naar bed. Legta keend al?
lel!Jk, leelijk. Soms ook le!Jk. LellJk as
tb nacht, - erg leelijk. Joe lelbkJ
jongm! Zie: lae!Jk. Vgl. Koffeman 3S;
Ter Laan 5o6; Boekenoogen sSr;
Karsten II 53; Gunnink I 63; Van
Schothorst r66; Fri. wdb. II I22;
Ned. wdb. VIII 1250.
/Jmeur, mankement, ongeval. Verouderd. WJ kriegJn 'n lJmeur an oenzy
zeal. Zie: malleur. Vgl. Koffeman sS.

lenan, linieeren. Verouderd. Vgl. Koffeman 37·
lepJlrak, zie rak. Vgl. Koffeman 42;
Boekenoogen 570; Gunnink I6I.
lessien, tik, bij het krijgertie spelen.
Ik eaw joen :m lessien ag"lmn. Vgl. Van
Schothorst I65; Bergsma Ig, i.v.
aovendkoggel.
lest, laatst, bn. en bw. DJ lestJ passJsier.
Zie: lest1mt.
lestJnt, laatst. Zie: lest. Vgl. Koffeman
37; Boekenoogen 57Ii Karsten II 52;
Fri. wdb. II I I6; Ter Laan 507;
Gunnink I62; Van Schothorst I65;
Gallée 26.
leugJnoar, r.leugenaar. 2.= leugJnoat. Zie
daar. Vgl. Koffeman 37·
leugmoat, een ingelegde plooi in een
vrouwenbovenborstrok, die te wijd
is. Zie: beml. Zie ook leugmoar.
Vgl. Koffeman 37; Boekenoogen 572.
leur, vod. 't Is gien lappJ of leur. Zie:
lappJ. Vgl. Boekenoogen 572.
leus, luis. IJ et 'n levm as 'n leus op 'n
zaer ooft, - hij heeft een best leven.
Vgl. Koffeman 37; Karsten II 57;
Van Schothorst I 6g; Meyer 36.
leustJrJn, luisteren. Vgl. Koffeman 3S.
leut, harde stem. Wat et die 'n leut! Vgl.
Koffeman 3S.
leuzark, smerig wijf. Zie: leu;:,JbOs.
leuzybos, luizebos, smeerpoets, vuilik,
smerig wijf. Vgl. Ter Laan 522; Van
Schothorst r6g; Gunnink 166; Fri.
wdb. II I37·

levrmthg, levend. Levanrbg8 skOlb. In nou
eerst8 keend ;:,egman, aer goon j' ier niet
levand"g vandoon. Vgl. Boekenoogen
574; Westfri. ww. 82; Winkier I 5$
Ter Laan 504.
liclzam, lichaam. IJ et gien kruwltjan
pit in ;:,'n liclzam. Vgl. Koffeman 37·
licht, licht, bliksem. 'n ,(,woar8 slag
licht, -felle bliksemstraal. Zie: slag.
Verkl. lichien, - theelichtje. Zie
Zuiderzee 88.
lidlaerrbrslam, laatste catechisatie voor
de belijdenis.
lïed, leed. 't Is tb ïën oend ltëd, dat d'ang8r
'n brok et, - de een gunt de ander
het licht in de oogen niet. Vgl.
Koffeman 38; Meyer 53·
lierbr, loeder, iemand die een liederlijk
leven leidt. Gemeen scheldwoord
onder volwassenen. Vgl. Boekenoogen 584; Gunnink I64; Fri. wdb.
11 130; Ter Laan 521.
lieg3n, liegen. IJ liegt (Jmk in Skokländ
an enkang8r. IJ liegt as 'n wacht3r. Zie
Matth. 28 : I 2. Die minsan die liegan
in d'r eag"n die;:,8k, - ze geven den
prijs van iets lager op dan het in
werkelijkheid kost. Zie: diezyk. Vgl.
Gunnink I63; Van Schothorst I66;
Fri. wdb. II I27; Ter Laan 493;
Van Duyse 200; Bergsma 22.
lieg;:,ak, kind, dat erg liegt.

pijn in mijn lichaam, door kouvatten. Vgl. Koffeman 38.

ltëmn, leenen. Vgl. Koffeman 37; Gunnink 16s; Boekenoogen 562.
lïëp, leep, slim. Doar is gien lïëp" goed
as mins8n, want j" kumn d'r ap"n mie
vangm. Vgl. Koffeman 38; Gunnink
161.

lier, lier, waarmee het kornet wordt
opgehaald. Kuun j8 th lier al ouw8n?
-- vroeg men vroeger aan aankomende jongens. 't Was het werk van
den knecht. Kon de derde man hem
houden, dan begon hij man te worden. Nu loopt de lier op den motor.
limboom, middelvinger. Zie: rinkien.
Vgl. Boekenoogen 577.
limn. Nat limn, - nat pissen. Alleen
van kleine kinderen gezegd.
lies, klein, tenger. 'n Lies vintj8n, - een
schraal mannetje.
lïëst, lijst. Lïëst van 't dak, 'n lïëst om in
t" teakan3n. Vgl. Gunnink 163; Ter
Laan 5 I 6; Van Schothorst I 67.
liest8r, lijster.
lieuw, leeuw. Vgl. Koffeman 37·
Lieuwann, Leeuwarden. Verouderd.

ltëwn, lijmen. Vgl. Koffeman 37; Van
Schothorst I 66.

liev8rtjm. As liev8rtjm komt, moet laeiartjan
laei8n, - sterk uitgesproken voorkeur laten blijken. Als de kinderen
groot worden gaan ze hun eigen weg.
Dan hebben ze hun eigen voorkeur.
Ze nemen een meisje en vader en
moeder komen op den achtergrond.

liën, ledematen. Ik eaw 8t in m'n lïên, -

lijfien, vrouwenkleedingstuk. Zie blz. 1 g6.

ltëm, lijm. Vgl. Koffeman 37; Boekenoogen 576; Gunnink I 6g; Van Schothorst I 66; Karsten 11 53·
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lijländ. Ik eaw vandanacht gien lijländ ad
van da peend11, - ik heb doorloopend
pijn gehad. Zie: toer.

loarebàs, scheldwoord voor iemand die
staat rond te staren. Verouderd.
Zie: lobb11s. Vgl. Kofreman 37·

lik I, lijk. Die viSSIJrman et 'n dood lik an
boord. Vgl. Gunnink I 63; Van Schothorst I66; Fri. wdb. 11 I2I; Ter
Laan 5I3.

loaran, onbenullig kijken. Vgl. Kofreman 37·

lik 11, gelijk. W11 binmn lik, - we zijn
tot overeenstemming gekomen. V aker g11lik. Vgl. Van Schothorst I66.
't lik III, touwtje, bevestigd in het
midden en aan de onderste punt van
een vlieger. Op een bepaald punt
wordt het vliegertouw vastgeknoopt.
Is die plaats niet goed, zoodat de
vlieger niet klimt, dan is het lik
te steel of te vlak. Vgl. Ter Laan
5I3; Fri. wdb. 11 I2I; Ned. wdb.
VIII 2297.
likkm, lijken, schijnen. ]11 binmn 'n
porsie mind11r as ja wel likkan. Vgl.
Van Schothorst I 66; Boekenoogen
578; Fri. wdb. II I22; Ter Laan 515.
(da) Limmar, de Lemmer.

lindabindjm, zwarte lap op het middalda,
als het blauwe damast verkleurd is.
Alleen een stuk tusschen de armsgaten en de tippan. Verkl. van lindabänd.
lindan, lenden, deel van den rug.
Zins, ledig. Da pàmp is lins. Vgl. Kofreman 38; Stoett I36I.
lint, 1. breed lint, gebruikt voor banden .aan een boezal. 2. breed beleg
aan den hals van het liffien, van
hetzelfde goed als dit. Zie: strik.
linta, lente. Vgl. Kofreman 38.

loatan, laten, nalaten. Loat dat!
lottan. De onderscheiding van
en loatan is niet scherp. Men
Ik eaw 'm lottm of loatan goon.
Kofreman 37·

Zie:
lottan
zegt:
Vgl.

loat11r, later. 'k Eaw zo maer 'n gràffil
adoon, in loatar akiekan wat ik addJ.
Zie: gràffil.
lobbmn, schiften van melk. Zie: ottantot, skiftan. As dJ metlak lobbart, wordt
't ottantot. Vgl. Kofreman 43; Boekenoogen 582; Ter Laan 520; De
Jager I 345·
lobbas, sukkel. Scheldwoord. 'n GoeÏIJ
lobbas. Zie: loarabàs. Vgl. Kofreman
37·
làcht, lucht, wolken. 'n Bleia làcht, avondrood, kleine wolken. Bluuilàcht,
- broeierige lucht. Verouderd. Ik
stoon die làcht niet, - ik vertrouw die
lucht niet. Vgl. Boekenoogen 596;
Gunnink 165; Van Schothorst I68;
Fri. wdb. II 131; Ter Laan 520.
làchtag, 1. frisch. 'n Lochtag windjan,
'n làcht11g" dag. 2. van kamers gezegd:
hoog. Vgl. Gunnink 165; Van Schothorst 168; Fri. wdb. 11 131; Ter
Laan 533·
loddarein, eau de cologne. Verouderd.
Vgl. Karsten 11 53; Opprel 6o.
loebas, kinderachtige groote jongen of
kinderachtig meisje. Vgl. Fri. wdb.
11 130; Ter Laan 521.

loedar, gemeene kerel; bv. iemand die
probeert het aan te leggen met een
andermans vrouw. Ook wel iemand,
die een enkelen keer een streek uithaalt. Minder ongunstig dan liedar.
Vgl. Koffeman 37; Boekenoogen
584; Fri. wdb. 11 I 30j Ter Laan 52 I;
Gunnink 164; Draayer 32; Van
Schothorst 16g.
löègan, laden, stuwen, opstapelen. Alleen van turf gebruikt. Ik eaw tb
törraf opalaegd. Fig. Ja eawan d'r oarag
wat inalöegd, - je hebt flink gegeten.
Vgl. Koffeman 37; Ter Laan 532;
Boekenoogen 586 i.v. loeven 11; Fri.
wdb. 11 130.
loei, slungel. Goon vort, grota loei dat Ja
doar binnan.
loekan, zuigen. IJ legt ta loekan, - alleen
van een borstkind gezegd.
loella, groote, oude trekpot. Vgl. Boekenoogen 588.
loering, leeuwerik. Vgl. Koffeman 38.
löevan, walmen. Da lämp stot ta löëvan.
't Lichien loeft,- 't theelichtje walmt.
Zie blz. 2>:0. Vgl. Boekenoogen 586,
Karsten IJ 56; Fri. wdb. 11 I 32.
loggar, logger. Wa gonan noar da loggar,
- we beginnen met de visscherij.
Wanneer de visschers weer weggaan
nadat ze 's Zondags thuis geweest
zijn, zeggen ze: Wa moetan mörragan
weer eut. Zie: tielt.
löia, lui. Löia Bram. Verouderd. Löia
Baerand, - luie jongen. Nog in gebruik. Vgl. Koffeman 30.
löian, luiden van de klok, voor kerktijd.
Zie: klippan. Vgl. Van Schothorst
16g; Gunnink 165.

lok, geluk. Verkl. lukkien. 't Gelok was
mit 'm. Vgl. Koffeman 37; Fri. wdb.
11 132.
lokka, lok, pruik. Verkl. lökkien. 'n Lok
oar,- ooi, - wolla. Vgl. Koffeman
37·
lokkag, gelukkig. Verouderd. Vgl. Koffeman 37·
lomp. Lomp vàr da koenta weg. Zie: koenta.
lànga, long.
lood, I. stuk lood dat de netten moet
laten zakken. Fig. Ja zaak van da
looian loatan lopan, -je winkel laten
verloopen, zich niet om iets bekommeren. 2. maat, gewicht. 'n Lood
stopgaran, 'n lood thee. Vgl. Karsten
11 55; Nav. XXI (1871), 144; Ter
Laan 525; Fri. wdb. 11 11 I.
loodJan. Zie: lood.
loon, laden. Eerst loon in dan lossan, gezegd van iemand die vlak na
tafel naar de W. C. gaat. Vgl. Van
Schothorst 163; Gunnink I59; Fri.
wdb. 11 Ios; Ter Laan 518.
loop, gang. 'n Loop doen om 'n immar mit
reganwoatar, -liever een eindje loopen
om een emmer met regenwater, dan
leidingwater drinken. Go Ja mie 'n
lopien doen? 't Is allamaal rooia loop, allemaal kopergeld. Vgl. Boekenaagen 591; Karsten 11 55; Ter Laan
526.
loopekka, babybox, loophek. Zie: boks.
loopwagan. Nauw hekwerk met wielen,
waarin het kind kon loopen, steun
had en zich niet bezeeren kon. V erouderd. Vgl. Schrijnen I 256.

lopan, loopen. Zegsw.: Op d3 skuifies
lopm; op skomlfhbonk lopan. Mit ja
zieltjm àngar ja namm lopm. Goed
lopm, - veel etter afscheiden. Van
zweren. Vgl. Ter Laan 527.
lopart, een rondlooper, die onnut den
tijd doorbrengt. Verouderd. Vgl.
Kofreman 38.
lörkar, benaming van een kind dat erg
fel op moeders borst is. Zelden gebruikt. Zie: pappalörkar. Vgl. Kofreman 37·
lottan, laten. Ik lot 'n eus zettan. Zie:
loatan.
lova, moede, afgemat. Ik bin zo lova as
'n oend, as 'n maewr. Lova kan lang an,
- is dan dikwijls het antwoord. IJ
is limr löi as lova. Die is z'n levan lova.
IJ moort 'm lova. Ik bin 't zo lova as
gaspügan spek, - ik walg er van.
't Wordt gezegd als iemand dikwijls
hetzelfde vertelt of langziekig is.
Vgl. Kofreman 38; • Boekenoogen
s8g; Karsten 11 ss; Fri. wdb. 11 I I I;
T. M. B. 87.
lozimn, logeeren.
lubbm, visch lubben, ingewanden er uit
halen.
lufs, linksch. Ja binwn lufs. Vgl. Kofreman 37; Boekenoogen s63; Fri. wdb.
11 I3I.
luftar, linker. Luftar kaga, -linkerhand.
Zie: kaga. Vgl. Kofreman 37; Boekenoogen s63.
luikies, stil, mak, bedaard. Ou ja maer
luikies. Vgl. Kofreman 37; Van
Schothorst I6g; Halbertsma, lukes;

Draayer 32; Ter Laan 521; Fri. wdb.
11 I36; Boekenoogen 37S, i.v. jakes;
Franck- van Wijk 380; Stoett 1009,
1366.
luk, luik. 'n Groendlukkien, - luik in
den grond. Vgl. Kofreman 37; Karsten 11 57; Van Schothorst I 6g; Fri.
wdb. 11 I36.
lukkien, kommetje. 'n Vetlukkien in tb
skoal mit ampals, - een kommetje
met vet dat midden in de schaal met
aardappels gezet werd. Vgl. Kofreman 37; Boekenoogen 587, I65;
Karsten 11 54i Gunnink 232; Fri.
wdb. 11 I32.
lumpien, een lap over een verbandje om
een zwerenden vinger, met twee
bandjes om den pols vastgemaakt.
Vgl. Kofreman 37·
lüwn, steunen, leunen. Vgl. Kofreman
26.
lutaroal, gul, gulweg. Verouderd. Vgl.
Kofreman 37·
M

macht. Da mïësta macht, - 't meerendeel,
de grootste helft. Vgl. Ter Laan 542;
Ned. wdb. IX 74·
machtag, kapitaalkrachtig. Zo machtag
moet ja wezm, - zoo kapitaalkrachtig moet je zijn, zooveel kapitaal
moet je hebben. Oe machtagI Uitroep.
Vgl. Ned. wdb. IX 78.
Maeia, de maand Mei.
maeian I, maaien. Gres maewn. Vgl.
Kofreman 34i Van Schothorst I 7 I.
maeim 11, vermijden, uit de buurt
blijven van. Maei za da bïëwn. Zie:
bïën. Vgl. Fri. wdb. 11 16o; Ter

Laan 562; Van Schothorst 172; Ned.
wdb. IX 702.

maeiarskost, eten dat gegeten wordt als
de maaiers in het land zijn, bv.
dikke koek, pappasak, vooral meelspijzen.
maer I, meer. Vgl. Koffeman sS.
maer II, maar. Vgl. Koffeman sS.
maer as moalan, meermalen. IJ ja 'r wel

as awest? Ja, maer as moalan. Vgl.
Koffeman sS.
maer nochtans, niettemin. Da tjalk was
al lek, maer nochtans eawan wa da avan
nog akriegm.
mamk, markt. Vgl. Koffeman sg; Van
Schothorst I 70.
mamkan I, de visch ter markt brengen.
Zie ook skïëpan en, voor de havens
waar de visch gebracht wordt, oostkänt. Vgl. Fri. wdb. II 155; Ned.
wdb. IX 252.
Maerakan II, Marken. 'n Mamkar paard,
- scheldnaam voor een Marker.
Da's ok 'n Maerakar paard, - een witte
raaf. Maerakar, Maerakar wijbroek, zet
ja gatjan om 'n oek, zet ja gatjan op 'n
plank, tussan Örrak in Schokkaland.
([a], geen [a"].)
maga, maag.
mak, mak. Zo mak as 'n mussien,- erg
mak. Zelden: zo mak as 'n mieuwtjan.
IJ ;:,et 'm drek zo mak bij ja neer. Vgl.
Boekenoogen 6o8; Karsten II 59;
Van Schothorst 16g; Gunnink I66;
Fri. wdb. II 140; Ter Laan 544·
makan. Bedda makan, bed opmaken. Ja
zullan 't nesso langa makan do. ja nog an

da gallaga angan, - je zult het zoo
ver drijven met je ondeugendheid ....
't Makan as 'n bessam, as 'n immar, goed gezond zijn. Vgl. Ter Laan 57Si
Fri. wdb. 11 151; Ned. wdb. IX liS.
mal. T ussan mal in vraed, - tusschen
servet en tafellaken. IJ topt as malla
Jan in 't oendard, -zijn hoofd loopt
om. Zie ook meppalmända. Vgl. Koffeman S5i Karsten II 59; Fri. wdb.
III I4I.
máljakkan, stoeien van jongens en meisjes met elkaar.
malla, knippatroon. Verouderd. Zie:
skappaleur. Vgl. Boekenoogen 6og;
Van Schothorst 170; Gunnink I66;
Fri. wdb. II 144; Ned. wdb. IX ISO·
malleur, mankement. 'n Malleur an ;:,ael
of Jokka. Zie: lameur. Vgl. Boekenaagen IS39·
maltentag, I. overdreven zorgzaam. Ja
binnan maltentag mit da grota mooin.
Vgl. Karsten II 59; Boekenoogen
1211, i.v. werk; Fri. wdb. II I42;
Ter Laan 540; Ned. wdb. IX I6o;
2. kinderachtig. Zie: geamalak.
man, I. man, manspersoon. Mv. manlöian. Da manlöian binnan avoeran, da
vroulöian bievan teus. Zie: vrouwa. Zie
ook ländman. 2. tusschenwerpsel. Och,
goon vort, man. Ook tegen vrouwen
en meisjes. S· d'Ouwa man, - de
duivel. d'Ouwa man zal ja wel oalan.
Vgl. Ter Laan 545·
mända, mand. Verkl. mindjan. Vgl. Koffeman s8.
mank, mank, kreupel. Zie: kruluul.
mannövars, voorbereidingen. Za maaktan

da mannovars al, - de voorbereidingen, b.v. om op reis te gaan. IJ wil
da mannovars ok al makan, - hij wil
ook al doen alsof. Vgl. Ned. wdb.
IX 2I8.
mäntal, mantel. Zegsw.: IJ dragt da
mäntal ovar twze skoeran, - hij kan
uitbundig pretmaken, maar ook over
hoogere dingen spreken. Zie ook:
gZëstalak. Vgl. Koffeman 42.
Mardaroek. Zie: Stealoek.
masienoal, machinaal.
(' t) mat. Net ovar 't mat koeman, - onverwachts binnenkomen. As'r nou maer
gien vollak ovar 't mat komt. Vgl.
Gunnink I67; Boekenoogen 6o5;
Karsten II 58; Fri. wdb. II I 48;
Ter Laan 542; Ned. wdb. IX 82;
Stoett I489.
matarieel, materiaal. Vgl. Ned. wdb. IX
so8.
mauwan, dwingen, zeuren. Die gat ja
maer mauwan ena, - dwingt aldoor
maar door. Vgl. Ned. wdb. IX 635.
mauwart, zeur, dwingeland. Zie: mauwzak. Vgl. Ned. wdb. IX 653.
mauwzak, zeur, dwingeland. Ja binnan
'n ouwa varvelanda mauwzak. Zie: mauwart.
meakan I, dwingen, zeuren. Vgl. Koffeman 39; Halbertsma, mêken; Ned.
wdb. IX 475·
meakan II, maden, in kaas. Vgl. Koffeman 39; (Sarauw I 270; Franck-van
Wijk 408).
meakart, zeurpiet, zanikerd. Zie: meakzak.

meakzak, zeur, zanikerd. Zie: meakart.
meastar, meester. Vgl. Koffeman 39;
Van Schothorst I7I.
meeloofd, een dikke kop met weinig
verstand. Vën meeloofd! Zie: kop.
meet, de streep waar vanaf geknikkerd
wordt. Zie blz. 205. Vgl. Boekenoogen 626, met II; Karsten II 62;
Gallée 29; Van Schothorst I 72; Dek
5$ Ned. wdb. IX 443; Stoett I495·
meid, meisje, verloofde, bruid. Ik eaw
'n meid. IJ is noar da meid. Zie:
moatjan. Vgl. Boekenoogen 6I9; Karsten II 59; Gunnink I67; Van Schothorst 171; Ter Laan 537·
maleksie. IJ vul in da stzenan, maer ad
gien maleksie, - hij was ongedeerd.
melan, van water: bij harden wind opstuiven als meel of stof. 't Meelt van
da wiend, - 't zeewater stuift alsof
het meel is. Windsterkte X. Zie:
noarkonan. Vgl. Boekenoogen 622.
mellakboeranoendoar, stug haar van lichte,
onbeste.mde kleur. Vgl. Ned. wdb.
V I423.
mellakkeat, hom van een visch. Zie: keat.
Vgl. Draayer 33; Halbertsma, melger.
mellakkeatar, mannetjesharing. 'n Mellakkeatartjan mit 'n klean köppien in 'n
gruun ràggatjan, - de beste Zuiderzeeharing. Zie: mellakkeat.
maZoet, maloot, iemand die niet heelernaai bij is. Ouwa maloet! - oude
gek! Vgl. Ned. wdb. IX I55·
Memalak, Medemblik. Vgl. Koffeman
g8; Karsten II 63.

manaer, mijnheer. Verouderd.
manoazie. Aeragas in da manoazie zijn, in den kost zijn. Vgl. Fri. wdb. 11
15$ Ned. wdb. IX 519.
meppalmända. IJ topt missa'n ooft in da
meppalmända, -hij weet niet wat hij
doet, zijn hoofd loopt hem om van
de drukte. Vgl. Koffeman 35·
meraminna, meermin.
mes, mes. Zegsw. IJ zoekt om 't mes van
Paulus, ij zal 't niet venan, want 't legt
lmgar da Kämpar brogga,- gezegd van
iemand die alles probeert zonder
succes. Ook wel van een klein kind
dat kreunt als het de slaap niet
vatten kan. Vgl. Koffeman g8.
masiena, machine.
masistar, manchester. Gedragen door
ambachtslieden, niet door visschers.
messa, meststof. Vgl. Koffeman . 38;
Boekenoogen 640.
met, gehakt varkensvleesch om metworst van te maken. Vgl. Ter Laan
556; Gunnink I 68; Van Schothorst
172; Ned. wdb. IX 610.
meul, muil, schoen. Vgl. Koffeman gg;
Van Schothorst 175.
meus, muis. Verkl. mussien. Zie ook
(.Ïemëüs. Vgl. Koffeman g8; Van
Schothorst 175.
meuzatändan, een gekleurde, getande
rand van papier, aan den voorkant
van den vlieger geplakt ter versiering. Zie: prink. Vgl. Ned. wdb. IX
1228.

middag, middag. Zie: vuurmiddag. Vgl.
Koffeman g8.

middalda, vrouwencorset van rood of
blauw damast. Ook wel milda genoemd. 't Loppt uit in 2 tippen, om
den buik te beschermen. Een klein
stuk er van is zichtbaar onder de
kraplappa. Zie blz. I g6. Vgl. Kofreman g8.
mïë, mee, bw. Ja gonan mit ja bessien mïë
noa d'uspies. Vgl. Koffeman g8.
mienan, meenen. Ja mienan d'r niks van.
Vgl. Koffeman g8; Van Schothorst
171; Karsten 11 66.
mierapiepies, kleine, ronde, zwarte suikertjes.
mïêst, meest, grootst. Da mïësta macht,
- 't meerendeel, de grootste helft.
Zie: macht. Vgl. Koffeman gg; Boekenoogen 618; Karsten 11 62; Fri.
wdb. 11 149; Ter Laan 543; Gunnink
168; Van Schothorst 172; Ned. wdb.
IX 417.
mïëstanteeds, meestal. Vgl. Koffeman gg;
Ned. wdb. IX 420.
mïët, mijt (in meel, niet in kaas). Vgl.
Gunnink 16g.
mïëtag, met mijten erin.
mietar, lichaam. Plat woord. Ik sal ja
op ja mietar sloon. Vgl. Fri. wdb. 11
167; Karsten 11 66; Gunnink 16g;
Ter Laan 564; Van Schothorst 173;
Van Weel 125; Ned. wdb. IX 701.
mietaroend, scheldwoord in drift of toorn.
't Is 'n mietaroend, 't is ;;unda as ie in
skoon woatar var;;upt, of - 't is ;;unda
as 'npaard 'm opvrit. Vgl. Stoett 1516.
mieuw, meeuw. Zie: mak. Vgl. Gunnink
16g; Ter Laan 543; Boekenoogen
61g; Ned. wdb. IX 447·

mild3. Zie: midd3lrb.
mimm3, moeder. Vgl. Kofferdan 38;
Karsten II 63; Boekenoogen 623,
I34I; Ter Laan 554; Fri. wdb. II
I 53; Mees 329; Halbertsma, mem.

mis II, midden. Verouderd. Ontstaan
uit midrbs. 'n Kubtjan in rb mis, kuiltje in het midden van een schaal
met gort of rijst. Zie: kulatjan. Vgl.
Koffeman 38.

min, gering, ziek, onaangenaam, gemeen. D3 ziek3 is amg min. Min
waerak, - naar werk. 'n Minna pluut,
- gemeene kerel. Vgl. Boekenoogen 639; Fri. wdb. II I6I; Ter
Laan 565; Gunnink I70; Ned. wdb.
IX 758.

misdruk. 't Is misdruk, - het loopt
verkceerd, het is mis. Vgl. Harrehomee 11, 88b.

mingala, inhoudsmaat, I 1. Alleen van
melk. 'n Ming3l3 melbk, - I 1.
'n Hallif ming3l3 melbk. Men spreekt
niet van angarif mingab. Zie: kanna,
koppa. Vgl. Boekenoogen 623; Karsten II 68; Fri. wdb. II I62; Ter
Laan 565; Gunnink I68; Ned. wdb.
IX 521.

mispal, mispunt. Vgl. Karsten II 68;
Ter Laan 569; Ned. wdb. IX 848.

minnag, van een zieke: stervende. Zie:
min. Vgl. Ter Laan 566; Karsten II
68.
mins, I. mensch. 2. Speciaal: vrouw.
D'r et 'n mins awest. Van een man
zegt men: D'r et 'n man awest. Ik liep
tussan da minsan in, - tusschen de
vrouwen in. 3· Ouwa mins, aanspraakvorm. Zie: wellakum. Vgl. Koffeman
g8.
minsankiengaran, uitroep van verwondering. Vgl. Koffeman 26.
mintanieran, voor iemand zorgen, iemand
onderhouden. Verouderd. Vgl. Koffeman 38; Mees 329; Ned. wdb. IX
I OI.

mis I, mis. 't Is netdaslag vanj'oojt mis,
- 't is net mis, vlak er naast. Zie:
slag.

miskien, misschien. IJ ja Maeratjan al
asprükan? Miskien dazza Vrijdag komt.
Vgl. Ter Laan 569; Van Schothorst
I72.

missalak, misselijk, onpasselijk. Missalak
as 'n klimstok, as 'n krabba. Zie daar.
Vgl. Van Schothorst I 73; Fri. wdb.
II I66; Ned. wdb. IX 858.
mistbel, stellage met bel, die bij mist
onafgebroken doorbelt.
mistan, missen. Wa kunan ja nog niet
mistan. Vgl. Köffeman g8; Ter Laan
56g; Fri. wdb. II I66; Gunnink I70;
Van Schothorst I 73·
mit, met. IJ got mit eur noa z'n bessien.
Vgl. Koffeman 38.
mitien, meteen, zoo dadelijk.
moabms, mazelen. Zie: pok. Vgl. Ned.
wdb. IX 324.
moat I, I. kameraad, vriend, vriendin.
Mv. moas. M'n moat Piet. 'n Maatjan
et 'n moat, - een meisje heeft 'n
vriendin. Moat is intiemer dan vrind.
Zie daar. 'n Vissarman et ok 'n maat, nl.
de schipper waarmee hij kuilt. Vraeg
't maer an m'n moat Klik, die zegt net as
ik, -antwoordt een moeder, bv. als

haar zoontje zegt: Ik heb 't niet gedaan, vraag maar aan mijn vriendje.
2. helper. Ik hin ja moat, - ik doe
mee. 3· Aanspreekvorm voor kinderen beneden I2 jaar. Kom 'r maer
in, moat! Vgl. Kofreman 27, i.v.
huye, 38; Van Schothorst I 70;
Gunnink I7I; Fri. wdb. II I4o;
Ter Laan 575; Ned. wdb. IX 54·

moat II, maat om mee te meten.
Vgl. Kofreman 38.
moatjan, I. meisje, tot ongeveer I5, I6
jaar. Daarna heeten ze meid of mooin.
2. dochter. Over zich zelf sprekende zegt een getrouwde vrouw: Ik hin
'n moatjan van Derk, - een dochter
van Derk. Vgl. Kofreman 38; Ned.
wdb. IX 55·
rriöêda, mode. Die gien naeia niiiedan acht,
out 'm hij ~·n ouwa dracht.
möëdwilla, boos opzet, moedwil. Zie:
duvalachtageid. Vgl. Fri. wdb. II I7$
Ter Laan 568; Ned. wdb. IX 945·
moend, mond.
moer, alleen in een versje: moeder. Zie:
kökkadiefien. Loop noar ja ouwa moer,
noar ja friinsa moer. Zie ook peet. Ja
(ouwa) moer! - ruk op! Morgen
brengen! Vgl. Kofreman 46; Boekenoogen 642; Fri. wdb. II I74; Van
Schothorst I7s; Ter Laan 586; Ned.
wdb. IX 961.
moes. Zie: koolmoes. Vgl. Kofreman 39·
màgg~, vlieg. Meppalar màgga, - scheldnaam voor bewoners van Meppel.
Vgl. Kofreman 38; Boekenoogen 65I;
Karsten II 67; Fri. wdb. II I59;
Ter Laan 588; Gunnink I7I; Van
Schothorst 174; Ned. wdb. IX 1193·
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mokkal, meisJe. Nieuw woord. Vgl.
Karsten II 69; Fri. wdb. II I75,
moggel; Ter Laan 577; Ned. wdb.
IX 1013; De Jager I 404; Boekenoogen 644.
mol. Wat tinga van da mol? .?,it ie nog in
~·n ol? zeggen groote menschen
als kleine kinderen zoo maar bij hen
komen, zonder boodschap. Zie: tinga.
Vgl. Boekenoogen 644; Fri. wdb. II
I7$ Ter Laan 577; Gumrink 170;
Van Schothorst 173; Ned. wdb. IX
IOI4·
möllam, molen. Die out 'n eupan möllam
mit 'n gieuwgauw, - hij zegt de heele
waarheid met. IJ et 'n klap van da
möllam ad. Zie: möllapien. Vgl. Kofreman g8; Gallée 29; Ter Laan 56o;
Ned. wdb. IV 2281.
möllanoar, molenaar. Vgl. Ko:ffeman 39·
möllapien. Zie: ko.ffiemöllapien. Zie ook
möllam. Vgl. Kcifreman 39·
möllapies. IJ lopt maer möllapies om ouwa
skoenan, - hij loopt maar heen en
weer en voert niets uit. Vgl. Kofreman 39·
monan, manen, om geld aanspreken.
Zie: passapoat. Vgl. Kofreman 38;
Fri. wdb. II I69; Ter Laan 574;
Van Schothorst I7o; Ned. wdb. IX
190.
monaskeen, maneschijn. Zegsw. zie: glimman.
mooin, meisje ouderdan 15, 16jaar. Niet
verachtelijk. Zie: moatjan. Vgl. Koffeman g8.
moon, maan. Anniemanda of niemanda
moon. Volta moon. Da moon ont~t al

wier. Zie: ontzettan. Da moon op da
dik, da vuurvloed op a slik. Zie: vuurvloed.
Da moon sal da Oostanwiend wel opvretan, - als de maan opkomt zal
afnemen.
de Oostenwind wel
'n Legganda moon is 'n wakanda vissarman,
- als de maan ligt vertrouwt de
visscher het weer niet. Vgl. Kofreman 38; Van Schothorst I 70.
moond, maand, periode van ongeveer
vier weken. Vgl. Van Schothorst I 70.
Moondag, Maandag. Za binnan zo slecht
as da Moondag. Zie: slecht.
moorsag, zwaar slapend. Die vrouwa was
zo moorsag, ja konnan 'n kanon bij d'r
bedda ofskietan.
mootjan, moot, stuk visch. Vgl. Kofreman 38.
möppien, mop, grap, aardigheid. Vgl.
Fri. wdb. II 177; Ter Laan 582;
Ned. wdb. IX 1123.
moran, 1. ingespannen werken. IJ moort
'm lova, - hij werkt hard. Ik eaw
d'iela dag mit die ouwa kom zittan
moran. De bamannaga van de boot sjouwen
in moren. 2. prutsen. An da kachal moran,
maer in da kachal wrOëtan. Zie daar.
Vgl. Dek 58.
mörragan, morgen, ochtend. Van da
mörragan, - deze morgen, vanmorgen. Verouderd. Nu: van d'ochtad.
t' Avad of ta mömgan zie ja 'm wel weer
varskenan. Mörragan bringan! - dat kun
je begrijpen. Vgl. Kofreman 38; Ter
Laan 582; Boekenoogen 648; Karsten
II 64; Van Schothorst 170; Ned. wdb.
IX I I3I; Stoett 1554·
moska, musch. Verkl. muskien. 'n Ouwa
moska, - zoowel een jonge als een

oude musch. Minder gebruikt dan
de zegswijze onder katte. Zie daar.
IJ is zo göed, da moskan vliegan nog niet
vor 'm op, - hij is erg goedig. Vgl.
Boekenoogen 653.

motór, motor. Zie v. v.
mottan, knoeien, modderen, zeuren.
Wassit ja roar ta màttan, ta knakan. Ja
moetan ok atlas alliendag ofmàttan, je moet ook alles zelf maar opknappen.
mubal, meubel. Vgl. Ter Laan 557;
Ned. wdb. IX 641.
mudda, mud. Inhoudsmaat. 'n Mudda
aerapals. 'n Mudda stzenkool.
mugalak, mogelijk. Ja moetan dat zoglied
mugalak doen. Vgl. Boekenoogen 64s;
Fri. wdb. II I 77; Ter Laan 558;
Ned. wdb. IX gg8.
mugan, mogen. Vgl. Kofreman 39·
miikan, meuken, lang en zachtjes koken.
Weinig gebruikt, verouderend. Vgl.
Boekenoogen 62g.
munnak, onhandig mensch. Goan munnak. Zie: goar.
munster I, overslag op de mouw van
een vrouwenbovenborstrok.
munster II, I. staal; 2. monster. Scheldwoord, zoowel voor een man als een
vrouw. Vgl. Kofreman 38.
munter, cent die met "munt" boven
komt te liggen na het oprammelen,
of knoop die met den onderkant
naar boven komt. Zie: kreuzar. Vgl.
Van Schothorst I6I, I75i Fri. wdb.
II 164; Ned. wdb. IX I242.

mûp3l, mispunt, spook. Müp3l dat j3
doar binrwn,- brok ongeluk! Meest
tegen meisjes. Noar mûp3l van 'n
mooin. Ook wel: lui kind. Vgl. Ter
Laan 557; Ned. wdb. IX 642.
muss3, muts. Zegswijze, zie: vast. Gooi
'r j3 muss3 maer noa, -je praat maar
in 't wilde weg. Vgl. Koffeman g8;
Boekenoogen 654; Fri. wdb. 11 I82;
Ter Laan 593; Van Schothorst I75;
Gunnink I72; Ned. wdb. IX 1276.
mussien, maat voor droge waren, 1i4 l.
'n Mussien vinkiesgort. Vgl. Koffeman
g8; Boekenoogen 654; Ned. wdb. IX
1284.
müüilak, moeilijk, verdrietig. Aer3g3s
müüilak ong3r wezan, - het kwaad te
verantwoorden krijgen, bv. bij een
droevige herinnering. Vgl. Kofreman g8; Boekenoogen 642; Fri. wdb.
11 174; Ter Laan 589; Draayer 34;
Ned. wdb. IX 954·
müüit3, moeite, inspanning. Ik eaw 'r
nog al oard3g müüit3 mie ad. Vgl.
Koffeman 38; Gunnink I 7o; Van
Schothorst 174; Fri. wdb. 11 174;
Ter Laan 589; Winkier I 379·
müüt}3n, 1. tante. Verouderend. Nu:
tanta. 't Wordt nog gezegd tegen
oudere tantes en oudtantes. 2. naam
voor de stiefmoeder. Vgl. Koffeman
38; Fri. wdb. II I73; Ter Laan 589;
Gunnink I 69; Mees 329; Van Schothorst 174; Ned. wdb. IX 948.
muutj3segg3T, tantezegger. Zie: beab3segg3r. Vgl. Fri. wdb. II 174; Ter Laan
590·
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nab3l, navel.
nab3lbind}an, navelbandje.
nacht, nacht. 's Nachts waerak j3 vor da
dood, in Suundas vor da duv3l, - 's
nachts werken is ongezond, 's Zondags zonde. Die 's nachs vist, moet
daags drogan (nl. netten drogen), wie 's nachts vischt is overdag
slaperig en doet weinig of niets. D3
nacht is vor 't ongedierta. Zie: ong3dierta.
Middan in da noar3 nacht. Zie: noar.
Lel13k as da nacht. Zie ook: 's naks.
Vgl. Fri. wdb. 11 183; Ter Laan
I I22 i.v. viskiJ; Ned. wdb. IX 14II
vlgg.; Stoett I6I6.
nachtrinkinhn, 's avonds laat opblijven.
nachtrinkinhr, een mensch die laat opblijft. Dat is 'n nachtrinkinhr, ij baklfêd gien eus. Zie: b3klun.
('t) Naei3 Diep, Den Helder. 'n Naei3diep3r, - een bewoner van Den
Helder. Zie: }uttar.
naewn, r. naaien. 2. naaiwerk. Vgl.
Koffeman 39; Boekenoogen 655;
Karsten 11 72; Gunnink 173; Van
Schothorst 177; Fri. wdb. 11 185;
Ter Laan 596; Ned. wdb. IX 1344.
naeiardom, het nieuw zijn, nieuwheid.
6p da naewrdom, - als iets nieuw is.
naer3gas, nergens. Vgl. Koffeman 39;
Van Schothorst I 76; Gunnink I 72;
Karsten II 73·
Namgaseuzan, Nergenshuizen. Vgl. Koffeman 39·
naer3m, 1. arm. Verkl. naer3pien. 2.
molenwiek. 'n Möll3m et vier naer3m3n. Vgl. Koffeman 26; Gunnink

172; Van Schothorst 99; Van Weel
85; Bergsma 20; Ned. wdb. IX
1559·

naeramstoel, armstoel, leunstoel.
nakand, naakt. Ik vardien zen nakanda
doaldar, - slechts één daalder. Een
enkele maal: ïëna nakanda guldan. Vgl.
Boekenoogen 656; Karsten II 73;
Fri. wdb. II 186; Ter Laan 612;
Gunnink I72; Van Schothorst 176;
Opprel 73; Van Weel 126; Ned.
wdb. IX I351.
('s) naks, 's nachts. Verouderd. Zie:
's nachs.
nana, wieg. Verouderd. Nu alleen in
een kinderliedje. Zie blz. 217. en:
nanan. Vgl. Fri. wdb. II 168; Karsten
II 72; Ter Laan 596.
nanan, wiegen. Verouderd. Zie blz. 217.
Vgl. Fri. wdb. II I85; Ter Laan 597;
Zie vooral Ts. XLVIII (1929), 222,
vlgg., en ook nunatjan in deze lijst.
naring, naairing, vingerring, aan beide
kanten open. Een naairing heeft
soms grover putjes, is beter voor
zwaar naaiwerk. Vgl. Karsten II 72.
nat, nat, vochtig. Dreefduurnat. Zie daar.
<.,o nat as 'n inna, - kletsnat. Vgl.
Boekenoogen 658; Gunnink I 72; Van
Schothorst 176; Ter Laan 6oo; Ned.
wdb. IX 1578.
nattuur, aard, wijze van doen. Eu s'n
nattuur wezan, - erg kwaad zijn.
Ou Ja nattuur d'r àngar, - maak je
niet driftig. As ik noa m'n nattuur t"
waerak ging, dan .. .. Vgl. Gunnink
172; Fri. wdb. II 186; Ter Laan 6r5;
Ned. wdb. IX r6o5.

nauw, nauw. As Ja duur 't nauwsta enan
binnan, dan reumt 't àp. Vgl. Gunnink
172; Van Schothorst r77; Fri. wdb.
II I86; Ter Laan 597; Ned. wdb.
IX I635·

nèe, nee. IJ Ja op da avan awest? Nëë, ik
goon d'r noa tOë. Vgl. Koffeman 39•
neer, neer. .Neer Ja fokk", - haal maar
bakzeil, bind maar in! Ook: hou je
vaart maar even in, ook op de fiets
of loopend.
neerjlappan, neervallen.
neernükm, onverschillig neersmijten.
oed ongar da tafol neernükan.

J"

neerplakkan, r. neerleggen. 't Keend plak
ik änstöens neer, in dan slaptie. Plak Ja
gat maer neer, - ga maar zitten.
Plak neer da keend! - zet dat kind
toch neer! 2. gaan liggen, ziek worden. IJ et 't neeraplakt, - is ziek
geworden.
neffis, nevens. Verouderd. Vgl. Ned.
wdb. IX Ig26.
nefitn, mug. Vgl. Gunnink I 73; Fri.
wdb. II I8g; Ter Laan 6oi; Ned.
wdb. IX I 783.
nekka, nek. Lichaamsdeel.
nest I, zegsw. vreemd" nestm, - vreemdelingen, zoowel mannen als vrouwen. Zie: vreemd.
nest Il, garnalen, niet voor consumptie,
maar voor eendenvoer, of om te
drogen. Drie mändan nest. Vgl. Ned.
wdb. IX r856.
neuman, noemen. Vgl. Koffeman 39·
neuza, r. neus. Voor zegsw. zie: gat.

Za et ovaral d'r neuza ok niet ovar ta
sneutan, - ze hoeft niet alles te weten.
IJ got op s'n neuz;a vort, - hij gaat
bedaard zijn gang en brengt het
wel in orde. 2. iemand die voorover
loopt. Vgl. Koffeman 39; Gunnink
173; Van Schothorst 178; Boekenoogen 664; Ter Laan 6o6; Fri. wdb.
11 2oo; Stoett 1627; Harrehornee
11 124; Ned. wdb. IX 1890.
neuz;aknakar, duim. Zie: deum, rinkien.
nicks, niets. Verouderd. Zie: nirs.
niegana, negen. Telwoord. Vroeger: nïegana.
nïegantag, negentig. Zie ook tnzegantag.
nieman, nemen. As ja ja pinkien gtëvan,
dan nieman za Ja iela änd. Wat op z'n
aftarsta kiez;an nieman. Zie: kiez;a. Vgl.
Koffeman 39; Fri. wdb. II 198; Ter
Laan 6o2; Gunnink 173; Van Schothorst 177; Ned. wdb. IX 1822.
niemat, niemand. Verouderd. Vgl. Koffeman 39·
Nierap, Niedorp, plaatsnaam in WestFriesland. Ouwa Nierap. Vgl. Karsten
II 75·
nïet I, neet, luizenei. 'n Ntetnekka .
'
Iemand die krenterig, gierig is.
niet 11, niet. Ik wist 't vast niet, - niet
heelemaal zeker. Alteed niet, altoos
niet, - niet altijd. Overal niet .
'
met overal. Ellak niet, - niet iedereen. Voor 'n dentale consonann
wordt de t geassimileerd. Bv.: Ja
moeten nieso opvliegan. Vgl. Ter Laan
599·
nïëtelag, netelig. Vgl. Koffeman 40.
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nietas, niet, neen. Vgl. Koffeman 39.
nïetoor, vitterig, kribbig mensch. Vgl.
Van Schothorst 177; Ned. wdb. IX
1796.
nïetwoar, nietwaar. Vgl. Koffeman 39.
nij, nieuw. Onz. nijt. 'n .Naeia broek
'n nijt boat}an. EJ ja dat pas nijt? Wa;
nijs, - wat nieuws . .Naeia moon .
'
meuwe maan. Vgl. Koffeman 39;
Karsten II 7$ Van Schothorst 178;
Ter Laan 623.
nijjoar, nieu\\jaar. Ik winsjaal wat winsalak is, 'n bockal die ardentelak is in
' n peust, zo groot as m'n veust. Ik wins
'
Ja vuul zegan in 't naeia joar, as Ja ma
niks gievan, trek ik Ja an Ja oar. Als de
kimleren Nieuwjaar komen wenschen krijgen ze van de ooms en
tantes een cent. Ook de armen gaan
met een nieu\\jaarswensch rond.
Zie blz. 2 14·
nijtjan, nieuwigheidje. 't Is wier 'n
nijtjan, da oardageid is 'r gauw ganoeg of.
niks, niets. Zie ook: nicks, nirs. Vgl.
Koffeman 39·
.Nink, enk, gemeentegrond. Stuk moerasland achter den molen. Het is nu
drooggelegd. Vgl. Gallée 11; Halbertsma, enk, nenk.
ninnat, neen. Zie: nint.
nint, neen. Wel nint, - wel neen. Zie:
ninnat. Vgl. Koffeman 39·
nippan, nijpen, er opaan komen. Voor
zegsw. zie: boas. Vgl. Fri. wdb. 11
198; Boekenoogen 668; Bartje 166,
as 't knipt; Ned. wdb. IX 2004;
Stoett 1 6g8.

nirs, niets. Verouderd. Zie: nichs, niks.
Nirs is ouder dan nichs. Dit laatste
wordt nog wel van oude menschen
gehoord.
noa, 1. naar. Noa da kaer3k, noa skoel,
noa d3 b3grafonim. IJ zou noa boord
tOë, - naar boord gaan. Vgl. Kofreman 39; Ter Laan 6 I o; Gunnink
174; Van Schothorst 176; voor het
gebruik met toe: Karsten II 74;
Ned. wdb. IX 1381. 2. na. ]3
moetm noa eh kaer3k maer koem3n,
na den dienst.
noab3grafonim, zie: noab3tracht3g3.
noab3tracht3g3. Het uitspreken van een
gebed, en het spreken over een
bijbeltekst na de begrafenis in het
sterfhuis, door twee ouderlingen.
Dezen spreken zelf van noabegrafonissJ. Zie daar, onder anspraak, en
blz. 223. Vgl. Ned. wdb. IX 1400.
noad, naad. .Noadj3n, - averechtsche
steek in breiwerk. IJ wil 't noadjm
van da koes wietJn. Vgl. Kofreman 39;
Boekenoogen 654, I343; Karsten II
72; Gunnink 175; Van Schothorst
176; Ter Laan 6ri; Ned. wdb. IX
1339·

noachrand, naderhand, later. Vgl. Koffeman 39·
noagoon, nagaan. Vgl. Kofreman 39·
noakiek, nakijk. Doar ij j3 da noakiek van,
- daar krijg je niets van, het is je
neus voorbijgegaan. Vgl. Kofreman
39·
noakiekm, nakijken, nazien. Vgl. Koffeman 39·
noalappm, nadoen. Da zou 'k j3 niet
noalappm.
XXIX - Urk

noalda, naald. Zie ook v. v. Vgl. Kofreman 39; Van Schothorst I 76.
noalop3n, naloopen. Vgl. Kofreman 39·
noa-oal3n, naar zich toetrekken. Noa
m'n oalm, - naar mij toehalen.
noaproat, napraterij. Dat is noaproat, dat heb je niet van jezelf. Vgl.
Kofreman 39·
noaproatm, napraten. Vgl. Kofreman
39·
noar, naar, akelig. W3 likhn wel ol dat
W3 zo midd3n in d3 noar3 nacht àpblev3n,
- zoo laat, zoo in den nacht. Vgl.
Fri. wdb. 11 187; Karsten II 72;
Gunnink I72; Van Schothorst 176;
Ter Laan 614; Ned. wdb. IX 1378.
noarkoon, orkaan, harde wind.
noarkon:m, hard waaien. Windsterkte
XII. 't Noarkoont, em3l in aerda is tën.
Zie: mebn.
noaskrev3n, naschrijven, overschrijven.
Vgl. Koffeman 39·
noasliepm, nasleepen. Vgl. Koffeman
39·
noastoogst3, op één na de hoogste.
noavliegm, achternavliegen. Vgl. Koffeman 39·
nàcht3rm, 1. pasgeboren, van een kind,
een kalf. 'n Nàchtmn kienij3n, - kind
van een paar dagen. 2. van een
jongen, die nog geen meisje heeft.
Vgl. Fri. wdb. II 203; Ter Laan
61 6; Boekenoogen 668; Karsten II
7s; Gunnink I 75; Van Schothorst
I78; Ned. wdb. IX 2199.
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notbg, noodig. Wat notbg weon, - iets
noodig hebben. Bin ja wat nodag?
Zie: doen. Vgl. Boekenoogen 67 I;
Fri. wdb. 11 I88; Ter Laan 6o5;
Van Schothorst I78; Ned. wdb. IX
20g8.
nol, scheldwoord. Skömjd:J nol, - zie:
skörraftb. Dat wordt 'n ouwa nol, een oude vrijster. Zie: bloempot. Vgl.
Koffeman 39·
nom1113r, nummer.
nona, I. oom. 2. stiefvader. Vgl. Koffeman 39·
nonazeggar, oomzegger, neef. Vgl. Boekenoogen 693.
nonna. Ouwa nonna, ouwa nolla, - oude
vrijster. Ouwa nonna kunnen broers
en zusters wel zeggen tegen een ongetrouwde zuster. Het is niet algemeen en onvriendelijk. Ou jie ja
mànd, ouwa nànna, jie kriegan toch nooit
gien man. Zie: bloempot, nolla. Vgl.
Ter Laan 62r; Ned. wdb. IX 2062.
nooit, nooit. Nooit is aerag tanga, - zegt
men als iemand zegt dat hij nooit
weer dit of dat zal doen. Vgl. Gunnink 174; Van Schothorst I78; Fri.
wdb. II I86; Ter Laan 6rg; Ned.
wdb. IX 2 I I5.
noon, uitnoodigen. Jonga jongas womn
àp tb bruiloft anood.
Noordwik, Noord wijk.
Noorschéras, twee lichttorens in zee, benoorden de Schotsche eilanden.
nàrtag, norsch, nijdig. Verouderd. Vgl.
Koffeman 40.
nou, nu. Vgl. Koffeman 39·

novan, oven. Vörs eutta novan, - uit de
eerste hand. Skiet 't brood al in da
novan, dat ja roepan: Oranja bovani Van
één, twee, drie . . . . . . Bij drie, dat
zwaar accent krijgt, worden de kinderen in bed gegooid.
nugt, genoegen. As ja wat ouwar wàrtbn,
dan got ovaral ja nugt of.
nüken, smijten, stooten. Zie: àpnükar,
neernükan, nüük.
nunatj:m, speen, fopspeen. Zie: spüün,
stiek, ook nana. Vgl. Karsten II 76;
Ts. XLVIII (I929), 222 vlgg.
nüük, neuk, slag, stoot. Ik zajja 'n nüük
gïêvan, of: ik zajja 'n àpnükar gïëvan. IJ
et 'n goeia àpnükar ad, - een hevigen
financieelen klap gehad. Zie: nükan.
Vgl. Koffeman 39·
_nüüt, noot. NüütJan van bakoat, - notemuscaat. Zo fris as 'n nüüt, - recht
van lijf en leden. Zie: krakartjan.
Vgl. Van Schothorst r 79; Fri. wdb.
I 431; Ter Laan 230; Boekenoogen
664; Karsten II 7s; Gunnink 173;
Ned. wdb. IX 2137.
nuzalan, kieskauwen. Zie: kieskealan. Vgl.
Ter Laan 622, 4e; Draayer 36;
Franck-van Wijk, 462; De Jager I
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oal, paling. Van oal dro1113n beteekent
vaak een doode. De visschers geloofden vroeger en ook nu nog wel,
dat de aal levende jongen voortbrengt. Zie ook peatoal. Vgl. Kofreman 25; Ned. wdb. I r8; Gunnink
178; Van Schothorst 196; Boekenoogen r; Ter Laan 62g.
oalaak, ijzeren haak waaraan men een

pot of ketel boven het vuur hangt.
Verouderd. Vgl. Koffeman 25.

I I x6; Fri. wdb. I 63; Ter Laan 633;
Gunnink I 8 I; Van Schothorst 100;
Ned. wdb. I 789.

oalaat, een schip dat paling vervoert.
Verouderd. Zie: oalpleit. Vgl. Kofreman 25.

oast;;g, haastig. Vgl. Koffeman 35·

oalabess;;m, aalbes. Mv. oal;;bess;;ms. Vgl.
Boekenoogen 1 7; Ned. wdb. I 19.

oat:Jg, hatelijk. Verouderd.

oalm, halen, inhalen van het kornet.
Zie v. v. Voor zegsw. zie: wietm. Vgl.
Koffeman 26; Boekenoogen 282;
Van Schothorst 139; Ter Laan 326;
Ned. wdb. V, 1573.
oalpleit, schip, dat paling vervoert.
Verouderd. Zie: oalaat. Vgl. Kofreman 25.
oar, haar. Zie: melbkboermoendoar. ];;
oar wordt ok al ink;;lt. Vgl. Boekenoogen 278; Karsten I I95; Fri. wdb.
I 5I4; Ter Laan 327; Van Schothorst 140; Gunnink I8I; Ned. wdb.
V 1399·
oa ( r) d, aard, karakter. Dat is d3 oard
van 't bust. D'r zit gien goei;; oard in.
M'n mimm;; was d'r biJ, zodoend;; kon
ik m'n oard nie vriehn, - ik kon me
niet laten gaan, ik moest me inhouden. Vgl. Gunnink 182.
oardJg, aardig. Ook: oar;;g. Vgl. Koffeman 25, 26.
oartbgeid, aardigheid. D;; oartbgeid is d'r
gauw genoeg of. Vgl. Koffeman 26.
oar;;g, aardig. Zie: oard;;g.
oas, haas. IJ vlicht as 'n oas.
oas;;m, adem. Niet aft;;r j':J oas;;m kOém;;n
kumn, - niet op adem kunnen komen. Vgl. Boekenoogen 22; Karsten

oat, haat. Vgl. Koffeman 35·

oat;;n, haten. Vgl. Koffeman 35·
oaz;;lnüüt, hazelnoot.
oaz;;n, van aas voorzien, een visch of
garnaal aan den haak doen. Zie:
opspletm. Vgl. Van Schothorst 100.
obst;;rnoat, obstinaat, driftig, kwaad.
Vgl. Karsten II 77; Fri. wdb. II
331; Ter Laan 633.
ocht;;d, ochtend, morgen. Van d'ocht;;d
wazzat stilb, - vanmorgen was het
windstil. Zie: mömgm. Vgl. Van
Weel 128.
oe, oh! Oe michtag, - gewone uitroep.
Ruwer is: oe cheerak, ook: oe erak. Oe
ji [jE] is een vloek. Vgl. Gunnink
I27.

oedJm, rouwhoed van een vrouw, strooien hoed met krippen rand, 'die alleen gedragen wordt bij begrafenis
en kerkgang.
oekm, hoe een, hoedanige? Zie: Vormleer § I 3· Vgl. Koffeman gs;
Boekenoogen 330.
oek!Jr, vischhoek, haak. Vgl. Gunnink
176.
oek!Jvetjm, hoekbuffet, een kastje dat
juist in den hoek van een vertrek
paste, daar het kwart rond was.
Verouderd. Vgl. Koffeman 4$
Ter Laan 348; Leopold I 54I.
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Oën I, hoen, kip. Alleen in: zo 't ei, zo
't Oën. Zie: ei. Vgl. Ter Laan 348;
Van Schothorst 145; Ned. wdb. VI
809.
Oën II, wat een ..... ! Oën brïëj3 taft!!
Oën amm3lingatjan, - wat een peuter! Vgl. Ter Laan 348; Gunnink
§ 195; Ned. wdb. VI 78.
oend, hond. Da lesta man bit d'oend, wie 't laatst levert krijgt den strop
bij een slechten betaler. 't Is ria
ïën oend lïëd, dat d' angar 'n brok et.
Zie: lïëd, staerek, toer. Ik bin zo koud
as 'n oend3snuut. Vgl. Koffeman 35;
Van Schothorst 145; Fri. wdb. I
539; Ter Laan 339; Ned. wdb. VI
895.
oendard, honderd. Groot oendard, - 120.
WiJ' addm drïë groot oendard skellavis
avongan, - 360 stuks. IJ lopt as malliJ
Jan in 't oendJrd. Zie: mal. Vgl. Koffeman 35; Van Schothorst 145·
oenda(r)ling, ellendeling. Scheldwoord.
Verouderd.
oendars. Wa goon ejfon noar oendJrs, zegt een man of een vrouw als man
en vrouw gaan naar het huis van
den vader en de moeder van dengene
die spreekt. Wa goon ejfon noar joeloim. Zie: jieloi. An oendars, - bij
ons thuis. J oogere menschen zeggen
ook al: bij oens.
oens I, I. ons. Pers. vnw. Dat kliedjan is
van oens. Zie: Oëns. Vgl. Koffeman 40.
Oëns, 2. ons. Bez. vnw. Oëns eus. Zie:
oens.
Oëns II, hondsch, onbeschoft. Oënsa
vint! Oënsa buffil. Vgl. Koffeman 40.
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oep, hoepel. Vgl. Koffeman 35; Fri.
wdb. I 532; Bàekenoogen 330; Ter
Laan 348.
oepabn, hoepelen. Kinderspel.
oerakeend, kleine, onvolwassen soort
roode poon. Zie: pooi. Vgl. Boekenaagen 330.
oetalan, prutsen, onhandig en slordig
werken. Vgl. Boekenoogen 33 I; 679;
Karsten I 2oo; Ned. wdb. IV 828.
of I, tuintje, voor of achter 't huisje.
Verkl. öjfien. V aker öjfien dan of.
Vgl. Koffeman 35; Gunnink I 76;
Draayer 2I; Fri. wdb. I 533; Van
Schothorst I43; Ter Laan 332; Halbertsma, hof; Dek 6 I.
ojii, af, bw. van richting en toestand.
'n Visch eten van 't groatjan of, schoon afeten. Doar is 't lusien of,
of ja dat anmakan willan. 's Moondags
bin ik 'n bietjm of, - vermoeid.
't Is of, - 't is klaar. Zie: afwerk.
Dat dikkJ zwoarr1 gOëd is nieso gauw of,
- versleten. Ik bin van da meid of, de verkeering is uit. Vgl. Boekenoogen I2; Karsten II n; Fri. wdb.
II 241; Ter Laan 647; Gunnink q6;
Van Schothorst I 79; Gallée I.
oJIII, al, ook niet indien. 'k Zou 't niet
galovan, of zag ik 't.

of IV, of. Jan of Klaas. Ook, als Ned.,
inleiding bij de herhaling van een
vraag. Bv. Pïët, wiJjan sukkJloaijan?
Geen antwoord. Pïët, of jJ 'n sukkaloatjJn moetan.
ofakkan, afhakken. Vgl. Koffeman 25.
ofändag, I. onpractisch. Zo 'n naeia

wasrnasiena is m'n ta ofánrbg, - niet
practisch genoeg. 2. te ver weg, te
ver verwijderd. Verouderd. Vgl.
Koffeman 26.

ofmakan, voortmaken, opschieten. Ah
jongan, maak nou toch of, - schiet nou
toch op. Vgl. Karsten II 78; Fri.
wdb. II 250.

ofhrekan. Bij d' änd ofhrekan, - onverwacht een tegenslag krijgen bij het
werk.

ofmottJn, beknoeien, opknappen. Ja
moetm ok albmoal allienrbg ofmottan, je moet ook alles maar zelf opknappen. Zie: mottan.

ofhringm, afbrengen. 'tEr goed ofhringan.
IJ is van z'n idee ofihrocht. Vgl. Koffeman 26.
ofhukan, aftobben. Ik eaw m'n d'ie!J dag
an dJ wasboalam ofibuükt. Vgl. Ned.
wdb. I 857.
ofbübn, afbeulen. :(,J eawm 'm ofibUuld.
ofdakkiln, slaan, een klap geven. ]il
lottJn jJ niet ofdakk:m, oor!
ofdeazan, terugstuiten. M'n essaloar deast
of
ofdiebgJ, afdeeling. Vgl. Koffeman 25.
ojdielan, afdeelen. Vgl. Koffeman 25.
afdoen, afdoen. Vgl. Koffeman 25.
ofgoon, naar de W. C. gaan. Got ij wel
goëd of? Vgl. Draayer 36; Gunnink
176; Dek 6I; Van Weel 84.
ofjakkiln, uitschelden. Zie: jakkan. Vgl.
Koffeman 35·
ojjanasan, met straffe hand afstraffen.
Verouderd. Z'n mimma et 'm goëd
ofijanJst. Zie: janmn.
oflïënan, uitJeenen en niet terugkrijgen.
Verouderd. ZiJ binnan mil ofilïënd. Vgl.
Ned. wdb. I 1120. Fri. wdb. II
249·

ofmaeim. 't Is weg of 't ofimaeid is. Zie:
wegmaeian. Vgl. Koffeman 26.

ofnieman, afnemen. Ofniemanrb moon. Vgl.
Koffeman 26.
ofoalm, afhalen. Vgl. Koffeman 26.
ofouwm, afhouden, van den wal afsturen.
Zie: bijouwan. Vgl. Koffeman 25.
ofpoesan, afzoenen, door een kus iemand
weer met zich verzoenen. Als een
kind stout geweest is en beterschap
belooft, of vergeving gevraagd heeft,
dan moet het z'n mimma ofpoesan.
Vgl. Fri. wdb. II 257; Ned. wdb. I
2020.

ofsal!Jvm, afpoeieren. 'n Klean keend mit
'n apJnüüt ofsallavan, - met een
kluitje in 't riet sturen. IJ et 'm of
lottm sallavm. Vgl. Koffeman 49·
ofsloon, I. de visch verkoopen, aan den
vischafslag. 2. niks ofsloon as klappan.
Vgl. Koffeman 26; Gunnink I77;
Van Schothorst I 79; Fri. wdb. II
254; Ter Laan 655; Ned. wdb. I
I4I2.

ofsmetan, afsmijten. Vgl. Koffeman 26.
ofstekm, I. loopen van kleine kinderen
zonder dat ze zich vasthouden aan
een muur, een stoel, of een hand.
Zie: kruzakm. Vgl. Ned. wdb. I I 550.
2. Da nelliJn ofstekan, - de visscherij
beëindigen. Eigenlijk het afknoopen
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van de netten van een beug. I Juli:
W<1 eawm dJ aringnettm rifJstzekm, in
d<1 ansoopnettt1n an<1stzehn. Zie: anstekan.

og<1nskouw. Verouderend. In og<1nskouw
niemm, - rekening houden met.
Vgl. Ter Laan 694.

oftaachabn, een pak slaag geven. Van
jongens gezegd, die vechten. Vgl.
Ter Laan 659.

Öw, ui. Zo gek as 'n Öi<1, - ergjongensgek.

ofbg, dikwijls. Ik eaw 'm zo ojt<1g ulbpt1n,
maer nou lot ie mij mit m'n gat vor
't blok zittm. Zie: blok. Vgl. Boekenaagen 68o; Karsten 11 79·
oftokkm, afbedelen, vooral door een
kind, speciaal van lekkers. Zie: bedaloar,
gong<1loar. Vgl. Koffeman 26; Fri.
wdb. 11 257; Ter Laan 659; Draayer 37·

ok, ook. Vgl. Gunnink I78; Boekenaagen 692; Karsten II 8o; Van
Schothorst r8o; Ter Laan 661.
okk3, hok. Verkl. ökkien. Vgl. Koffeman
35·

ol,

hol. 2. dwaas. Ja, ik bin ol! Ja,
ik zal gek zijn! Zie ook: og3. Wat istie
ol, wat is dat 'n ol/3. Nooit van iemand
die werkelijk geestesziek is. Vgl. Ter
Laan 336.
I.

ojwaeim, afwaaien. Vgl. Koffeman 26.

om, om .... heen. Vz. en bw. àmtoplop3n,
- 't weilandgedeelte van het eiland
omwandelen, over den zanddijk.
Om dömp, om de bebouwde kom
heen. Zie: ongt1rduur, torm.

ojwaer<1k, afgemaakt werk. D'r komt gien
ofwaer3k van, - het duurt allemaal
veel te lang. Zie: k<1mót.

omleagt1s, in het vooronder. Die legt
omleagt1s, - in het vooronder. Zie:
bmzen.

('m)ofwassm, zich wasschen. Moet j<1 j<1
niet wat ofwamn, - moet je je niet
gaan wasschen?

ommt1, om, bw. 't Got bovt1n m'n petjm
ommt1. Zie: om.

oftokkar, kind, dat aftroggelt. Zie: oftokkm, gong3loar, bed<1loar. Vgl. Koffeman 27.

ojzakkm, afzakken. As j<1 koes afzakt, is
dat "ojzakkmdJ liejd<1". Als de verkeering een poosje aan is en de jongen komt niet zoo netjes meer als
in 't begin, dan kan de moeder.
zeggen: 't Is ojzakkmd3 liejdJ, nl. de
liefde wordt minder. As j3 koez3bänd
afzakt, denkt ie an j<1, - zeggen de
meisjes onder elkaar.
og3, oog. Ja, 'n klap op j3 og3n!- Ja,
ik zal gek zijn, ik doe dat niet. Zie
ook: ol en v.v.

ommJ[damoerstïên, groote steen, die even
buiten het eiland op een zandbank
ligt en waaruit de kindertjes komen,
zooals men de jeugd wijs maakt.
Ook wel bomm3l3moerstûn. Zie daar.
In den kindermond wel eens omm3bbomm3l3stfën. Zie blz. 2 I 6.
ommJbbomm3bstten. Zie: omm3ltbmoerstzen.
ommJlopfJr, I. 'n omm3/op3r, - een meisje
dat wittebrood rondventte. Verouderd. 2. een vinger, die rondom
den nagel, in den rand, zweert. Vgl.
Karsten II 8o; Ned. wdb. X 395·

omm!lroepan, omroepen, door den omroeper bekend laten maken. 't Werk
van den omroeper liet men bij voorkeur verrichten door een blinde. Er
zijn er drie achter elkaar geweest,
twee ervan werden begeleid door
een hond. Omroepen is een bijbaantje. Zie ook: roep. Vgl. Fri. wdb. II
269; Ned. wdb. X 455·
omm~~roep11r,

omroeper. D11
roept ommJ.

omm~~roep11r

omm~~rs,

immers. Ook wel: ommas. Vgl.
Koffeman 35; Karsten II 8o.

àmmJtïem11lm, rondzaniken, onnoodig
tijd vermorsen. ]11 lopm d'ie!J ochtJd
al omm~~ t11 tfêm<Jbn. Ook van een
vrouw gezegd die in April zou bevallen, en half Mei nog even ver is:
,(" topt wat ommJ t11 tzem11lm. Vgl. Ter
Laan 679.
omm~~vallm,

omvallen. IJ is van weeseid

om~~vullm.
omm~~zoerhbn,

doelloos rondloopen, tijd
verknoeien. Vgl. Ter Laan 1238;
Fri. wdb. II 270, omsealje (?).

onb!lkwoam, onbekwaam, niet tot iets in
staat. Spec. van een vrouw waarvan
de zwangerschap zichtbaar is. ,(11
wou 'n p11tret van m'n makm, maer ik
was al onbllkwoam.
onb11snfên. Ik zou m'n onb11snfên moend maer
ouwm, - ik zou m'n leelijken mond
maar houden, niet zoo ruw en onbeschoft praten. Vgl. Fri. wdb. 11
280, onbisnoeid praet; Ned. wdb. X
1062.
owknippien, klein slaapje, hazeslaapje,
letterl. haneslaapje.

ongäns, onpasselijk, misselijk, alleen
door te veel te eten. Vgl. Ter Laan
685; Karsten II 82; Ned. wdb. X
1573·
ong11diert11. Bv. Och, goon toch noar eus, rb
nacht is vor 't onglldiertll, opm. tegen
menschen die 's nachts of 's avonds
buiten zijn, ook wel tegen menschen
die 's avonds laat werken. Zie:
nacht.
ong<Jkookt, dom, suf. Goon vort, ongakookt11!
Zie: goar, 11kookt.
ong11lik, ongelijk. Da's ong11lik, - dat
ligt eraan, dat hangt er vanaf,
dat verschilt naar de omstandigheden. Vgl. Ter Laan 685.
ong11lok, ongeluk. 'n Ong11lok legt op 'n
klean steetjm. Vgl. Ter Laan 686;
Fri. wdb. II 290.
ong11r I, honger. Zie: glieuwan, bàlla.
Vgl. Gunnink I 79·
ong11r II, r. onder. Bw. en vz. 2.
aan de luwzijde van, uit den
regen, uit de zon. Ong<Jr d11 Ofslag, aan de luwzijde bij den afslag.
3· van tijd: gedurende. W<J eaw;m
11koiard àngJr d<J kamk, - onder kerktijd. àng<Jr joar<Jn, - jaren geleden.
Vgl. Ter Laan 682; Fri. wdb. II
28I.
ongarboatjm. 't Wordt onder 't boatjm
gedragen. Zie daar. Vgl. Fri. wdb.
II 282; Ned. wdb. X I243·
ong<Jrdänduur, ondertusschen, onderwijl.
ongarduur I, onderdoor. àngarduur lopm,
- wijk VI door wandelen, langs
den Noordkant, een straat minder
dan om dömp. Zie daar.
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ongarduur IJ, onderdeur, onderste helft
van een deur, die in twee deelen is
verdeeld. Zie: bovenduur. Vgl. Ter
Laan 682; Fri. wdb. IJ 282; Ned.
wdb. X 1269.
àngarkorst, onderkorst, korst aan den
benedenkant van een beschuit. Zie:
kweeuwak. Vgl. Ter Laan 683; Ned.
wdb. X 1382.

onriebJl, bar, verschrikkelijk, voorname·
lijk van groote hoeveelheden. 't Is
ànriebJl zo vuul woordm as jiJ nou al
eawm, - nl. voor de woordenlijst,
die gemaakt werd. Onriebal zovuul
waerJk as ik eaw.
ontglissJn, vergeten. 't Is m'n àntglist.
Vgl. Koffeman 49·

ongarlestat, laatst, een tijdje geleden.
Öngarlestat kwam 'k 'm kazzawiel nog
tugan. Vgl. Opprel 74; Van de
Water II3.

ontglup!Jn, stukjes draaien. Ook wel uit·
gesproken: [vrzglüpm]. 't Skoel ontglupm, dJ kamk ontglupm. Zie: bul!Jmm. Vgl. Stoett 2216.

ongarmoas, onder de maat.

ontzettm. Da moon ontzet al, - de maan
neemt af. Vgl. Ter Laan 6g2.

ongarmussa, ondermuts, die gedragen
wordt onder de kanten muts, de
ulla.
ongaroensien, onderonsje.
ongarveendagJ, ondervinding.
ongarweg, onderweg. Jonger: ongarwegas.
Zie daar.
ongJrwegas, onderweg. Zie: àngJrweg.
Vgl. Fri. wdb. II 286; Ter Laan
685; Draayer 37·
àngJrwe!Jn, onderwijl. Ongarwe!Jn dat m'n
Peet 'n köppien thee inskinkt, gonm wij
maer vaerd!Jr. Vgl. Fri. wdb. II 286;
Ned. wdb. X 1509.
ongleuvJg, ongeloovig. Verouderd. Op
één van de vragenlijsten van het
Aardr. Gen., in 1879.
onjJkolonja, eau de cologne. Ook wel
uitgesproken: ojjJkiJlojja.
ànnozJl, klein, van weinig beteekenis.
't Binnan ànno;:.a!J vissies. {,iJ binnan
ànnozala klean. Vgl. Koffeman 46, i.
v. vzsszes.

ànv!JrbottJg, ongehoorzaam. 't .(,ajjJ wel
in jiJ skottal koemm tiJ dreupJn, dat jiJ
zo onvJrbottJg binnJn tugJn jiJ mimma.
onweer, onweer. IJ zeen: "Ik sal jJ op jJ
onwmn in ja lichtm sloon", gebruikelijke wijze om te vertellen dat
iemand erg vloekt, zonder dat men
den vloek zelf wil herhalen.
ànweerslag, donderslag. Zie: slag, dànrb·
rm, licht.
onwerJg. Verouderd. 't Is mooi onwerag,
- de lucht is erg betrokken. In den
zomer zegt men echter: 't Is bluuiJg.
Zie daar. Vgl. Koffeman 28, i.v.
blu'/.!)lig; Ter Laan 6g3.
ànwmn, lichten, bliksemen. Zie: slag.
oojd, hoofd. IJ et 'n oofd as 'n rokool,
- een rood hoofd van inspanning.
IJ is zo blerb, ij topt op z'n oojd. Zie:
meppJlmändJ. 't Got bovm m'n oofd omma,
- het gaat me boven mijn pet.

]J eawJn wat tJ doen om al!J oojäm in
dJ vouwJ t' ouwm, - om het iedereen
naar den zin te maken. Op één der
vragenlijsten van het Aardr. Gen.
in 1879: heufd.
oogtJ, hoogte, deel van den bamg
op Urk. Nl. het schuinafloopende
deel bij den vuurtoren. Zie: bamg.
ooi, hooi. 't Ooi op in dJ koe dood,wordt gezegd van iemand die in
slechte financieele omstandigheden
verkeert. Vgl. Koffeman 35; Karsten
I. 201.
ooibalbkien, opslagplaats voor het hooi,
hooizolder. Zie: balbk.
oon, I. haan. 2. gebak in den vorm van
een vogel. Verouderd sedert ongeveer 1920. 't Werd gebakken tegen
St. Nicolaas, min of meer in den
vorm van een eend, met een krent
als oog. 't Was grootendeels korst,
daardoor erg hard en kostte één
cent. Als een kind na een ziekte
beter was, kreeg het weleens een
haan met veel krenten erin. Deze
werden gebakken voor een opgegeven prijs. Zie ook: aftgrling, weggg,
Zegsw.: lopgn as 'n oon van 'n stotgr.
trotsch en fier loopen. Vgl. Karsten
I 191; Ter Laan 326; Fri. wdb. I
528; Bergsma 21 i.v. as; Van Schothorst 139; Ned. wdb. V 1383; Stoett

746.
oor, oor. Die et ejfon wat affir z'n orm,
- hij is verstandig, begaafd. Die
man et wat op z'n orm, - heeft iets
uitgehaald. Vgl. Fri. wdb. I 31 I;
Ned. wdb. XI 39, 40; Ter Laan 696;
Karsten II 83.

oore;:;Jr, oorijzer. Zie blz. 197.
Oosteandg, oostkant van het dorp. Zie:
Jod'oek. Vgl. Koffeman 47·
oostindjm, havenlicht op den Oostdam,
't grün" viiurtjm. Zie: viiUrtjm, baeragviiUrtjm.
oostkänt. Noa d' oostkänt goon, - de
visch ter markt brengen in Kampen,
Vollenhove, Zwolle, Lemmer. Dit
gebeurt alleen als de visch niet op
de gewone markten, ljmuiden, Amsterdam, Volendam, Enkhuizen, Staveren wordt verkocht. 't Wordt alleen gezegd van Noordzeevisschers.
op, I. in. IJ liep op- z'n onggrbroek, - in
zijn onderbroek. Op 'n rooi" rok noa
dJ kamk goon. Op 'r blotg oojd, blootshoofds. Zie: örsgs. 2. op, te, in.
Woenm op Ömk, dien"n op Andb"k,
S&"hekarspel, :{,waag, T wisk, Lammerskaag, Stompetoren. Zie: in. Vgl. Boekenoogen 689; Dek. 64. àp tb rechkamJr. Zie daar. 3· bij, aan. àp tb
avm woenm. DJ afslag stot op d" avm.
4· naar. Ik goon op t" brullijt. Kloas
die vaart op Kamp"n in Ömk, - is
beurtschipper tusschen K. en Urk.
Ik eaw op Deusländ (JVOerm, - op een
Duitsehen logger. 5· àp edm, vandaag.
opbömgm, I. iets wegleggen. 2. gevangen zetten. :{,J moa,Jn opgbömgan
worran. Vgl. Koffeman 29.
opdiggJlan, opknappen. Zich opknappen,
de beste spullen aantrekken. 'k ,Zal
mJ d'rs wat opdiggg!Jn. Vgl. Koffeman
40; Karsten II 83; Boekenoogen 700;
Fri. wdb. II 309; Ned. wdb. XI 425.
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àpdinkm, uitdenken. Verouderd. AmgJs
'n woord vàr àpdinkm. Vgl. Fri. wdb.
Il 333·
àpdragJn, de kist van het sterfhuis naar
het graf dragen. Vgl. Fri. wdb. II
310; Ter Laan 704; Ned. wdb. XI
463.
àpeamJ!Jn, schoonmaken. Verouderd.
'k Eaw dJ boel 'n bietjm àpeamJld, ZJ
kuwn koemJn. Vgl. Fri. wdb. II 315;
Ter Laan 705; Bergsma 13, i.v.
anhemmeln, 35, i.v. behemmeln;
Ned. wdb. XI 8g8.

opknappJTs. 't Opknappmpak heeft al gediend voor SuundasJ pak, maar is nog
te mooi voor aan boord. Alle àpknappmklierm worden in de àpknappJrszak aan boord meegenomen en
bv. aan den vasten wal gedragen.
't Komt weinig meer voor, nu de
Urkers 's Zaterdags meestal weer
thuiskomen. Op Urk worden 's Zaterdags de àpknappJrsklierm ook gedragen. Boekenoogen 1124; verkleederspak; Karsten II 84.
àpkoemJn, opkomen. 'n Saldoat moet opkoemJn. Vgl. Koffeman 40.

àpfietmn, de kachel harder laten branden. WJ zullm da kaclwl maer wat
opfietmn.

àpleustJrm, opluisteren, glans verleenen.
Verouderd. Vgl. Koffeman 40.

opgJgooid. Savoye kool wordt met aardappelen gekookt in een pan en heet
dan àpgJgooida kool.

àplopJn, opdoen, buiten zijn eigen schuld
opdoen. Een ziekte bv. Dat ijjJ
amgJs opJloepm. Vgl. Koffeman 40.

opgoon. Mit da vis opgoon. Als de
vischvangst goed is, zoodat het
jammer is ermee op te houden,
of wanneer er te weinig gevangen is
om naar de markt te gaan, verdeden
de visschers het werk. D'zen got mit
da vis op, d' angJr blift àp da vissJraeÏJ
of got noa eus toe. Dat gebeurt alleen
als er Jskwpt is, dus als er nog
voldoende fourage aan boord is.
Verouderd. Vgl. Ned. wdb. XI 6gg.

àplopJg, oploopend van aard. Vgl. Koffeman 40.

opkauwJn, opeten. Brood opkauwJn,- brood
opeten. Plat. Ik bin wel 'n bietjJn
bOt, maer ik zal jJ niet àpkauwJn, ik ben wel wat kort aangebonden,
maar ik zal je niet opeten. Vgl. Fri.
wdb. II 317; Ned. wdb. XI 88g.
àpkliiëwn, opkluwen, opwinden. Vgl.
Boekenoogen 703; Ter Laan 707;
Fri. wdb. II 316.

opnükJr, opstopper, stomp. Zie: peutJr,
nüük, nükm, pomp. Vgl. Gunnink 1 8o;
Ter Laan 710; Ned. wdb. XI 1059;
Boekenoogen 1345, opnaaier; Draayer 37·
opoa!Jn, ophalen. Vgl. Koffeman 40.
àpoepJlm, opschieten, weggaan. OepJl
àp, - maak dat je weg komt. Vgl.
Koffeman 35·
oppJr, opper, hooiopper. Vgl. Koffeman
35·
àppJrdan. D'r was so vuul w'iend, dat zuvm
duvJls gien bussien ooi oppJrdan bringm
kànwn. Vgl. Boekenoogen 706; Karsten II 85.
oppmn, spreken over. Ik dink dat j3

Orrak nog weidars oppmn zulbn, as ja
an da vasta walb binnan. Vgl. Karsten
11 Ss; Fri. wdb. 11 321; Ned. wdb.
XI 10S7.
oppartjm, klein windvlaagje, zuchtje
waardoor het schip weer opschiet.
't Was zo blak, man, wa laggan ta
drevan, in galokkag, toe kregm wa 'noppartjm. Ook: meevallertje. 'n àppartjm eawm- een extraatje krijgen,
een mooi cadeau, een erfenis. Vgl.
Boekenoogen 707, Karsten II Ss,
Fri. wdb. II 321; Ned. wdb. XI
1072·
oppïënstmn. I. beetnemen. Verouderd.
2. Daar bin ik niet opgepïënstard, daar ben ik niet erg op gesteld.Vgl.
Koffeman 40.
oppomkan, oppoken, van een kachel.
Ook wel oppomkan. Vgl. Fri. wdb. II
322; Boekenoogen 769, So2, I349·
oprammalm, opgooien, tossen, met centen of knoopen. Zie: kreuzar, muntar.
Vgl. Draayer 3S.
opreumm, ruimen. As ja duur 't nauwsta
ena binnan, dan reumt 't op. Vgl. Ter
Laan 7I I, Ned. wdb. XI 1140.
oprezm, opstaan, van tafel, van 't bed.
Vgl. Fri. wdb. II 323.
oprieman, rijmen, een rijmpje maken.
Verouderd.
opskarpm. Dan moet 'k ierst m'nga-ugm 'rs
opskarpan, - dan moet ik eerst eens
nadenken.
opskeppan. 't Is niet opaskept! - zuinig
aan hoor! Vgl. Ned. wdb. XI I 149;
Ter Laan 711.

opskietan. 1. 'n Leen opskietan, - 'n touw
rondleggen, opschieten, op een schip.
2. 'n Vliegar opskietan, - oplaten
Zie blz. 213 Vgl. Koffeman 4$ Ned.
wdb. XI IIS4·
opsloon. I. klappen uitdeden. 2. koopwaar opslaan. Vgl. Koffeman 40.
opspletm, aas afhalen van de haken van
het hoekwant. Zie: oazan.
àpstekm. Skar opstekm, - schar aan een
touw hangen om te drogen.
opsteuvan, kwaad, boos worden. Amgas
mit opgastüvm kam op ofgoon. Zie: kam.
TOe is ie opastuvan. Vgl. Koffeman 40.
optellaga, optelling. Vgl. Koffeman 40.
opvliegm, boos worden. Ja moetan doadalak nie so opvliegan as ik wat zeg. Vgl.
Koffeman 40.
opvritten, een afgedane of uitgemaakte
zaak van voren af aan weer ophalen.
Vgl. Koffeman 45·
opwaerakm, kamer schoonmaken. Verouderd. Zie: wamkan.
opwenan, opwinden. Verouderd. Goaran
opwenan. Weinig gebruikt. Zie opkloenan. Vgl. Koffeman 47; Boekenoogen 713; Fri. wdb. II 33$ Ter
Laan 718.
ordentabk, ordentelijk, redelijk. Is ja vis
nog mooi? Nou, ordentabk, - 't gaat
wel.
oran, I, horen. Ja oran wat as ja niet doof
binnan. Opm. als men iets bijzonders,
iets grappigs, iets vreemds hoort. Oran
an,- trachten te weten te komen van,
vragen aan. Ik sal ar 's effen an m'n
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toate oran, of tie ar ok wat van wiet. Vgl.
Boekenoogen 344; Fri. wdb. I 503;
Ter Laan 3I8; Van Schothorst I44;
Ned. wdb. VI I078; Harrebarnee
147·
Oran, II. Hoorn. Zegsw. IJ et da teed,
ij komt van Oran, - hij haast zich niet.
Orkar, Urker.
Orkars, Urks, bn.
örr:if, erf, wat voor en achter het huis
is, binnen het hekje. As Marratjan an
vegan is, dan zeg ik: Ja moetan 't ie/a
ömf 'n bietjan anvegan.
ömkies, hurken. Een Urker zit graag
op zijn ömkies te praten. Hij
steunt zijn rug dan tegen den muur
van een huis. Op ja ömkies van rb
oogta glaeian, - nl. als er sneeuw ligt.
Zie: kapien.
örsas, hersens, hoofd. 'n Orsas as 'n ezaran
pot, - een onverzettelijk mensch.
Loop ja wier op ja blota örsas? - met
je bloote hoofd. Afkeurend. Zie: op.
Giev'm 'n draei àm z'n örsas. Zie: kreun.
ort, hort. IJ is da ort àp, - de straat op,
niet in huis. Altijd min of meer geringschattend, boos. Wat màjja nou
wier d' ort àp? Vgl. Karsten I 203;
Boekenoogen I 3 I 8; Van Schothorst
145; Stoett 964; Ned. wdb. VI II24örtiJ, erwt. Ook een kind dat klein van
stuk is. Oën örtjan! -wat een peuter!
Vgl. Karsten II 164; Boekenoogen
199·

örtapuul, peulen. Alleen mv. Zie: puul.
Vgl. Boekenoogen I 99; Karsten I
168; Ter Laan 23.
ossabossa, schommeltouw. Op rb ossabossa
zittm, - schommelen. Op Urk
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schommelen de kinderen op straat,
op een touw tusschen twee hoornen.
Toat!J, wijje 'n ossabossa vor man makan?
Zie: ossan.

ossen, schommelen. Zie: ossabossa.
ottantot, geschifte melk. Da metlak is
allamaal ottantot. As rb melbk lobbart,
wordt 't ottantot. Zie: lobbmn. Vgl.
Boekenoogen 352; hotten; Westfri.
ww. 76; Karsten I 203; Ter Laan
345; Ned. wdb. VI 1134.
ous, ouds. Da's van ous, oudsher zoo.

dat is van

ouwa. 1. Veel gebruikt bn. bij aanspreekvormen, scheldwoorden enz.
Ouwa kweak, teut<Jbel, mauwzak, maloet,
meakart, sarrJpent, snarrJbek, nol, bloempot, bJstel, bessien, kakkamaeia, wiebemeisien, zändskeut, zesindaertJg!Jr. Zie
die woorden. 'n Gezicht van ouwJ
lappan. Ja ouwa moer! - ruk op! morgen brengen! 2. Zelfstandig. a.
aanspreekvorm. Die kuun ja in ja
diezak stekan, ouwa! "WelliJkurn teus,
ouwe" zegt de vrouw tegen haar man.
De man antwoordt dan: "dank jJ,
ouw!J mins''. Ook als zè jong is. Dan
is het grüün spul, dan binnm ZJ gae
gek àp enkang!Jr". b. duivel. Ook
OUWJ man. Vgl. Boekenoogen n; Ter
Laan 662; Van Weel 129; Ned.
wdb. XI I546.
ouwm. I. Ouw effin, - stop even, ho
even. 2. "Ouw jie van züüt?" 0 mins,
'n poend züüt - nou, en of! Vgl.
Koffeman 35·
ouwJrwes, ouderwetsch. Vgl. Boekenaagen 717; Karsten II 88; Van

Schothorst 18 1.

ovar, over, op, langs. I. Ik eaw da kost
ovar, - mijn eten staat op. Zie:
ovarangan. 'r Störrif ar zen Vrijdags, die
sting dus Suundas ovar, - boven aarde.
IJ lopt ovar da avan, - hij loopt de.
haven in de lengte langs. 2. Ovar
pokkan in moallams ena wezan, - over
pokken en mazelen heen zijn. 3· Ik
bin maer vort agoon, - want ik was
'r niet ovar, maer pas ta vuul, - ik was
niet welkom. Zie: toeval. Tuganovar.
Zie: tugan. Vgl. Fri. wdb. II 228;
Ter Laan 724.
ovarangan, ophangen, boven 't vuur
hangen. Da kost angt ovar, - het eten
staat op. Zie: kost. Ang 'n bekkien ovar,
zet koffie of thee (aan boord). Vgl.
Fri. wdb. II 233; Ned. wdb. XI
I739·

ovarbetaran, overgaan. Nou, dat is ovarabetard, - het is een geluk, dat het
uit is. Bv. van een verkeering. Vgl.
Fri. wdb. II 228; Ter Laan 724;
Draayer 38; Boekenoogen 1346.
ovardinkaga, overdenking.
ovardoad, overdaad.
ovardoadag, overdadig.
ovareanda, overeind. Za vleugan ovareanda,
- ze stonden haastig op.
ovargoon, overgaan. Dat is ovaragoon,
- de verkeering is uit. Vgl. Fri.
wdb. II 23I; Ter Laan 725.
ovarkiekan, overzien. Vgl. Koffeman 40.
ovarlaeian, overlijden, sterven. Vgl. Koffeman 40.
ovarmeastmn, overmeesteren. Vgl. Koffeman 40.

ovarouwan, overhouden.
ovarskot, kliek, overgeschoten eten. Vgl.
Fri. wdb. II 237; Ter Laan 728.
ovarsloon, overslaan, breeuwen. Da bàttar
was niet lek, maer w' eawan 'm ier in
doar wat ovmsloegan, - wat bijgebreeuwd. Zie: varbreeuwan.
ovarvlugalan, overvleugelen. Verouderd.
Vgl. Koffeman 40.
ovarwinst. Zie: Jizzalastieran. Vgl. Fri.
wdb. 11 240; Karsten II 89; Ned.
wdb. XI 2233; Van de Water 96.

p
paard. I. Paard. Woar is m'n mimma?
vraagt een kind. Het ontwijkend
antwoord is dan: Die is 't land eut àp
'n wit paard. Zie ook start, vel. Zegsw.
Ja dinkan zukar dat 'k an paardjan
skeetgeld eaw, - dat mijn geld niet
op kan. 2. scheldnaam voor een
Marker. Zie: Maerakan. 3· glazenmaker (insect). Paardjas flappan. Vgl.
Koffeman 40; Karsten II 92; Ter
Laan 869; Ned. wdb. XI~ 634.
paarrbboer, voerman, vrachtrijder. Vgl.
Draayer 39; Ned. wdb. XII 64.
paarsoojd, lett. paardshoofd. Ik proat
niet eut 'n paarsoojd, -je moet niet
denken dat ik onzin praat. Vgl. Fri.
wdb. II 52I.
paerak, perk. 'n Paerakien bàtnetjas, een bepaald aantal netten om op
bot te visschen. Vgl. Koffeman 40;
Boekenoogen 732; Gunnink I83;
Verz. Rapp. 68.
pallamatoasie, familie, tot in den versten
graad. Ook pollamatoasie. Vgl. Karsten II 94; Van Schothorst 182.
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pamp'iértjan, papiertje. Vgl. Boekenoogen
728; Karsten II 91; Fri. wdb. II
339; Ter Laan 737; Gunnink 183;
Van Schothorst 182; Van Weel I30.
pannakoekies. Zie: kraampannakoekies.

passapoat, maat, Fr. participant. Als
iemand komt manen, en het geld
is al op, zegt de schuldenaar wel:
Ik wat in m'n passapoalm wat, dan is
'top, of ... töë was 'rgiemaer. 't Wordt
ook gezegd als men niet betalen
wil. Zie: monan.

pappa, borst.' t Keend da pappa güvan. Is ie nog
an da pappa, of is ie al an da vlessa? Vgl.
patrees, patrijs. Zelden gebruikt.
Gunnink 183; Ned. wdb. XII 357·
pealan, peilen. Die is niet of ta pealan, pappalörkar. I. kind dat over 't jaar
hij is ondoorgrondelijk. Zie bastekan.
aan de borst blijft. 2. een volwasVgl. Ned. wdb. XII 946.
sene die ergens niet over uitgepraat
raakt, die aldoor weer over hetzelfde peatoal, puitaal. Vgl. Karsten II I os;
Boekenoogen 8oo; Ter Laan 77o;
begint. Zie: pappa. Vgl. Koffeman 37·
Gunnink I58, kwabÖI; Bergsma I7i
pappasák, jan in den zak, broeder.
Ned. wdb. VIII 664.
Gruttemeel, melk, eieren, gist, in
peentb, pijn. Peentb bij da tomn, - bij
een zak gekookt.
tusschenpoozen pijn. Zie lijländ.
part. I. Gedeelte, deel, percentage. De
knechts visschen op part nl. voor peep, pijp, Verkl. pippien. Vgl. Koffeman
40; Mees 328.
een bepaald percentage van de opbrengst. Wat ij ja op ja part? Achttien peet, dooppeet, tante. Vroeger werd peet
sintan van da guldm. 2. Partan minsan,
alleen gezegd tegen de dooppeet, de
- sommige menschen. Zie: parlaatste jaren is peet ook tante. Zie
taeian. Vgl. Fri. wdb. II 324; Van
muutjan, draagpeet. Loop noa ja fränsa
Schothorst I82; Ned. wdb. XII 529;
peet, - loop naar je moer. Vgl.
Winkier I 54·
Boekenoogen 735; Karsten II 93;
Van Schothorst I83; Ned. wdb. XII
partaeian, sommigen. Partaeian lustan gien
912, 913.
eek ovar da vis, angaran wier wel. Zie:
partan. (Sommigen wordt tegenwoor- peetsegger, nicht, neef. Kind van een
dig wel gebruikt, maar het is nog
broer of zuster. Zie: beabazeggar. Vgl.
jong.) Vgl. Boekenoogen 733·
Boekenoogen 736; Karsten II 93;
Ned. wdb. XII 914.
pas. I. juist, precies, net. Ik wazzar niet
ovar, maer pas ta vuul. Zie: ovar. 2. Dat pepadöppien, pijpedopje. Vgl. Koffeman
komt 'r niet bij ta passa, - dat heeft
31.
er niet mee te maken. 3· ]ie binnan pepareus, peperhuis, papieren zak.
pas wees, -:- je bent wijs genoeg.
Nou man, ij is van pas wees oor! Vgl. pepargroes, gemalen kruiden voor vleesch.
Zie ook groes.
Fri. wdb. II 343; Ter Laan 739;
Ned. wdb. XII 6o8, 614.
pardoes, plotseling.
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pér3cheulie, olie, gemaakt uit de lever
van een pijlrog. Een geneesmiddel
tegen rheumatiek, verstuiking, verrekking. Een geneesmiddel als Haarlemmerolie. Zie blz. 222.

183; Boekenoogen 746, 8oo; Karsten

II ros; Van Weel 132; Ned. wdb.
XII 1533·
pield3r, kuiken. Zie piel, kuk3tjm.

pienie, taak. Ik sal 'm àp 'n pienie <,ett3n,
- een bepaalde taak opgeven, die
afgewerkt moet worden. Ik eaw 'm
àp 'n pienie zet, - ik heb hem ernstig
gewaarschuwd voor herhaling van
het kwaad. Vgl. Ned. wdb. XII
p3(r)tret, portret. 't P3(r)tret van m'n
toat3. Zie: skiltbraei3.
1055, 1056.

p3(r)lot, deel van geld, of lekkers, dat
iemand toekomt. Zie: g3rak. Vgl.
Boekenoogen 733; Ned. wdb. XII
510·

p3salm, psalm. Zie: zalm. Vgl. Kofreman 48.
pet, pet. 't Got bov3n m'n petjm àmm3,
- het gaat me boven mijn petje.
Zie: oofd. Vgl. Ned. wdb. XII 1398.

Pienst3r, Pinksteren. Ook: verkorting
van de uitdrukking: as Poasm in
Pienst3r àp un3 dag valt. Vgl. Kofreman 40; Boekenoogen 749; Karsten
II g6; Van Schothorst I 84.

piepkmiel, gemalen kaneel. Pijpen kaneel worden op U rk niet verkocht.
Vgl. Ter Laan 751; Gunnink 185;
Gallée I g; Karsten II go; Fri. wdb.
p3tist, batist. Dunne stof, gebruikt voor
II 356; Ned. wdb. XII I754·
ulbn en vliegers.
pzmwippm, werpspel, met stokken. Zie
peust, puist. 'n Peust zo groot as m'n
blz. 207. Vgl. Karsten 11 137.
veust. Zie Nijjoar.
pimwipstok, stok, bij het pimwippen
gebruikt.
peut3r, opstopper. Ik zal }3 'n peut3r
guvm, dat }3 tb groend zoekm. Zie: piet3rman, visch, die gelijkt op een poon.
àpnük3r. Vgl. Fri. wdb. II 348; Ter
Mv. piet3rloim. Ik eaw 'n steek van
Laan 748; Ned. wdb. XII I 449·
'n piet3rman ad. Ook spottend van
een ongetrouwde vrouw, die bepiekmeur, een heele baas ergens in, bv.
vallen
moet.
in schrijven, naaien, visschen. Bn.
'n Piekmeur eusoust3r, - een uitste- puz3, pees. Vgl. Gunnink 185.
kende huisvrouw. 'n Piekmeur vis- pyïakm, stevige stofvoor bovenbroeken.
S3rman.
Minder dik dan karzei. Zie daar.
Zwart in wit pijlaken.
piel, kuiken. Eanrbpiel, - eendekuiken.
Zie daar. Zie ook kuhtjm,pield3r. Vgl. pikbubk, jongste knechtje op de scheepswerf. Zijn taak was pek koken en
Kofreman 37; Ter Laan 749; Gallée
dit bij de werklui brengen. Pikbuhk
56; Draayer 39; Gunnink 188; Halàp
't ell3ge.
bertsma, pülende; Van Schothorst

pétmulie, petroleum. Vgl. Kofreman 41;
Gunnink 184; Fri. wdb. II 358;
Ter Laan 748; Boekenoogen 742.
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pilb, pil, stevige snede brood. 'n Goeia
pilla brood. Vgl. Boekenoogen 753;
Karsten II 95; Ter Laan 753; Van
Schothorst 183; Opprel 77; Ned.
wdb. XII 1831.

plakka, plak, snede. Verkl. plekkien. 'n
Plakka van 'n skoot wegga. 'n Plekkien witlabo!, 'nplekkien bol, of'n plekkien krintabol. Vgl. Ter Laan 757; Gunnink 186;
Boekenoogen 756; Ned. wdb. XII
2191.

pilo, bevertien. Pilosa broek in sarries
rökkien, mannendracht. 't Gebruik plank, plank. V erkl. plinkien. Zie: ukm.
ervan neemt af. 'n Pilosa broek in
Vgl. Kofreman 41.
piloos boatjm is de gewone dracht
platt11, kapje, korstje van het brood.
aan boord. Pilo wordt gebruikt voor
0 Jonga, varrek, die plattJ is vor Ja voar.
werkbroeken en boatjas. àp da
Die krigt in da week ok al niet ta vuul
naewrdom wordt het een enkele
in z'n raap. Zie: kruntjm, pollatjan.
maal 's Zondags gedragen. Vgl.
plean, plein.
Karsten Il 96.
pink, pink. As ja ja pinkien guvm, dan
nieman za ja ieb änd. Zie ook graft.
Vgl. Kofreman 40; Gunnink I 86;
Stoett 2403.
pinblpoars, pimpelpaars. Alleen in: IJ
is pink11lpoars van da keltJ. Vgl. Kofreman 40; Gunnink 186.
pinna, pen. Wat eut dJ pinn11 doen, - iets
extra goed doen. Vgl. Fri. wdb. II
352; Ter Laan 744, 754; Van Weel
131.
pinnabót, klos met vliegertouw. Zie blz.
2 I 3 Vgl. Kofreman 40.
pinnavoeg11l, witte vlinder, koolwitje.
Pinnavoeg11ls flappm, - vlinders vangen. Zie ook skoelappar. Vgl. Kofreman 40; Gunnink I 84; Halbertsma,
pannevogel; Bergsma 68.
plns, buik, lichaam. Plat. Ja plns vol
eawan. Ik sal ja op ja plns sloon. Vgl.
Fri. wdb. II 354; Ter Laan 755;
Van Schothorst 182; Ned. wdb. XII
II2I.

pippmmintjm, pepermuntje. Ook wel
pippardamintjan.

plifon, I. zoldering, bekleed met papier
of geverfd. 2. De ruimte tusschen
de zolderbalken. Op de planken
wordt karton aangebracht, en dit
wordt geschilderd met olieverf. Dan
zijn de naden die door het uitdrogen
ontstaan tusschen de planken niet
zichtbaar. Vgl. Ter Laan 760.
plekka, plek. Ook: het stuk grasland dat
door den maaier gemaaid wordt.
Zie blz. 224.
pleuzm, pluizen. Spec. netten ontdoen
van wier, krabben, enz. Da botnetjas pleuzm.
plingan, plengen, morsen. Pling niet so
mit woater. Vgl. Kofreman 4I.
plintie, genoeg. Overgenomen van Engelsche visschers. Vgl. Kofreman 4I;
Karsten II 97.
ploas, plaats.
ploat, vuurplaat. Alleen nog fig.: In
't oekien bij da ploat, - het beste
plaatsje van de kamer. Vgl. Kofreman 4I; Gunnink 187; Ned. wdb.
XII 2065.

pluut, Minna pluut, - gemeene kerel.
Zie: loedar, mietaraend en v.v.
poal, paal. 't Gat van da poalan, - opening in de zeewering. Zegsw. Zie:
aakstar.
poalazettar, man, die werkt aan de
zeewering. Verouderend.
poar, paar. Betar ïen poar badörravan as
twïë, - wordt gezegd als twee
menschen, van wie men weinig
goeds verwacht, gaan trouwen. Zie
badörravan. Vgl. Koffeman 40.
poars, paars. Vgl. Koffeman 40.
Poasan, Paschen. Vgl. Koffeman 40.
pàchJl, lichaam. IJ et goed op z'n pàchJl
ad, - hij heeft flink op zijn nek gekregen. Vgl. Koffeman 4I; Fri. wdb.
II 370; Ter Laan 77I; Draayer 40;
Gunnink r88; Halbertsma, pokkei
Dek 68; Boekenoogen 772, I 350;
Ned. wdb. XII 2907.
poeiar, poederchocolade. 'n Köppien
poeiarmellak, kopje chocolade.
'n Köppien poeiar,- een kopje koffie,
met een lepeltje chocolade erin.
poend, pond, T wïê poend, -

één kilo.

poendar, gewicht van
pond.
lënpoendar, - gewicht van een pond,
twïëpoendar, een kilo, oendardpoendar, - gewicht van IOO pond.
Vgl. Ned. wdb. XII 3264.
poeran, met een tros wormen aal hengelen. Vgl. Koffeman 40; Boekenoogen 769; Fri. wdb. II 373; Ter
Laan 769; Ned. wdb. XII I444,
2981.
poes I, kat. Alleen als men tegen het
beest praat, of hem roept. Vgl. Fri.

xxx- Urk

wdb. 11 373; Gunnink I 88; Van
Schothorst I88; Ter Laan 769.

poes II, zoen. Zie: tuut. Vgl. Koffeman
4o; Ned. wdb. XII 2982.
poesm I, poetsen.
poesan 11, zoenen. 'n Jànga die poest z'n
mimma ganacht, as ie got voaran. Vgl.
Koffeman 34, 40; Ned. wdb. XII
30I9; Franck-van Wijk 5I3 1. v.
poezelig; Kiliaen 500.
poestarag. 't Is poestarag weer, - regenachtig, druilerig weer.
pok, pok. Ovar pokkas in moallams ena, door pokken en mazelen heen, bepaalde moeilijkheden te boven zijn.
Meestal gezegd van vrouwen ouder
dan een jaar of vijfenveertig,
bv. zaera spünan. Zie moallams. Vgl.
Van Schothorst I 88; Gunnink I 88;
Ter Laan 771.
pokkoek, meel, dat met heet water aangemaakt is. Het wordt gegeten met
een kuiltje met boter en stroop erin.
Ook wel genoemd: kliek, potstroef,
stroef of troet. Vgl. Koffeman 44;
Karsten II I s8; Boekenoogen I 078.
pokkoekvretar, armoedzaaier.
poldar, bolder, onderdeel van een schip.
Zie blz. 343 en v.v. Vgl. Fri. wdb. I
2 I 4; Ter Laan I I I; Boekenoogen
I293; Ned. wdb. III 300, XII 3106.
pollaka, soda. Vgl. Van Schothorst I85;
Gunnink I88; Westfr. ww. 89;
Draayer 40; Dek 69; Ned. wdb. XII
3I73·
pollamatoasie, familie tot in den versten
graad. IJ zit nog in m'n pollamatoasie,
of: ij is nog . .. Fr. parentage. Zie
ook pallamatoasie.
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pollatjan. korstje, kapje. Lesta pollatjan, alleen het kapje van roggebrood. Zie:
kruntjm, platta.

smmga povarettm in eus lopm. In beide
beteekenissen ruw. Vgl. Ndl. wdb.
XII 3778.

pomp, stomp, stoot. 'k Sal ja 'n pomp vor prauw, schaafwonde. Ik eaw 'n prauw an
ja kolla g'ièvan. Zie ook opnükar. Vgl.
m'n angklauw.
Boekenoogen 778; Fri. wdb. II 376;
prabierm, probeeren.
Ned. wdb. XII 3207.
prees, prijs. Vgl. Koffeman 4I.
pompan. Ja moetm loatm pompan wa
kouw et, - je moet den boel maar prekmboekien, bundel preeken, van
Smijtegelt, in de Urker taal Smietalaten waaien, iemand zijn gang maar
velt genoemd. Met den Bijbel, den
laten gaan. Vgl. Ned. wdb. XIII
almanak, en vader Cats, een van
8g2.
de meestgelezen boeken op Urk.
pooi, poon. Vischsoort. Rooia in grauwa
Later kwam daar nog bij: Bunyan's
pooim. Zie: omkeend.
Eens Christenreize naar de eeuwigheid. Zie ook prakoasieboekien.
poppalappa, lapje, waar een klein meisje
mee mag spelen. Als moeder aan het
prakoasieboekien, preekenbundeL 't Was
naaien is, krijgt het dochtertje een
in I87o reeds verouderd. Nu prekmpoppalappa, met naald en draad.
boekien.
poppatjm, vierkant lapje, voor het napreum, I. pruim, vrucht. V erkl. prumpien.
veltje van een pasgeboren baby.
Ier ij ja 'n prumpien van ja peet, oor!
2. Onder kleine kinderen ook de
pomn, porren, aanzetten. As die an
't waerak is, dan port da duval d'r an, naam van rozijnen. Zie razeen. 3·
als die werkt, werkt zij hard. Zie
pruim tabak. Vgl. Koffeman 40;
duval. Doar bin ik vor ta pomn, - daar
Mees 328; Van Schothorst I87.
ben ik voor te vinden.
preuman, pruimen. Tabak preuman. Zie
pörs, pers.
kauwan. Vgl. Koffeman 40.
pörsan, 1. persen. 'n Broek àppörsan. 2.
kreunen, zuchten.
pot, pot. V erkl. pötjm. .{,a kakkan op una
pot, in za legm 'm samat. Zie grüün.
Vgl. Koffeman 40; Ter Laan 779;
Grauls 53·
potstroej, water en meelpap. Zie pokkoek, stroef, troet, kliek. Vgl. Koffeman
44; Fri. wdb. II 382.
poverettm, I. handen. Bleef 'r nou mit ja
smeraga povarettm of 2. voeten. Mit ja

preumasop, gestoofde pruimen, kraamkost. Men bracht een kraamvrouw
drie maal iets lekkers en tenslotte
een skoot wegga mit sukkar. In willekeurige volgorde kreeg ze: gabakkm
wegga, kraampannakoekies, of wintaldiefies, preumasop (beste pruimen, gekookt in water, met kweeuwak, boter,
kaneel en suiker). Dan had ze haar
pa(r)lot gehad. Als een vrouw geen
tijd had deze gerechten zelf te maken, liet ze in plaats daarvan een

tullabänd bakken, of, als ze het
minder moest doen, een krintabol,
langwerpig en zwart van de krenten. Zie ook kraampanwkoekies, bördJm.

pruttalan, zachtjes koken. Vgl. Kofreman 40.

priem, breinaald. Vgl. Fri. wdb. II 387;
Ter Laan 782; Dek 70; Bergsma 70.

gestort en gesorteerd is, blijft de puf
over. 't Wordt verkocht als eendenvoer, ook wel aan de vischmeelfabrieken. Zie v.v.

pruufsaltJm, proefje, klein beetje. Wa
addm 'n pruufsaltJm, 't was maer tännanpre;:.m, prijzen, loven. IJ wordt d'r vor
tamgan.
apne;:.an. Vgl. Koffeman 4I.
puf Als de visch uit het net op het dek

prink, plaatje, geknipt of geschilderd
figuurtje op een vlieger. Zie meuzatändan. Vgl. Koffeman 40.
prinkaboekien, prentenboekje. Da duval z'n
prinkaboekien, - spel kaarten. Zie
duval. Vgl. Van Schothorst I 86.
priz;:.antierm, aanbieden, presenteeren.
Ja moetm dar 'n biesien prizzantimn.
Zo as da galeganheid prizzmtierda, - al
naar het uitkwam. Vgl. Fri. wdb.
II 390.

puffien, middagslaapje, tukje. Z'n puffien is ar bij inaskeutan.
pubm, peluw. Pubmtzek, Zie tuk.

beddetijk.

pubskellatJm, 't Is tanga gien pulaskellatJan,
oor!- geen kleinigheid, geen peuleschilletje, wel iets van belang. Vgl.
Boekenoogen I 348.
pullm, drinken, te veel drinken. Vgl.
Koffeman 4I.

proat, praat, gesprek. Van proat komt
proat,
't eene woord haalt puntar, een bootje dat gebruikt wordt
om bot te visschen, vlak om het
't andere uit. Vgl. Koffeman 40; Fri.
eiland heen, het ligt onvast op het
wdb. II 383; Ter Laan 785; Gunwater. Dronkm as 'n puntar. Zie
nink I9o; Karsten II 102.
dronkan. Vgl. Fri. wdb. II 397;
proatm, praten. IJ prot ba;:.woarbk, - hij
Gunnink
I 9 I; Pan 56.
praat onduidelijk. Vgl. Koffeman 40.
proatar, mirleton. De kinderen zeiden pupaleppien, vleinaam voor een klein
kind.
daarin 't liefst: 'r Is 'n reut eut bij da
bömgameastar.
pupaltJan, iets dat erg klein is. Oën
pupaltJm, - wat een peuter! Zie
pronkar, iemand die graag mooie kieeren
gamwiend,jm, ammalingatJm. Vgl.
draagt en mooie meubels in huis
Boekenoogen 746, piepel.
heeft. Vooral van vrouwen. 'n Sloerdar varsloert maer, as 'n pronkar var- putaltJm, klein stukje. Wat an kleaw
pronkt. Zie sloerdar. Vgl. Fri. wdb. II
putaltJas brekm. Vgl. Draayer 40,
392.
pitteltjen.
prumn, prutsen, bezig zijn. Zie ba-l puul, peul, peulerwt. Zie: örtapulm. Vgl.
prumn. Vgl. Boekenoogen 798; GunKarsten I I68; Boekenoogen 199;
nink 191; Van Schothorst 187.
Fri. wdb. I 318; Ned. wdb. UI 4232.
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puzalan, heel weinig eten, niet voortmaken met eten, heel nauwkeurig elk
graatje uit de visch halen bij het
eten. Vgl. Ter Laan 752.
pu;:,aloar, iemand die langzaam en voorzichtig eet. Zie puzalan.
puzza, puts, emmer aan touw, om water
te putten.
R
raam, raam. V erkl. rimpien. Vgl. Kofreman 41.
raap, lichaam. Plat. IJ et 't al in z'n
raap zittan, - hij heeft het al opgevreten, hij heeft het al in zijn bast.
Ja kunan die pilla brood zo in ja raap
stoppan, - zoo, zonder boter of iets
er op.
rabbaloar, iemand, die te veel praat
en van den hak op den tak springt.
Verouderd. Zie ook rammaltas. Vgl.
Koffeman 41; Fri. wdb. III x;
Ter Laan 795; De Jager I 477·
rad, vlug. IJ is zo rad as 'n oal, - zoo
vlug als water.
('t) radio, de radio.
rak I, 1. plankje met drie lijstjes,
waarin gaten zijn om een dozijn
lepels in te kunnen steken, dat
voor pronk aan den wand hangt.
Zie ook lepalrak. Vgl. Koffeman 42;
Karsten II 107.
rak II, recht stuk water of weg. D'r
komt altees weidars 'n rak in da wienda.
Vgl. Boekenoogen 8o8; Karsten 11
107; Stoett 1913; Tuinman I 143;
Fri. wdb. 111 3·
rammaltas, iemand, die te veel praat
en van den hak op den tak springt.
Verouderend. Zie ook rabbaloar. Vgl.
Koffeman 41.
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rampuur, geheel stuk. Verouderd. Vgl.
Koffeman 43; Karsten 11 107; Boekenoogen 8o9; Fri. wdb. 111 5·
ränt, rand. Mv. räntm, Verkl. rintjm.
Vgl. Koffeman 42.
rappag, kapot, aan stukken. Verouderd.
Vgl. Koffeman 42; Karsten 11 107;
Boekenoogen 8o5; 8u; Gunnink
xgx; Stoett 1020.
rassan, krabben (bij jeuk). Stokkat rassan,
- 't vel stuk krabben. Vgl. Fri. wdb.
111 42; Gunnink 197; Ned. wdb.
XIII 1409.
rava, raaf. IJ steelt as 'n rava.
ravalag, rafelig.
razeen, rozijn. Zie razeen, ook preum.
Vgl. Koffeman 41; Van Weel 137.
reafaloar, ratelaar, praatvaar. Verouderd. Vroeger ook reabaloar (vgl.
Fri. wdb. 111 1). Vgl. Gallée 35;
Boekenoogen 821, remelaar.
reagar, reiger. IJ skit as 'n reagar, hem overkomt een ongelukje. Vgl.
Ter Laan 870.
realan, ruilen. Vgl. Koffeman 41.
reaza, reis. Goe reaza as ja voaran!- goede
reis, indien je uitvaart. Groet aan
een visscher op Zondagavond. Vgl.
Koffeman 41.
rabát, valletje in een bedstede.
'n Skoorstienvallatjan heeft precies denzelfden vorm. As 't nipt in wier nipt,
gebruik ja za duurengkangar. Vgl. Fri.
wdb. 111 x; Ter Laan 795; Van Dale
678.
rechkamar, het oude raadhuis, een vertrek achter in de woning van den
burgemeester. Het huis waarin de
reekkarnar was, werd in 1905 heeren-

huis, en is nu een bakkerij. 't Nieuwe
raadhuis heet roadeus. Ik moz op d3
rechkam3r komm3n. Vgl. Fri. wdb. III
32; Ter Laan 799; Dek 72.

recht I, recht, precies. Bn. en bw.
Rechteut, --rechtuit. Recht ang3rsàmm3.
Zie: g3skien. Die et ok maer ad as
rechttoe, - hij is aangeschoten, maar
nog niet dronken. Vgl. Koffeman 42;
Van Schothorst I 89.
recht II, gerecht. Ik mfJZ vàr 't recht
kàmmm. Zie ook rechkam3r.
rechtag, klaar, in orde. Als iemand iets
onwaarschijnlijks vertelt of doet,
zegt een ander: Nou, bin ja niet
recht:Jg? - ben je niet goed bij?
Bv. als de vrouw thee in den koffiepot
doet, als ze koffie wil zetten. Vgl.
Fri. wdb. III r8; Ter Laan 809.
rees, rijst. Rees mit 'n kul3tjm. Zie daar.
IJ dot net of ie rees 3getm et, - hij is
mopperig. Nieuwe uitdrukking. Zie
stroal. Vgl. Koffeman 41; Ter Laan
813; Boekenoogen 257, i.v. gort;
Bergsma 82.
reg:Jnwullap, wulp, pluvier.
r:Jgzerm, regeeren, beheerschen. 'k Wor
toch so van 't weer r:Jgiert, - het weer
heeft invloed op mijn lichamelijken
toestand. Zie ook krispmdimn.
rei, royaal. Zie is rei mitt3 sukk3r, - te
royaal met de suiker. ,Za is rei mitt:Jr
moend, - ze flapt er te gauw wat uit.
]3 binnm vuus t3 rei mit zeggm. Zie:
rud.

rljaal, royaal, gul. IJ is niet amg r3jaal,
ij gat niet vàr ellavm. Zie: ellif.
rekag3, rekening. Vgl. Koffeman 42.

r3mentan, hanteeren van zware voorwerpen, en lastige kinderen. Die
jàng3 is so àndeug3d, z'n mimma kan
'm niet ramentm. Vgl. Westfr. ww.
46; Ter Laan 8o6; Gallée 6o; Gunnink 191.
repm, rijpen, vriezen in lichten graad.
Zie: ezahn, rugg3riepen. Vgl. Koffeman
47·
repja, vrouw, die erg vlug praat. Ook
wel een kind dat vlug praat, en ook
erg bijdehand is. Soortgelijke samenstelling bij Boekenoogen 824.
respal, rasp. Zie: keazaresp3l. Vgl. Gallée
73·
respalm, raspen. Vgl. Draayer 42.
reug, ruig. 'n Reuga board.
reum I, ruim. Bn. Vgl. Koffeman 42.
reum 11, ruim. van een schip, bun van
een schip. Zie: koar en blz. 340.
reumt3, ruimte. Da reumta niem3n, àp tb
reumta zealan, - uit de nabijheid van
dammen en steeoen zeilen. Op tb
reumt:J zittm, - in open zee zijn.
Vgl. Koffeman 42; Fri. wdb. lil 47;
Ter Laan 8o3; Ned. wdb. XIII I735·
reut, ruit. Vgl. Koffeman 41.
ravanuutjan, financieel meevallertje.
ra;:;een, rozijn. Zie: ra;:;een.
ra;:;aluut, geschikt, flink, rondborstig.
'n Ra;:;aluta kaeral. Zie ook rizzanabal.
Vgl. Koffeman 41.
rezan, opstaan, oprijzen. Da minsan
rzezan àp. Vgl. Koffeman 41.
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raz:lm, gepaste manier van doen. Zie
badiiënaga, angalweza. Da's gien razàn dat komt niet te pas. Vgl. Koffeman
42·
ru, klaar, vaardig. Wat ne mit da sintan,
- te gauw met geld klaar staan.
,Zie is ta ru mittar. moend, - te vlug
met haar mond. Ou ja rZëa moend!
Ik eaw 't zo ru batoald. Zie: ned.
Vgl. Fri. wdb. III 7; Ter Laan 8o2;
Boekenoogen 8I4; Karsten II 109;
Draayer 43; Van Schothorst I8g;
Van Dale 68g.
rud, klaar, vaardig. Za is rïëd mittar
moend, - ze flapt er gauw wat uit.
'nEus vàr iïëd geld kopan, - à contant.
Zie rZë. Vgl. Karsten II 109.

wijs. Vgl. Ned.
Stoett I621.

wdb. lil 543;

rijtoalie, 1. reeftouw. Verkl. rijtoalachien.
2. paling in een kous. Vgl. Ned.
wdb. XIII I74i Boekenoogen 816,
8I7i Ter Laan 1038.
rik, rijk. Bn. Vgl. Koffeman 41; Van
Schothorst I go.
rikdom. rijkdom. Vgl. Koffeman 41.
rikka, rijke. Zn. Vgl. Koffeman 4I.
rikkaga, kippenstok. Da innan zittan al op da
rikkaga. Vgl. Koffeman 4Ii Gallée
36; Halbertsma, rikkinge.
rim, lijst boven de bedstede langs,
waarop schotels of borden te pronk
staan. Verouderd. Vgl. Koffeman
42·

riedalan, vlot spreken. àp z'n Örkars
riedalan, - vlot Urksch spreken.
rimmatiek, rheumatiek. Vgl. Karsten II
riegal, regel.
I 11.
riekam, haarkam (reedkam van reeden,
opknappen). Verouderend. Zie: kam. rimpal, plotseling. 't Kwam rimpal àp.
Zie ook ràmpal. Vgl. Ter Laan 8I4.
Vgl. Koffeman 4Ii Draayer 4%
Gallée 36, 37; Ter Laan 850, 8oo; ring, ring. Ook: een ring om de zon of
Halbertsma, reidekamme; Opprel
om de maan. 'n Ring àm tb moon, die
kan
vargoon. Maer 'n ring àm tb zon,
79; Van Weel I35·
daar skreian vrouw in kindars àm. Zie blz.
iïëp, I. reep van een stof, van papier.
231.
2. staand want. Vijf netten aan elkaar vormen een reep. Deze wordt rinkien. Gouwa rinkien, - ringvinger.
Pinkien, gouwa rinkien, langa lieraboom,
aan de beide uiteinden vastgelegd
speldamakar, neuzaknakar, - zijn de
met een anker. Een stinga met een
vijf vingers. Zie die woorden en
vlag duidt de uiteinden aan. IJ
blz. 2 r 7. Vgl. Draayer 59; Schrijnen
et twoalaf rupan in zïë. Vgl. Verz.
I 259; Van Vloten I 1.
Rapp. 59, vlgg.; Boekenoogen 8I7.
rinnawieran, kapot maken. Zie ook
rietj:m, rietje. Oal die ok maer 'n rietjan
varrinnawieran, vardestawieran. Vgl. Ter
duur z'n neuza!- probeer maar eens
Laan 8I5.
om hem beet te nemen, het lukt je
toch niet. Die oal j' ok gien rietjan duur rinta, rente. Vgl. Koffeman 41.
z'n neuza, -hem maak je toch niets rizdoaldar, rijksdaalder.
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riu;anábal, geschikt, flink. 'n Riu;anábala
kaeral, of vint, - een man om mee op
te schieten. Vgl. Koffeman 4I; Fri.
wdb. lil I6; Ter Laan 8o8.
road, raad. Dan wier dag in road. Zie:
dag.
road-eus, raadhuis. Zie ook rechkamar.
roadjan, wieltje met spaken. Zie ook
kruluul.
roar, raar. Wassit ja roar ta màttan! Zie
màttan.
roasal, raadsel. Vgl. Van Schothorst
I89.
roatal, keel, strottenhoofd. M'n roatal is
niet in orda, - ik heb 't in m'n keel.
'n Gezwal an da roatal.
roatalskellarag, verveloos, verwaarloosd,
alleen van geverfde voorwerpen.
Vgl. Koffeman 42; Boekenoogen 8I I,
ratelspanig; Gunnink I92·
Roazanda pol, de Razende Bol, ondiepte
bij Den Helder.
ràbbadoes, een jongen die alles aandurft.
Vgl. Koffeman 41.
robientjan, klein, grauw vinkje, met een
rood plekje op den kop. Vgl. Fri.
wdb. lil 35; Ter Laan 827; Ned.
wdb. XIII 654.
roborst, roodborstje. Zie ook roodbörsien.
ràcha, rog. Vischsoort. As da naeia
aerapals gOëd worran, is da ràcha àp z'n
lekkarst.
rochalan, rochelen. Wat loop ja ta rochalan,
- wat hoest je toch!
roda. Wa goon op m'n roda, - we gaan
ergens op uit. Het wordt meestal
gezegd van jonge meisjes.

roè. Da röé van 't gat, da slagan vargetan,de straf heeft geen indruk gemaakt.
Ook van zeelui, die altijd maar weer
zee kiezen, zelfs na de hevigste
stormen. Vgl. Fri. wdb. lil 3s;
Ter Laan 844; Harrehornee II 223b;
Ned. wdb. XIII 661.
roek, roek, soort raaf. Magar as 'n roek,broodmager. Vgl. Stoett I457; Ned.
wdb. IX 92.
Roems, Roomsch.
roend, rond. Loop roend!, loop om da
roenda, - ga heen. Loop roend àm da
gallaga. Verouderd. Vgl. Koffeman
41.
roep, rondgang van den omroeper.
Particulieren kunnen nu iets laten
omroepen. Een roep kost 30 cent.
Zie: àmmaroepan. Vgl. Ned. wdb.
XIII 727.
roepaga, roeping. Vgl. Koffeman 42.
roepan an, roepen, altijd met an. Ik roep
an ja, - ik roep je. Ik eaw an ja
aroepan. Vgl. Ter Laan845; Ned. wdb.
XIII 733·
roes. Öp da roes, - op goed geluk af,
zoo maar. Een kleedingstuk knippen
àp da roes. Vgl. Karsten II I I3;
Fri. wdb. II 48; Ter Laan 83I;
Draayer 45; Gallée 6 I; Gunnink
I95; Van Schothorst I92; Stoett
I942; Ned. wdb. XIII 8I9, 820.
roeva, bovenstuk van een klomp. Zie
ook bänd. Vgl. Gunnink I97·
roezan, schatten. Nou, dan moet ja 't maer
'n bietjan roezan. Vgl. Karsten II II3.
rogge I, rug, ondiepte in de zee. Vgl.
Koffeman 41; Ter Laan 832.
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rogga 11, rogge, koren.
roggalan. 'n Paard legt ta roggal:m, - wentelt zich op zijn rug. Menschen
liggen ook weleens in 't gres ta
roggalan. Vgl. Ter Laan 832; Ned.
wdb. XIII I6I2.
rökkien, mannenjasje zonder kraag maar
met revers, met één rij knoopen. Het
sluit alleen van onderen en blijft van
boven open. As ja dat doen, dan zal
da duval ja 'n rökkien naeian. Zie
boatjan, duval. Vgl. Koffeman 42; Fri.
wdb. III 37·
rokool, roode kool. Wa etan vandaga
rokool. Maar: wat 'n flinka rooia kool.
Zie ook ro-munie. Vgl. voor den vorm
ro, Boekenoogen 852, op rood; Ned.
wdb. XIII IIgi, samenst. met roo.
romp, I. romp, lichaam van mensch en
dier. Die skömfda katta et al m'n
metlak opazüpan, ik sal z'n kop van z'n
romp oal:m. 2. gordel, die door de
mannen gedragen wordt, zooals de
vrouwen een corset dragen. Deze
hangt aan banden over den schouder
en is van voren met bandjes gesloten.
Vgl. Fri. wdb. Ill 40; Ter Laan 839;
Boekenoogen 849; Karsten II I I4.
rompal. 't Is rompal opakeum:m, - plotseling, onverwachts opgekomen. Zie:
rimpal. Vgl. Ter Laan, 839; DeJager
I 535·
romunie, menie. Voor den vorm ro, zie
ook ro-kool. Vgl. Van Schothorst I 7I;
Ter Laan 835·
roodbörsien, roodborstje. Zie ook raborst.
rooia, scheldnaam voor roodharigen.
Ook wel: rooia licht. 'n Goeia rooiais nie
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kwaad, - spottend tegen een roodharige. Rood oar in elzanout wordt op
gien goeia grond abouwd. Vgl. Koffeman
42·
roon, raden. Ja zullan nooit roon woar ik
awest eaw. Zie: ukan.
roop, touw. Da was angt an da ropan.
Vgl. Ter Laan 84s; Ned. wdb. XIII
I307·

roppag, gulzig. Zie: wijdroppag. Vgl. Fri.
wdb. III 35, 42, i. v. robje; Ned.
wdb. XIII 138.
rotta, rat. 'n Rotta toogt alles weg.
rouwag, graag rouwend. Za hinnm nou
zo rouwag gze maer as vroegar.
roz;ag, gloeierig van 't wasschen, van
regen, sneeuw. Wat moe en huiverig.
Ik eaw d'iela dag an da wasboalam
stoon ta hükan, ik hin net zo rozag. Vgl.
Boekenoogen 8g8; Karsten II I Is;
Gunnink 197; Van Schothorst Igx;
Ned. wdb. XIII, I563.
ruggariepan, ijzelen, rijpen. lett. ruig
rijpen. Zie: ez;alan.
rukan, ruiken. In dezen vorm alleen in
een kinderversje, waar het rijmt op
aliekrukan. Het gewone woord is
rukkan. Zie daar.
rukkan, ruiken. Zie ook rukan. Vgl.
Koffeman 4 I.
rumomg, lastig, luidruchtig, van kinderen. Zie: drok.
rütalaga. Zie: rütalm. Z' is in da rütalaga,
- in 't begin van de bevalling.
rütalan, stilletjes hooren praten over iets.
'k Eaw zo wat oran rütalan. Vgl.
Koffeman 41.

ruuum, roeien. Et die vrouwJ al Jrüüid?
- is ze al bevallen?, vraagt een belangstellende buurvrouw als er kinderen bij zijn. Vgl. Boekenoogen
842, 782; Karsten 11 I I2; Fri. wdb.
III 35; Bakker, I, 2; Ned. wdb. XIII
685 .
ru.ç,:Jl, reuzel. Vgl. Boekenoogen 826;
Gunnink I93; Van Schothorst I9I.

ru<;<;J, alleen in: drogJ ru;:,:ç,J, - zandplaat, wanneer die bij harden Oostenwind is drooggevallen. D'r is 'n
drogJ ruz;:,Jtjan. Een enkele maal:
'n drogJ ruzzien, of russien.

s
saeries, in den herfst. Zie: amst. Vgl.
Van Schothorst I 40.
saffier. Sajfim wàl!J, - wol van verschillende kleuren. Ook in één draad.
Zie: fànwkgoarJn.
sa.ffroon, saffraan. Vgl. Koffeman 42;
Van Schothorst I92; Boekenoogen

sandJment, - dat staat me niet
duidelijk voor den geest, dat begrijp
ik niet goed. Ik zajjJ vàr jJ sanrbment
sloon, - om je hoofd slaan.
sarrattm. Ik wou dat jJ in sarrattan zattm~
- ik wou dat je op de Mookerhei
zat. Ook wel sarratjJ.
sampent, gierigaard. Plat. OuwJ lellaka
sarrJpent.
sarrie, stof voor kleedingstukken (uit
ofr. serge, sarge) . Sarries rökkien, Zondags mannenjasje. 'n Sarries liffien. Zie ook rökkien. Vgl. Boekenoogen 869; Fri. wdb. III 56.
sausiesien, saucijsje. Weinig gebruikt,
want weinig gegeten. "Wat zullamJn
etan?" "Sausiesies mit kmoarietongJtjJs".
Antwoord aan een nieuwsgierig kind,
dat naar het eten vraagt.
segawn I, zegenen; mooi praten, vleien.
Die jJ in jJ gazicht segant, moet jJ tn
da gatm ouwm.

867.

segJnJn 11, met de zegen visschen.
saldoat, soldaat. 't Is bij dJ saldoat of, gezegd van een jongen, die slecht ('t) selrb, 't zelfde.
bij kas is. ]ie binnan bij rb saldoalm of, samaar. Urkar samaar, - Urker kleeren.
- zegt bv. een jongen die wel
Die et 'r samaar an, - is heel netjes
cigaretten heeft tegen een kameraad,
aangekleed, op 'r paaschbest. Suundie er geen heeft. Etan as 'n ouwJ
rbsa sJmoar, -de Zondagsche kleeren.
saldoat, - veel eten. Zie: dikkJrd.
Vgl. Ned. wdb. XIV I37·
Vgl. Koffeman I43; Draayer 45;
septeel, krenterig.
Gunnink I 89.
sestiendieltjan, zestiende deel van een el.
sallJvan, zie: ofsallJvJn.
Vgl. Fri. wdb. 111 59·
samJt, samen, met z'n beiden. Annm
samJt in jJ ogm dicht, - handen samen! seuga, zeug, varken. Zie ook soegJ.
Vgl. Koffeman 48; Karsten 11 1 94·
SamJt goed is gien goed, - gemeenschappelijk bezit geeft verdriet. Zie sieamoos, donkergestreepte stof voor
ook grüün. Vgl. Koffeman 48.
boatjJs. Het is smaller gestreept dan
sandament. Dat eaw ik niet goed vàr mJn
boatjasstrupt. Bovendien zit er een
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streepje zwart in. Zie: boatj:JSStrtept.
Men bestelt zooveel meter sieamoos,
maar men draagt een boatj:m van
dànkar boatjasstrupt. Vgl. Karsten II

117.
sieksákkag, lamlendig, vadsig. Verouderend. Vgl. Kofreman 43·
sikkien, I. bokje. Zie: bok. Vgl. Kofreman 29. 2. baardje. Schippersbaardjes werden natuurlijk op Urk
gedragen. Vgl. Kofreman 29.
sint, cent. 'n Gouwan sint,- een gouden
tientje.
sintiemetar, centimeter.
sirrakalara, circulaire.
sjirt, een kinderspel. Zie blz. 201.
sjoegan. Sjoegan van wat eawan, - verstand van iets hebben. Zie: sjoevm.
sjoevan, verstand. Sjoevan van wat eawm,
- ergens verstand van hebben.
sjouw, het bergen van de lading van een
vastgeloopen schip. 'n Sjouw opzettan.
Wa eawan 'n sjouw ad. Vgl. Karsten II
II8; Fri. wdb. III 87; Ndl. wdb.
XIV I405.
skaap, schaap. Da skapan skeran noa
dassa wol eawm, - je volk aanzien
en daarna je prijs berekenen. Vgl.
Karsten II 120; Fri. wdb. III IOI;
Ter Laan 876; Ned. wdb. XIV I44;
Harrehornee II 239 b.
skabbaloaran, zich uit de voeten maken.
Toe ging ie ja skabbaloaran! Vgl.
Kofreman 42.
skaer, schaar. Vgl. Koffeman 43·

skaerap, goed bij. /.I is so skaerap, - hij
is zoo goed bij, het is zoo 'n slimmerd.
Vgl. Karsten II I 20; Boekenoogen
889; Ned. wdb. XIV 506.
skaert, schaard, driehoekige kerf uit
mes of schaar. Vgl. Kofreman 43;
Fri. wdb. III 92; Karsten II u9;
Boekenoogen 879; Ter Laan 857;
Van Schothorst I93; Gunnink 202.
skaffirottag, haveloos, verwaarloosd.
'n Skafferottag boeltjan,- een verwaarloosd huisgezin. Ja lopan ar zo ska.fforottag bij. Vgl. Boekenoogen 881;
Karsten II 1 rg.
skammalaeramag, armoedig, versleten
(van kleeren). Verouderend. Ja lopan
ar zo skammalaeramag in, - schunnig
armoedig er bij loopen. Vgl. Kofreman 43·
skäntb, schande. Vgl. Kofreman 43·
skändalasier:m, beschadigen. Zie: baskändalasierd. Vgl. Ned. wdb. XIV 257;
Boekenoogen 878; Karsten II ug;
Mees 329; Ned. wdb. XIV 258.
skandoal, schandaal. Vgl. Koffeman 43·
skandoalag, schandalig. Vgl. Kofreman
43·

skappaleur, knippatroon, patroon, voorbeeld. Doar moet ik 'n skappaleur van
eawan, - spottende opmerking als
iemand erg leelijk is. Zie: malla. Vgl.
Koffeman 42; Boekenoogen 872;
Karsten II u9; Ter Laan 858;
Opprel 81; Van Weel 138; Ned.
wdb. XIV 248.
skamgoaran, goedkoopste soort touw.
't Wordt. gebruikt voor vliegers,
paktouw, om visschen op te steken,
enz.

skamlan, met een meisje loopen. Vgl.
Boekenoogen 88o; Ter Laan 859.
skamlkoenta, scheldwoord voor kinderen die vaak op den vloer liggen
rollen en stoeien, vooral voor meisjes.
skavrel, geschikt, handelbaar. IJ was nog
skavïël, -geschikt bij onderhandelen
over prijzen. Vor 'n skavïëla prees, een schappelijke prijs. Zie: skavfél:m.
skavïëlan, het schappelijk maken met
iemand, inschikken. Als iemand een
prijs noemt dien de kooper te hoog
vindt, dan vraagt deze om het wat
te skavïëlan. Zie: skavïël. Vgl. Fri.
wdb. UI 100; Ter Laan 866; Halbertsma, schaviillen; De Jager I 572, IOo5;
II 48o; Van Lennep 184; Franck-van
Wijk 576; Ned. wdb. XIV 312.
skeaj, scheef. Skeava juttar, - niet
ronde knikker. Skeaf in skel, dat
juffirt wel, - zie: skeal, skean. Vgl.
Koffeman 43; Boekenoogen 882;
Gunnink I 42.
1

skean, schuin, niet loodrecht. Zie:
skeaf. Vgl. Koffeman 43·
skeans, schuin. Ier skeans ovar oens, hier schuin tegenover ons.
skeava, schijf in een blok. Zie: kruluul.
skeen, schijn. Vgl. Koffeman 43·
skeerboas, barbier.
skeet, flatus ventris. Zie: skut. Jan
Tiralatintjan, da boer die gaf 'n skeet.
IJ ding 'm in 'n mindjan, in bracht 'm
bij z'n peet. Peetier ij ja 'n wafil. :(et 'm
op da tafel. Dag Peet, dag Peet, mörragan
kreeja wier'nskeet. Vgl. Van Vloten58.

skeeteus, het gemak. Zo wees as 't skeeteus
vanBreaman. Zie: wees. Vgl. Ter Laan
86g; Draayer 8.
skeetgeld, alleen in: Paardjan skeetgeld,
zie paardjan. Vgl. Ned. wdb. XIV
634·
skeetjagar, I. meeuw, die een andere
meeuw achterna zit om het voedsel
op te pikken, dat deze laat vallen.
2. scheldwoord: bangerd. Vgl. Ned.
wdb. XIV 635, 637.
skeetoontjan, lett. schijthaantje. Liefkozende naam voor een klein kindje,
dat de luier vol heeft.
skel I, schil. Vgl. Van Schothorst I94·
skel II, scheef. Da plank is skel. Skeaf in
skel, dat juffirt wel. Zie: skeaj, skelag
en v.v. Vgl. Boekenoogen 882; Ter
Laan 857; Van Schothorst 194;
Ned. wdb. XIV 327.
skelag, scheel. Zo skelrJg as da nacht, erg scheel. Zie: skel. Vgl. Van der
Kooy 145·
skebgrJ, scheel iemand. Wat is dat
'n skebga. Zie: skebg.
skellrJvis, schelvisch. Schelvisch werd
verkocht bij 't groot oendard, - 120
stuks. Zie: oendrJrd.
skelbvisoekrJr, haak om schelvisch te
vangen, ongeveer 3 cm lang.
skenan, schijnen. Da zunnrJ skint. Vgl.
Koffeman 43·
skennrJn, schenden. Ja zouan 'r toch zo ja
ännrJn an skennrJn, - kunnen vader en
moeder zeggen als de kinderen
lastig zijn. Zie: vardoen.
skeran I, scheren. Board skeran. Zie ook
skaap.
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sker~n

11, den weg versperren, opvangen.
skerm. Zie: bàllJ.

D~ bàll~
sket~n,

schijten. Die skit 'n oend wel
azzie ~ vàr z'n gat et, - dat is een
kleinigheidje. Antwoord van een
kind bv. als het graag iets hebben
wil, en moeder doet of het erg veel
kost. Sketen is erg plat. In deze
uitdrukking echter minder. Zie ook
kakhn, uissien, reag~r.

sket~rt,

achterover, met den hollen kant
naar boven, van een bikkel gezegd.
Zie: bàkhrt. Vgl. Koffeman 42.

skeum, schuim. Vgl. Koffeman 42.
skeumlep~l,

schuimspaan. Vgl. Koffeman

42·
skeur~n,

zoum z~ van
enkang~r skeur~n, kunnen vader
en moeder zeggen als de kinderen
lastig zijn. Zie: v~rdoen.
skeur~ndoaltbr, wild, slordig kind. Smer~g~ skeurmdoaldar,j~ skeurm ok all~s van
j~ bast of.
skeut, schuit. Verkl. skutjm. Zie blz. 336.
Vgl. Koffeman 43·
skeuv~, schuif. Verkl. skuffien. Zie: keaz~
resp~l en v.v. Vgl. Koffeman 44;
Fri. wdb. Ill I29·
skeuv~n, schuiven. Vgl. Koffeman 42.
Skev~lingm, Scheveningen.
scheuren.

J~

.?i go~n skub~s, -ze gaan naar
bed. Zoowel van moeders over kinderen, als aan boord. Vgl. Ned.
wdb. XIV 554; Boekenoogen I355;
Westfr. ww. 94; Moormann 243·
skielan, schelen, verschillen. 't ,Zal vuul
skielan, welk~ avm of je kreg~n. Zie:
kregan.

skub~s .

skiem~rav~s,

begin van den avond,
avondschemering.

skiemmn, schemeren. Vgl. Koffeman 43·
skupm, I. foedmzierm. Zie daar. Sktëpan
doet de dord~man. Zie daar. 2. Een
hoeveelheid gevangen visch, waarvan 't voor een visscher niet de
moeite waard is om er mee naar de
markt te gaan, aan een anderen visscher meegeven, wiens vangst ook
te klein is voor een gang naar de
markt. Zie: àpgoon. Vgl. Fri. wdb. Ill
109; Ter Laan 86I; Ned. wdb. XIV
448.
skier. Skier~ aring, - haring die kuit
geschoten heeft. Deze is erg lekker.
De haring schiet in Maart, April,
kuit, en is dan 't lekkerst met Mei,
Juni. Zie ook keat. Vgl. Boekenaagen 89 I; Gunnink 200.
skîet, flatus ventris. Zie ook skeet;
skietm, I. de reepen in zee brengen.
2. plaats bepalen op zee door twee
hooge punten van uit zee in één
lijn te zien. D~ vuurtarm skielan àp da
HervormtiJ kamk. 3· keat skietm. Zie:
keat. 4· Ik eaw 'm allang~r ~skeut~n as
vandag~, - ik heb hem allang in de
gaten. Vgl. Koffeman 43; Ter Laan
858.
skfëv~rtjm,

kleinigheidje. D'r kan gien
tussm. D'r moet nog 'n
sktevJrtjm of. Ik wiet ~r gien skuv~rtjm
van of, - ik weet er niets van.

sktëv~rtjm

skiftgg, bang, schuw, schichtig. Die
katt~ was toch zo skiftag. Vgl. Kofreman 43; Boekenoogen 89o; Karsten
11 I2o; Fri. wdb. 11 103; Ter Laan
867; Gunnink 2oo; Van Schothorst
I95·

skijtm, schiften van melk. Zie: lobbmn,
ottmtot. Vgl. Koffeman 43; Gunnink
200.
skild<Jraei<J, 1. schilderij. 2. portret.
Maar: 't p!!(r)tret van m'n toat<J, omdat dan de afgebeelde erbij genoemd wordt. In deze beteekenis
verouderd. Vgl. Ned. wdb. XIV 671.
skildklier. M'n skildklimn bin niet in
ord<J, - ik ben vergeetachtig.
skildvink, vink. Ook wel skilvink. Vgl.
Ned. wdb. XIV 661.
da Skilling I, Terschelling. W!! eawm an
da Skilling <Jvist.

skilling 11, schelling, 30 cent. Vgl. Fri.
wdb. 111 97; Gunnink 2oo; Van
Schothorst I95; Ned. wdb. XIV 391.
skilvink, zie: skildvink.
skip, schip. Mv. sktëpm. Verkl. sktëpien.
]!! likkm 't skip van Sunt<Jrnenten wel,
da suvm joar in d<J weamg<J was in toe
was 't !Ir nog nie duur, - je bent
vreesdijk langzaam. Verouderd. Zie
ook weamg<J. Vgl. Ter Laan 1024;
Boekenoogen 8g5; Ned. Overleveringen 206; Harrehornee 111 32gb.
skoal, schaal. 'n Vetlukkien in da skoal
mit amp!!ls. Zie ook luk. Vgl. Kofreman 44; Ter Laan 875; Van Schothorst I93·
skoas, schaats. Zie: skov<Jling.
skoe, schoen. Mv. skoemn. Leeren mannenpantoffels, met een strikje voorop, zonder veter. Ze worden 's Zondags gedragen. Vroeger werden door
de visschers ook gespm skoeilm gedragen, maar nu niet meer. Vgl.
Draayer 46; Gunnink 201.

('t) skoel, school. Zie: breiskoel, klapskoel.
In skoel blevm, - schoolblijven, nablijven. Vgl. Koffeman 42, 4g;
Boekenoogen goo; Ter Laan 887;
Gunnink 201.

skóel, school (visschen).
skoelappm. ]!! kunm 'm niet V<Jrstoon, al zit
j<J in z'n moend t<J skoelappm, - hij
spreekt erg onduidelijk, of hij spreekt
een vreemde taal. Vgl. Fri. wdb. II
I I 8; Harrehornee 11 ggb.
skoelapp!!r, bonte vlinder. Zie: pinmvoeg<Jl. Vgl. Koffeman 40; Ter Laan
887; Van der Kooy I46; Ned. wdb.
XIV 755·
skoelmeast<Jr, onderwijzer.
skoer, schouders. Peend<J in m'n skoer. IJ
dragt d<J mänt<Jl ov<Jr twie skoer<Jn, hij kan uitbundig pret maken, maar
ook over hoogere dingen spreken.
Zie: mänt<Jl. Vgl. Koffeman 42;
Karsten 11 1 2 I; Boekenoogen 8g8;
Dek 77; Van Weel I39; Ned. wdb.
XIV 760.
skoermäntel, schoudermantel. Verouderd. Vgl. Koffeman 42; Van Weel
I39·
sköffien, kop koffie met een boterham,
vroeger om I2 uur genuttigd. Lett.:
klein schoft. Zie: köppien, en blz. 2 2 I .
Vgl. Koffeman 42; Karsten 11 I22.
sköffiesbràgg<J, brood, dat de kinderen
kregen om I2 uur, als ze uit school
kwamen. De maaltijden konden vroeger, doordat de vl.sschers, varend met
zeilschepen, nooit op een vasten tijd
thuis waren, niet geregeld gebruikt
worden. Als maagvulling diende dan
het sköffiesbràgg<J.
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skokka, plak koemest. Deze werden
vroeger gedroogd en door arme
menschen als brandstof gebruikt.

skàmtn3hn, schudden met een dropfleschje. Ja ;:;eugd3 3t skeum arof na
't skomtn3l:m.

Skokkaländ, Schokland.

skooi:m, manier van visschen. Als
't water dichtgevroren was, werd een
gat in het ijs gehakt. Daardoor stak
men een langen stok met een harkvormig ijzer aan het einde. Dit werd
door den grond getrokken, en de
paling bleef er tusschen zitten. Waren er maar twee tanden dan werd
er gestoken, anders moest er getrokken worden door twee mannen.

Skokk3rbeer, scheldnaam, meestal voor
een Schokkervrouw. De Schokkers
stonden niet hoog aangeschreven bij
de Urkers, in tegenstelling met de
Volendammers. Schokkers vischten
niet op de Noordzee. Spotversje:
Skokkar beer. Oe waeit 't weer. Oe vlieg:m
de kraeim. Oe ;:;al 't nog waei:m.
skolla, schol. Var;:;üpan skollatjan, -schol
die niet lekker is, gestikt in het ruim,
in zoetwater geweest bv. Grot3 skàlla,
ändsskàlla (middelschol), kleaw skàll3tJas. Beutanskàlla, - Noordzeeschol;
binwnskàll3, - ZuiderzeeschoL De
laatste vinden de Urkers erg lekker.
Skàl wordt verkocht bij 't wichien.
Zie daar.
skàll3bmn, erg druk en luidruchtig doen.
Verouderend.
sköllap, schelp. Mv. skölbpan. Van groote
sköllapan maakten de kinderen
weegschaaltjes, waarmee ze kleine
steentjes en zand wogen. De steentjes
verbeeldden klontjes, koffieboonen
enz., 't zand stesal, rees, sukkar, enz.
Vgl. Boekenoogen 893; Karsten II
126; Fri. wdb. lil 129; Ter Laan
893; Gunnink 204; Van Schothorst
197·
skölbp;:;änd, slijpzand, vroeger gebruikt
om den zolder en de klompen wit
te schuren inplaats van te schilderen.
Nu worden de klompen geverfd. Vgl.
Koffeman 42; Fri. wdb. 111 129; Ned.
wdb. XIV 406.

skoon, zindelijk, schoon. Skoon woatar.
"Is dat 'n skoon moatjan?" "Nee, ;:;a
topt mit 'r komn bij d'r bzewn", - ze
is wat slordig.
skoonänrbg, niet gewillig om iets te doen.
]3 binn:m skoonäntbg, -je ziet tegen
werk op. Tegenovergestelde van de
uitdrukking onder äntest. Zie daar.
Vgl. Boekenoogen gox, 289; Westfr.
ww. 73·
skoonmoer, schoonmoeder. Zie: skoonvoar.
skoonvoar, schoonvader. Ook als aanspraak. Tegen den vader en de moeder vanje vrouw of man zeg je geen
vader of moeder. Vgl. Koffeman 42.
skóórstienmäntel, schoorsteenmantel. Vgl.
Koffeman 43·
skoorstienválletjan,
schoorsteenvalletje.
Zie: r3bat. Vgl. Ned. wdb. XIV 86x.
skoot. Skoot wegga, - een wit knipbrood,
dat in tien sneden uit elkaar viel,
prijs ± 10 cent. Na omstreeks 1910
weinig meer gebakken. Zie: wegg3,
aftarling. Vgl. Boekenoogen go2;
Karsten 11 123; Ter Laan 884; Ned.
wdb. XIV 872.

skörjt, kapot, versleten. Ja rok bagint ok
skörjt ta womn. Vgl. Koffeman 43·
skörjtag, kapot, versleten. Zie: skörjt.
skörrifda. Skörriftb nol, - scheldwoord.
Woar is die skörriftb nol, die m'n
jongatjan asloegm et? Zie: nol. Die
skörriftb katta et al m'n metlak opazüpm,
ij krigt op z'n baggalm. Vgl. Ned. wdb.
XIV I2I8.
skörrifien, stille dronkaard.
skömkm, schurken, schrobben. Vgl.
Koffeman 43; Boekenoogen 92 I.
skoml, schort. Het echte Urker woord
is boezal. Skoml komt echter voor
in een versje. Zie ook skomldoek. Vgl.
Boekenoogen gos; Ned. wdb. XIV
907.
skomltbbonk, àp skomltbbonk lopm, op
skobbartbbonk lopm,- klaploopen. Verouderd. Zie: skuifies. Vgl. Karsten 11
I2I; Fri. wdb. 111 I I7; Ter Laan
878; Van Schothorst I gs; Draayer
4s; Ned. wdb. XIV 738; Stoett I I66,
2001.
skomldoek, schort van een vreemtb
als een Urker erover spreekt. Zie:
skoml, boezal.
skort, geplooide rok. Verouderend. Deze wordt alleen gedragen bij Avondmaal, begrafenis, zwaren rouw enz.
Bij begrafenis slaat de vrouw die
over 't hoofd, zoodat ze niets meer
zien kan en geleid moet worden
door een van de naaste mannelijke
bloedverwanten. Vgl. Mees 328;
Boekenoogen gos; Fri. wdb. 111 120.
skottal, schotel. 't :{,al ja wel in Ja skàttal
koeman ta dreupan oor!, - je zult je

trekken wel thuis krijgen. Vgl. Koffeman 44; Boekenoogen go8.

skottartjm. Vor skàttartJmbonk lopan, voor gek loopen. Wanneer iemand
bv. uitgestuurd wordt op het wamkezar. Zie daar. Vgl. ook skomltbbOnk.
skovaling, schaats. Verouderd. Zie: skoas.
Vgl. Koffeman 42; Boekenoogen
9I2, 13s6; Gallée 39; Ter Laan 866;
Boerenboek S2, scheuvel (voor
Drente).
skrabba. IJ is vor z'n beurt skrabba, hij doet of zegt iets voor het zijn
beurt is. Vgl. Koffeman 43; Boekenoogen 9I3; Westfr. ww. gs; Van
Schothorst I g6; Halbertsma, schrap;
Ned. wdb. XIV 994; Stoett 2029.
skreawan, schreeuwen.
skriebal, mager, schraal. 'n Skriebal gazichien, - mager snoetje. Gezegd
van kinderen, vrouwen, meisjes. Ook
wel van heel oude mannen. Vgl.
Boekenoogen 9I4; Karsten 11 I24;
Ned. wdb. XIV I02I.
skrieuwen, schrijven. In tb kränt skrevm.
skril, bang, huiverig. IJ was 'n bietjan
skril.
skroiar, schuier.
skroiarm, schuieren.
skrok I, inhalig mensch. Gimga skrok,
out an brok, kan gien vissien vangm,
blift in 't netjan angm. Spotliedje dat
gezongen wordt door kinderen als
een van hen gierig is. Vgl. Fri. wdb.
111 I28; Ned. wdb. XIV II03.
skrok 11, kinderspel. Zie blz. 201.

skrubalbientjan. Ik goon d'r mit 'n skruhalbientjan noa toe, - een beetje bang,
beschroomd, naar iemand tegenover
wien je min of meer schuldig bent,
enz. Fri. wdb. lil 128; skrupel; scrupuleux.
skrüüian, schroeien.
skuifies. Op da skuifies lopm. Wanneer
men iemand ziet aankomen die op
da skuijies loopt zegt de huisvrouw:
"eut 't lichien, weg da hiesies", blaast
het thee-ofkoffielichtje uit en bergt
de koekjes weg. Vgl. Boekenoogen
900, 920; Ter Laan 878; Ned. wdb.
XIV 1135; Stoett 1166, 2001; Tuinman 103.
skukalan, schurken, bewegen met de
schouders als men jeuk heeft. Vgl.
Koffeman 43; Ter Laan 878; Gunnink 203; Boekenoogen 92 1; Ned.
wdb. XIV 529.
skuran, schuren. Droogskuran, - met een
poetsmiddel schoonmaken.
Zie:
droogskuur.
('t) Skut:Jgat, vaargeul bij Den Helder.
skuur, schuur. W:J zullm 't ussien bij da
skuur loatm, - het is nu genoeg, we
zullen er een eind aan maken.
'n Dikk:J kop in gien verständ, 'n grot:J
skuur in weanag bränd, - een leeghoofd. Vgl. Boekenoogen 923.
slabbakkan, luieren, geen voortgang
hebben. Vgl. Koffeman 4'2·
slachtan. Die eawan niet op ïen:J dag aslacht,
- zij kunnen 't niet goed met elkaar
vinden.
slag,

1.

slag. 'r Kwam 'n slag licht, mins!
er kwam een bliksemstraal.

'nZwoar:J slag licht. Zwoara slagan onweer,
zware donderslagen. Zie: onweran, onweerslag, dond:mn, licht. 2.
'n Slag aftar da ellabogan ouwan, niet de geheele waarheid zeggen. 3·
slag van ja ooft, - slaap. 't Is net da
slag van j11 ooft mis, - 't is vlak er
naast. Vgl. Ned. wdb. XIV 1500.
slapm, slapen. Bij wie slaap j:J? - bij wie
logeer je? Zie ook teus.
slecht. Zegsw. :(,:J binnan zo slecht as da
Moondag, - een klein beetje slecht.
sleus, sluis. D:J Sleus, - Zwartsluis.
Vgl. Koffeman 43·
sleutm, sluiten. Vgl. Koffeman 43·
site, slede. Goon jie maer op d:J slïe zitt:Jn,
dan zal ik j:J wel doegan. Vgl. Kofreman 42.
sliepan, slepen, met de sleepnetten visschen. Aring slupan. Ansoop wordt ok
:Jslupt. Zie ook kulm. Die 't brïed et die
lot 't brUid angm, in die 't nog brfej:Jr
et, die lot 't slupan. Vgl. Koffeman 42.
slik, 't ergste vuil van het waschgoed.
d' Eerst:J keer wordt :Jr da slik eut :Jwossm.
D:J twuda keer zettan Z:J 't in 'n wasboal:Jm met ut woat:Jr, in dan wordt
't in da brüüi 11zet. Dan wordt 't noa
:Jwossm. Zie: brüüi. Vgl. Koffeman 42.
slikgooiar, Ik bin slikgooiar, - ik ben
blut, heb geen geld meer. Zie:
bluus, bleus.
slikkm, slikken, likken. ]ie maggm
't pannatjan eutslikkm. IJ slikt z'n groon,
- hij zit zich te verkneuteren. Zie:
groon. Vgl. Koffeman 42; Boekenoogen 937; Karsten II 127.
slikkmg, slijkerig, vuil. Vgl. Koffeman
42·

slim, erg. 't Was niet zo slim as 't wel
tuk. Vgl. Fri. wdb. lil I38; Ter Laan
911; Gunnink 207; Ned. wdb. XIV
I775·
slittoasie, slijtage. 'n Vissarman et 'n oop
slittoasie. Vgl. Ter Laan 9I I; Bergsma 81.
slob har, slappe thee. Vgl. Boekenoogen
938; Ter Laan 913; Van Schothorst
199; Ned. wdb. XIV I832.
sloerdar, iemand, die den boel verwaarloost, slons, sloddervos. 'n · Stoerdar
varsloert maer as an pronkar varpronkt.
Vnl. gezegd van vrouwen. Zie:
sloerie, varsloerdar, varsloeran, sloerag.
slomg. IJ is so sloerag op z'n leef, - hij
geeft weinig om z'n uiterlijk. Zie:
sloerdar. Vgl. Ter Laan gi6; Gunnink
207.
sloerie, slons, sloddervos. Vrouw, die
er slordig bij loopt. Grota sloerie, ja
skeuran alles van ja bast of. Zie: sloerdar.
Vgl. Boekenoogen 940; Karsten IJ
I28; Ter Laan gi6; Van Schothorst
2oo; Dek 79; Ned. wdb. XIV 1850.
slok, slok. V erkl. slukkien. Als iemand
een slok op heeft, is hij een beetje
aangeschoten. Vgl. Fri. wdb. lil
I43; Karsten IJ I28; Gunnink 207.
slont, voorschoot van een bakker.
slooi, 'n futlooze vrouw. Grota, tanga slooi,
- een lange, futlooze vrouw. Zie:
slooimg. Vgl. Boekenoogen 943, i.v.
slooien.
slooiarag, pipsch, betrokken, verwaarloosd, moedeloos. Die vrouw is ziek.
"<,a liep ok al zo slooimg". Zie: slooi.
Vgl. Boekenoogen 943, i.v. slooien;
Westfri. ww. 96.
XXXI-
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sloon, slaan. Vgl. Koffeman 34, 42.
sloot, sloot. Ja lopan ok in gien zuvan
slotan galik. Er is op Urk één sloot.
slop, slap, wee, hongerig. Ik bin zo slop
in m'n leef. IJ is zo slop as 'n voadoek,
- hij is nog slap, nog niet geheel
hersteld. Vgl. Koffeman 43; Fri.
wdb. lil I44; Gunnink 2o8; Van
Schothorst I gg; Opprel 83; Van
Weel I4I; Ned. wdb. XIV I893·
slopien, kussensloopje. 't Slopien vor da
opknapparsklieran. Zie: zak.
slot, slot. V erkl. slötjan. Per slot van
abbazolan, wat eaw ik d'r nou mze
nodag, - op slot van rekening ....
Zie: abbazolan, zool.
sluuj, streng. 'k Moet nog 'n sluuf goaran
varbraeian. Vgl. Boekenoogen 94 7;
Karsten IJ I 29.
stuuk, I. mager. 2. stuuk oar, - sluik
haar. 3· niet opgewekt, somber. Vgl.
Ter Laan 9I5; Fri. wdb. 111 I46;
Van Schothorst 2oo; Ned. wdb. XIV
I931.
smaerta, smart. Zelden gebruikt.
smealak, smadelijk, beleedigend. 'n Smealaka moend.
smeerol, smerig wijf.
smmg. Bleef 'r nou mit ja smmga povarettan of.
smetalag, een paard dat achteruit slaat
is smetalag. Verouderd. Vgl. Kofreman 43·
smetan, smijten. Vgl. Koffeman 43·
smüga, epidemie. As 'r vuul minsan ziek
leggan, dan is 't zo 'n smüga.
smülan, smeulen. Vgl. Koffeman 42.

smultan, smelten. Bottar smultan.
snarrabek, 'n Ouw:J snarr:Jbek, - iemand
met een grove, krakerige stem. Vgl.
Ned. wdb. XIV 226o; De Jager I
658, snorrelen; Franck-van Wijk 63o;
snars; Kiliaen, kwade snars, scheldende vrouw.
snars, kleinigheid. Ik b:Jgreep 'r gien
snarsien van. Zie: sners, bal, susien.
sneat, groote mond. Ouw j:J grot:J sneat, groote, brutale, snauwerige mond.
(Niet plat.) Zie: snuut.

maal: schoondochter. Vgl. Koffeman
42; Boekenoogen 955; Karsten 11
131; Fri. wdb. 111 16o; Gallée 41;
Van Weel 142; Gunnink 2IO; Ned.
wdb. XIV 2233.

snoddoek, zakdoek. In den winkel vraagt
men nu ook wel om een ~addoek,
ook als men Urksch praat. De
snoddoek wordt wel om den hals gebonden, aan boord bv. als het koud
is. Vgl. Ned. wdb. XIV 24I8.

snotbriebal, I. snotneus. Als een kind
een snotbriebiJl heeft dan zegt men:
sneut j:J neu~e eut, dan kreej:J 'n aerapal.
sneijacht, sneeuw. Vgl. Koffeman 43;
Zie: aer:Jp:Jl. 2. snotneus, scheldwoord.
Karsten 11 132.
Vgl. Karsten 11 I 33; Boekenoogen
sneijacht:Jn, sneeuwen. Vgl. BoekenI I I, 964.
oogen 958; Karsten 11 132; Fri. wdb.
111 I58; Ter Laan 932; Gallée 4I; snük:Jbn, zoeken, snuffelen. IJ lapt daar
ta snükal:Jn, - hij snuffelt daar eens,
Ned. wdb. XIV 2294.
bv. in een kast, in oude papieren.
sneijachtstorm, sneeuwstorm.
Vgl. Koffeman 43; Ned. wdb. XIV
2321.
sners, kleinigheid, ziertje. Ik snap :Jr gien
sners van, - 't is me heelemaal niet snüüian, snoeien.
duidelijk. Vgl. Boekenoogen 962; snuut, I. gezicht. 'n Snuut as 'n resp:Jl, Karsten 11 I32; Fri. wdb. 111 I5s;
een pokdalig gezicht. Oe, 't is zo 'n
Ned. wdb. XIV 2264; Stoett 2089.
lekk:Jr snuutjm, - wat een lief kindje,
wat een lief gezichtje. Meen snuut is
sneutan, snuiten. Sneut ja neu~e eut, dan
ok
niet van skapfJleer, - zegt iemand
kreeja 'n aerapal. Zie: ampal.
die een lekkernij heeft gekocht die
snïën, snijden.
eigenlijk te duur voor hem is. 2.
snuit van een varken. 't Eind van
snte(a), snee. Snïë in ~·n oor, - bijna
een verhaal is vaak: In töë kwam 'r 'n
dronken. Vgl. Koffeman 42; Fri.
vaer:Jkan mit 'n lang:J snuut in 't varwdb. 111 I56; Ter Laan 925; Ned.
tellasien
was uut. Zie: sneat. Vgl.
wdb. XIV 2278.
Koffeman 42; Fri. wdb. 111 163;
snirtört:Jn, groene erwten. Vgl. BoekenooVan Schothorst 202.
gen g6o; Fri. wdb. 111 I56.
soed:Jk, sufferd, stommerd. 'n Gom·a
soedak, is dommer dan iemand die
snaar, schoonzuster, vrouw van een
'n bietjm bezoedald is. Zie daar.
broer. Kouw:J snaar, snaar van da kouwil
Vgl. Boekenoogen I 264, zoedelig.
känt, - zwagersvrouw. 'n Enkele

soeg3, dikke vrouw, die veel kinderen speg!Jlink, speeksel. Vgl. Koffeman 43;
heeft. Zie ook seug!J. Vgl. Koffeman
Ned. wdb. XIV 2639.
48; Van Schothorst 112, i.v. brót; spek. Ik bin 't zo lova as gespügm spek, Karsten 1I I 94·
het walgt me. 't Wordt gezegd als
soeTn!Jr, zomer. Vgl. Koffeman 48; Van
iemand dikwijls hetzelfde vertelt, of
Schothorst 233·
lang van stof is. Vgl. Boekenoogen
972; Karsten II I36.
soepien, sufferd. ]ie binmn ok 'n soepien.
speld!Jmak!Jr, wijsvinger. Zie: rinkien,
soepman. Kloasien is gien soepman,
weesvzngar.
Klaasje houdt niet van soep.
songar, zonder. Vgl. Koffeman 47·
speldJmooisien, iets moois, dat kinderen,
in papier verpakt aan andere kindespandlmn, besteden. Ik hiJgreep niet dat
ren laten zien door een stuk van het
)J jiJ sintm an die onnuttiJ dingm spanpapier op te lichten, voor een speld
dimn. Vgl. Ter Laan 639.
of een knoop. Vgl. Fri. wdb. UI I 79,
spanj!J, spel met knikkers of centen,
speldtsje-bikijk.
door jongens en mannen gespeeld.
De naam van het spel hangt samen spiegJl, spiegel. As dJ spiegal van tb
met het werkwoord spannen. (Zie
wänd ofvalt, voorspelt dit een sterfblz. 207.) Vroeger werd het genoemd
geval. Zie blz. 222.
spantjm doen. Vgl. Boekenoogen
sp'ïéring, spiering. SpZéring is lekklJTIJ vis,
969, spanbotten.
as Jr niks angJrs is. Magm sp'ïéring!,spamkraai, bonte kraai.
scheldwoord voor iemand die lang
en mager is. Ook scheldwoord voor
spaml!Jn, spartelen. Verouderd. Vgl.
snotneus. Vgl. Koffeman 43; Fri.
K?ffeman 43; Opprel 84.
wdb. III I 73; Van Schothorst 203;
spamwlt, zwart en wit gespikkeld.
Draayer
50.
'n Spamwit innJ.
spartJlm. DJ duvJl doar eaww!Jn iel wat spikkJr, spijker. Vgl. Koffeman 43·
mie tJ spartJlJn, - mee te stellen, mee spil, spel. 'n Keend doet 'n spillJtj;m.
te doen. Mit dat duvJltjm iJ jJ iel wat
BeutJn spil loatJn. Zie: spul.
t3 spart!Jlm, - met dat kleine, bijdehante kind ... Vgl. Koffeman 43· spleetjm. Spleetjan wänt, - Vischtuig,
Lang touw met korte touwen met
speat, spuit.
hoeken eraan. Zie Verz. Rapp. blz.
speat!Jn, spuiten. Vgl. Koffeman 43·
69, 70.
spegm, spuwen, braken. IJ spigt 'r ok
niet in, - hij houdt er ook wel van. spoa, spa, spade. Verkl. spoadjas. Twze
spoan. Vgl. Koffeman 43·
Oe sting da locht? Of ie kattm spegan
wou. Zie ook spek. Vgl. Koffeman spoalwoatJrkannatjm, steenen bierkruik,
gebruikt als beddekruik. Verouderd.
43; Ter Laan 953; Fri. wdb. II 4I;
Vgl. Koffeman 4I; Boekenoogen
Boekenoogen 975; Ned. wdb. VII
1 797·
1359·

spOëk, spook. Vgl. Koffeman 43; Fri.
wdb. 111 181; Gunnink 2I2; Van
Schothorst 204.
spOékan, spoken. As ja ja mimrrw vardriet
andoen, zal za wel dood goon, in dan
komt za hij ja ta spöëkan. Vgl. Fri. wdb.
lil I8I; Gunnink 2I2; Van Schothorst 204.
spöëlan, spoelen.
spOëlwoatar, water, waarin gespoeld is,
of nog in gespoeld moet worden.
spoenaga, sponning, van een deur, of
een raam.
spoon, spaan. Mv. spoondars. Woar akt
wordt vallan spoondars, - probeer
't maar, er valt ligt iets voor je af.
Vgl. Koffeman 42; Fri. wdb. 111
182; Ned. wdb. XIV 2552; Stoett

775·
spot, spot, voorwerp van spot. IJ is da
spot van da noasie, - iedereen steekt
de gek met hem. Ik sal ma doar da
spot an lottm stekm, -ja, ik zal me
daar in de maling laten nemen.
Vgl. Fri. wdb. 111 I82;Ter Laan 949;
Van Schothorst 203.
spouwar, opengespouwde haring. Haringen schoonmaken, aan een spietje
doen, wiendroga, of veldroga, dan
doe je ze in de rook over Zëkanout.
Dan neem je ze van 't spietje weer af,
en oal ja ;:;a eupan mit ja deum, ;:;out 'r
ovar strooian, bietjan pepar, groat areut
oalan, kop ar of, dan bakkan. Zie:
eupanspouwan.
spraantals, wortels. 'n Kieza mit drie
spraantals.

sprauw, spreeuw. 'n Ouwa sprauw,- ook
voor een jonge spreeuw. Vgl. Kofreman 43; Draayer 50; Gallée 42;
Halbertsma, spra; Ter Laan 951.
sprekan, spreken. Spreek of blaf!, - als
men iemand roept en geen antwoord
krijgt, hoewel men vermoedt dat de
ander 't wel hoort. Min of meer
korzelig, ongeduldig.
sprieuw, spruw, kinderziekte. Vgl.
Karsten 11 I 40; Boekenoogen 984;
Dek 82; Van Weel I44; Ter Laan
952; Fri. wdb. 111 I84; Ned. wdb.
XIV 3091.
sprinkald. Sprinkalda koesan, -zwarte kousen met witte stippen. Verouderd.
Ze werden alleen door visschers gedragen. Zie: koes. Vgl. Koffeman 42;
Fri. wdb. 111 I84; Ter Laan I274;
Boekenoogen 983; Ned. wdb. IV
I786.
sprinkoon, sprinkhaan. Vgl. Koffeman
43·
sprot, jonge haring.
spul, spel, spul, 'n Keend dot 'n spullatjan.
Beutan spul loatan. 't Is 'n spullatjan, een rare boel. Grüün spul. Zie: grüün.
Zie ook spil. Vgl. Boekertoagen 972;
Karsten 11 I4o; Fri. wdb. 111 I 74;
Ter Laan 925; Gunnink 2I3.
spülan, spelen. Krieg spülan. Zie: krieg.
Vgl. Koffeman 43, 34·
spuuldingatjan, stukje speelgoed. Vgl. Ter
Laan 94I; Van Schothorst 203;
Ned. wdb. XIV 27I5.
spüün, I . tepel. Ik eaw zukka zaera
spünan, - zwerende tepels. 2. speen
van een zuigflesch. Zie: nunatjan,

stick. Vgl. Koffeman 43; Boekenoogen 97 I; Karsten II I 36; Fri. wdb.
III I7I; Ned. wdb. XIV 2650.
stad. "Da Stad", is Amsterdam. Wa
ging;m om drie uur van tb stad of, we gingen om drie uur uit Amsterdam. Kon ja da stad barikkm, dan was
tb stad nomm:Jr ïena.
stamk, sterk. Vgl. Van Schothorst 205;
Boekenoogen Ioo2, I36I; Ter Laan
954; Gunnink 2 I 4·
stakhrd. 'n Stakhrd et gien gat, - als
antwoord op het medelijdende gezegde: Stakk:Jrd. Vgl. Fri. wdb. 111
I86.
stamarbout, stotteraar. Scheldwoord.
Vgl. De Jager II 620.
stam:Jrm, stotteren. Vgl. Koffeman 43;
Fri. wdb. III I88; Gunnink 214;
Van Schothorst 204; De Jager II
619, 62o; Ned. wdb. XV 6o3.
staran I, ster. Mv. staras. Verouderd.
Zie: stam. Vgl. Van Schothorst 205;
Ter Laan 962; Fri. wdb. lil 207.
starm 11, hoofd, als zetel van het verstand. IJ et wier 'n malta starm, een dolle bui. Vgl. Ndl. wdb. XV
I492, ster 11.
starra, ster. Zie: staren.
start, staart. Ook van een vlieger.
Als een kind vraagt naar zijn moeder,
is 't ontwijkende antwoord: Die ;:;it
op 't oendjaTi ;:;'n start. Zie: paard, vel.
Mit stoonda start, - met opgesteven
kam. Zie: kam. Vgl. Ned. wdb. XV
I 7I.
startstarra, komeet. Zie blz. 231.

steal, steil, recht
Zie: Stealoek.

naar

beneden.

Stealoek, plaats in zee in de buurt van
Enkhuizen. Zie: Mardaroek.
steat, stuit. Lichaamsdeel.
steatalm, buitelen, duikelen. Ovar tb
kop steatalm, - kopjeduikelen. Zie:
steatm. Vgl. Koffeman 43; De Jager
II 633; Fri. wdb. II 232, stuiterich.
steatm, stuiten. Zie: ofdea;:;m. Vgl. Kofreman 43; De Jager II 633.
steedjm, plaatsje, plekje, een zeer plekje,
wondje. 'n Steedjm in ;:;'n rogga, zeer plekje op z'n rug. 'n àngalok
legt op 'n kleen steedjm. Zegsw. zie:
katta. Vgl. Fri. wdb. lil I93; Ter
Laan 96o; Gunnink 2I4; Van Schothorst 205; Karsten II I4I; Boekenoogen 991; Halbertsma, stee; Ned.
wdb. XV go8.
steef, stijf, hard. Ik bin ;:;o steef as 'n dol,
- zoo stijf als 'n plank. Fig. eigenzinnig, stijfkoppig. Vgl. Koffeman
43; Fri. wdb. III I99; Ter Laan g67.
stekm, steken, peilen. 't Wasgoed in tb
leen stekm. 25 voet woatar stekm, lood en, peilen, Zie: bastekm. Vgl.
Ned. wdb. XV I I94·
stekies, kussentjes, kinderlekkers. 'n Urker steek wordt gemaakt van suiker,
boter, witte stroop en is donkerbruin van kleur. Vgl. Karsten II I42·
stekta, stekende pijn, vooral in de zij.
IJ et 'n stekta in ;:;'n ;:;eda. Vgl. Ter
Laan g6I; Ned. wdb. XV 972.
stel:Jn, stelen. D'ïena kan 'n köë stelm, in
d'angar mag nog gien tens ovar 't ekk:J
kiaken. Zie: köë.

stml, stijfsel. Vgl. Karsten II 141.
steujzak, iemand die in staat is telkens
wat te geven, en dat ook doet.
Verouderd. Vgl. Koffeman 43·

stikkeend, steekind, iemand die onder
curateele staat. Verouderd. Vgl.
Koffeman 43; Karsten 11 142; Boekenoogen 933·

steur, steur. Visch. Een steur vangen
beteekent een doode. 'n Steur bringt
'n dooi!J vàr tb deur. Zie blz. 222. KämpiJr
steur. Scheldnaam voor een bewoner
van Kampen. Vgl. Fri. wdb. III

stikkm, borduren. 'k Eaw 'n klïëdjiJn
iJStikt.

197·

steur!Jn, storen. Verouderd.
steuv!Jn, stuiven. Vgl. Koffeman 43·
steuv!Jr, stuiver. Jen in twint!Jg steuviJrs,
f 1,05. Men rekent beneden de
f 1,50 nooit met guldens en centen.
Met steuviJrs rekenen gaat tot f I ,45,
dan doaldiJr, dan tem guldm veef in
vijftig. Tiensteuvmtukkien, - halve
gulden. Vgl. Koffeman 43·
stevm, stijven. Zie et iJStteviJn in iJstrukiJn.
Vgl. Koffeman 34·
stiek, speen van een zuigflesch. Aan
't West-Friesch ontleend. Zie: numtjm, spuun. Vgl. Karsten 11 143·
stfêms, koppig, wrok koesterend. Zo 'n
sttems mooin, - zoo 'n koppig meisje.
Vgl. Ter Laan 968; Gunnink 216;
Fri. wdb. 111 204; Volkskar. 96
(Overijse!).
stten, steen. In diJ sttemn, - op een
plaats in zee, waar de bodem hard
is, bedekt met steenen. Zie: wuktiJ.
Zie ook balstun. Vgl. Koffeman 42;
Boekenoogen 993; Karsten 11 143;
Fri. wdb. 111 198; Mees 328.
stunkool, steenkool. 'n MuddiJ stZënkool.
stïev!Jg, stevig.
stift. Ouj!J stiftiJn bij jiJ,- houd je lange
beenen bij je.

stilliJ, stil. Stil in bestind~Jg, die eawm tb
knupm inwind11g, - stille waters hebben diepe gronden. 't Is so stilliJ, jiJ
kumn 'n speld oriJn vallm. Van den
wind: 't Is so stilliJ dat jiJ kumn wel
vmn zaeim. Vgl. Koffeman 34; Fri.
wdb. III 202; Bergsma 43; Gunnink 107.
stingiJ, stok met een vlag, om aan te
duiden waar een rup in zee staat.
stinmn, steunen, kreunen. Vgl. Fri. wdb.
lil 204; Ter Laan 971; Boekenoogen
woo; Karsten II 143; Gunnink 215.
stoar. IJ et 'n steviJ stoar, ij kiekt niet
noar jiJ, - hij concentreert z'n aandacht sterk op iets. Vgl. Van Schothorst 205.
st0ë11l. Niem 'n stOè:Jl, -ga zitten. Zie ook
kastoel. àp diJ stOëliJn, in het middelste
gedeelte, in 't schip van de Geref. en
Hervormde kerk, waar de vrouwen
zitten.
stoend. àp stoend, - terstond, dadelijk,
van stonden af aan. Vgl. Koffeman
43; Boekenoogen 1017; Karsten 11
145; Ter Laan 980.
stoet:JliJn, stumperen, strompelen. IJ
b:Jgint t11 stoet:Jlm, - hij wordt oud,
hij begint stumperig te worden (wat
lichaam en geest betreft). Vgl. Boekenoogen 1013; Karsten II 144; Fri.
wdb. 111 234·

stoetesp~z,

stömvan, sterven. 'n Mins störrift niet
vor z'n teed. IJ lopt t~ stömvm ov~r da
weg, - hij heeft een ernstige ziekte
onder de leden, maar blijft doorloopen.

stö.ffien, stofje, pluisje stof.

stortan, morsen. Ink stort~n, - inkt
morsen. Ou d~ pan~ mit melbk recht,
angars stort j~. Vgl. Dek 83.

iemand die onhandig is,
stoethaspel. Goar~ stoetesp~z. Vgl. Karsten II I44; Fri. wdb. lil 234;
Ter Laan 976; Gunnink 2I6; Halbertsma, stoethaspel.

stàgg~,

dom. IJ is 'n bietjan stàgg~, hij kan op school niet erg goed mee.
Vgl. Boekenoogen I 03 I; Karsten 11
I47·

stàk, stuk. Töë 't àp 't stàk van abb~zolan
ankwam, krabb~ldie t~ràgg~, - toen
puntje bij paaltje kwam, deed hij
zijn woord niet gestand. Verouderend. Zie ook slot, zool. Stàk damg.
Zie: damg. Vgl. Ter Laan 977·
stàkht, stuk, kapot. Stàkk~t rass~n, 't vel stuk krabben. Stàkk~t maken,
- vernielen. IJ kan stàkht noch dood,
- 't is een oersterke kerel. Vgl.
Koffeman 42; Boekenoogen I036;
Ter Laan 978; Ned. wdb. XVI 372.
stàmp, een stukje, brokje. Verkl. stumpien. 'n Boomstomp, - stronk. Vgl.
Koffeman 43·
stoon, I. staan. 2. vertrouwen. Ik stoon
die làcht doar niet. Ik stoon 'm ok niet
aer~g, ik vertrouw hem niet erg.
Vgl. Koffeman 42, 43; Gunnink 2I7;
Draayer 52; Ned. wdb. XV 89.
stootgard~.

Ië~ op stootgarda eawan, hulp van iemand hebben. IJ kan dat
eus wel kopm want ij et z'n skoonmoer
op stootgard~ in die et sint~n bij da
zwikzwak.

stömv~ling,

sterveling. Wat oalj~ toch eut
in da naar~ nacht, 'r is gien stömw~ling
maer op da straat.

stot~r,

twaalf en een halve cent. Lop~n
as 'n oon van 'n stot~r, - trotsch loopen. Vgl. Karsten 11 I4$ Ter Laan
982.

stragg~,

strak, stijf, van iets dat gespannen is. Verouderend. Da g~rdeen
stot wel 'n bietjan stragg~. Vgl. Kofreman 44·

stränd~,

strand. 't Skip zat
Vgl. Koffeman 43·

opt~

strända.

strang~,

streng, gestreng. Verouderd.
Vgl. Koffeman 43; Boekenoogen
I025; Fri. wdb. UI 2I7.

strep, spel met knikkers of knoopen, gespeeld door mannen en jongens. Zie
ook strïëp, en blz. 207. Vgl. Van
Schothorst I72; Boekenoogen I03,
botten; Schrijnen I 265.
strïëk I, streek, list. Iën~ b~zettan mit 'n
slinks~ strfëk. Zie: b~zettan. Jong~ns
strïëk.
strïëk II, de Streek. Die meid dient in da
Strïëk.
strïëp, I. streep. Ook term bij knikkeren.
Knikhlan op strïëp. Zie: strepen blz. 206.
2. streep, I mm.
strïëpt, gestreepte stof. Zie: boatj~s
strïëpt. Zuvmkleur~g strïëpt wordt
gebruikt voor onderrokken. Zie: zuvankleurd.

strik, breed zijden beleg aan den hals
van 't liffien. Zie: lint.
strikhn, strijken. Zie et astiëv:m
astrïekan. Vgl. Koffeman 34·

tn

strikstok, strijkstok. 't Legttan an da
fioel, in dan an tb strikstok, maer
't miësta an tb spuulman ;:,elf. Zie: Jioel.
string, streng, gestreng. Zie: stranga. Vgl.
Fri. wdb. III 223.
stroal I, straal. Bv. woaterstroal.

stupalan, niet goed meer of nog niet goed
kunnen loopen, gezegd van oude
menschen en kleine kinderen. IJ
stupalt doar ie gat. Za stupaltb vuurovar.
Doar bin ik ovar astupald. Ik bin vuurovar astupald. Vgl. Koffeman 44;
Boekenoogen I037·
stuta, bil.
stuur, stuur. Iedar oudt ;:,'n eagan stuur
vast, - ieder doet de zaken zooals
hij 't zelf goed vindt.

stroat, straat. Vgl. Koffeman 42.

stuutjan, langwerpig, niet fijn broodje
van één cent. Verkl. van stoet. Vgl.
Koffeman 43; Boekenoogen 1013;
Fri. wdb. lil 234; Ter Laan 976;
Gallée 44; Dek 84; Ned. wdb. XVI
295·

stroef, water en meelpap. Zie: potstroej,
pokkoek. Vgl. Koffeman 44·

sukkaloar, iemand die jaren ziek is. Vgl.
Koffeman 43·

strokiesulla, muts met een strook van
neteldoek. Zie: kintjasulla, en blz. 197.

sukkaloatjan, 1. chocolaadje. 2. chocoladereep. Vgl. Karsten Il 148; Fri.
wdb. lil 236; Ter Laan 995·

stroal Il. In de uitdrukking: IJ et da
stroal in, - hij is kwaad, heeft het
land. (Uitdrukking van de laatste
vijftien jaar.) Zie ook rees.

strooi, stroo. Verouderd.

sukkar, suiker. Vgl. Koffeman 43; Ter
Laan 995·
-pukkarblom, roode klaver.
sukkarda, gesuikerd, met suiker bestrooid. Sukkartb kweeuwak, - tractatie van jonge jongens op kraamstrubalaga, ongenoegen, strubbeling.
visite. Zie blz. 2 I 6. Vgl. Boekenoogen
Vgl. Koffeman 42; Boekenoogen
1039, i.v. suiker; Van Schothorst
1030; Draayer 52; Ter Laan 992.
209, i. v. sueker.
strünan. Die got ja nog maer strurwn ena, sukkardingatjas, suikergoed. Vgl. Boekenmeestal gezegd van een ouden man of
oogen 1039; Fri. wdb. lil 237;
oude vrouw die nog kras is. Vgl. BoeTer Laan 995, i. v. sukker.
kenoogen 1030, Gallée 41; Karsten
sukkarij, cichorei. Vgl. Fri. wdb. lil
Il 147; Fri. wdb. Ill 243, 229;
237; Ter Laan 935; Gunnink 219;
Ter Laan 992.
Draayer 52; Gallée 44; Bergsma 81;
Ned. wdb. XVI 524.
struuk, struik.
strubalachien, struikeling, ongelukje.
'n Kleen strubalachien in ja addan ta woatar
alegan. D'r moet gien strubalachien in tb
weg koeman of at is varkeerd. Vgl. De
Jager I 721.
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sur<~p,

stroop. IJ is <~r zo fel op as d<~
op d<~ sur<~p, - erg fel op. Vgl.
Koffeman 43; Bergsma 8o; Ned.
wdb. XIV 1385.
susien. D'r komt gien susien van t<~recht3,
er komt niets van terecht. IJ wiet
:Jr gien susien van, - hij heeft er geen
flauw benul van.
suss<~dimn, in den doofpot stoppen, bedaren. W<~ mozzm die zaak maer
suss<~dierm. Suss:Jdiert 't al wat? wordt de pijn wat minder, voel je
je weer beter?. Nou, 't weer suss<~diert
al, - 't weer klaart op.
mogg<~n

Suundag,
Vgl.
1266;
1247;

Zondag. Suundas, 's Zondags.
Koffeman 4 7; Boekenoogen
Karsten II 148; Ter Laan
Gunnink 247·
Suunt<~rkloas, St. Nicolaas. Vgl. Draayer
53; Boekenoogen 926; Ter Laan ggg;
Fri. wdb. III 79; Van Schothorst
rg8; Gunnink 220; Draayer 53·
Suunt<~rkloaz:Jmann<~tjm,

(Sin te Reynuut); Friesische Sagen 217
(Schip Mannigfual).
suvmt:;g, zeventig.

suz:;g:;, suizing. Mins, ik zit 'r van in
'nsuz:;g:;,-hetsuizeboltme, het loopt
me boven 't hoofd, het is te veel om te
verwerken.
suzm, smzen.
sweb:~l, zwavel. Verouderd. Zie: swev:~l.
Vgl. Koffeman 48.
sweb:;lstok, zwavelstok. Verkl. sweb<~l
stökkien. Vgl. Koffeman 49·
swev:~l, zwavel. Vroeger sweb<~l. Zie daar.

T
tamfie, tarwebroodje, bruinbroodje. Iën
tamjïe. Zie: tamw:~brood. Vgl. Gunnink 221; Boekenoogen 1049; Karsten II 152.
taer:;w:;, tarwe.
taer<~w<~brood,

bruinbrood. Zie: taerifie.

speculaasje, St.
Nicolaaskoekje. Vgl. Draayer 53;
Gunnink 220.

takk:J, tak. Verkl. tekkien. Vgl. Gunnink
220.

Suunt:Jrnentm. h likbn 't skip van Suunt:Jrnent:m wel, da suv:m joar<~n in rh
wean<~g:; was in toe was 't :;r nog niet
duur, -je bent vreeselijk langzaam.
Zie: skip. Vgl. Ter Laan 1024; Boekenoogen 8g5; Harrehornee III 32gb;
Ned. Overleveringen 206. Verder:
Groningsche overleveringen I 194; Ts.
Volkskunde XVII 23; Ten Doornkaat Koolman I 79; F. Sundermann,
Sagen aus Ostfriesland 39; Prof.
Haas, Usedom-Wolliner Sagen, 2e
druk, go; Uhland, Schriften VII gg;
Simrock, Deutsche Mythologie 326
en 370; Kalff, Lied in de M. E. 467

tal, 200 haringen. 50 tal is een last.
Zie daar. Vgl. Fri. wdb. III 264;
Van Schothorst 209.
tänd:;, tand. Mv. tännm. Vgl. Van
Schothorst 209; Gunnink 220; Ter
Laan 1012; Fri. wdb. 111 226.
tännmtaerJgm, tandtergen, tantalisatie.
W:; add:m 'n pruufs:~ltj:m, 't was maer
tännmtaerJgm. Vgl. Gunnink 220;
Karsten II 153; Draayer 53; Ned.
wdb. XVI 883.
tas I, zak. Binmntas, - binnenzak van
een colbertjasje. Verkl. tessien. Vgl.
Koffeman 44; Karsten 11 152; Ter
Laan ror2; Ned. wdb. XVI roos.
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tas 11, kop. Goed g11brouwtb, duurg11wamkt11 tas koffie. Moet jJ 'n tas? Koem Jr
dan in. Moet j11 'n bekkien? Zie: bekkien.
teakm, teeken. Gien taal of teakm. Zie:
taal. Vgl. Koffeman 44·
teat11rm, vlug spreken, ratelen. Zie:
teatJrt. Vgl. Ter Laan 1038; Draayer
35; De Jager 11 639.
teatJrt, kletskous.
ted11l:Jk, tijdig, bijtijds. Zie ook bJtees.
Vgl. De Vries, afl. 31.
teed, tijd. Skel!Jvis is nog wat jonk in d11
teed, - 't is nog wat te vroeg voor
schelvisch. Zie: jonk. 'n Mins stömft
niet vàr z'n teed. AllJ taeim eaw11n wier
taeim, - pas op, na de vette komen
de magere jaren. IJ et tb teed, ij
komt van Or11n. Zie: Or11n. Vgl. Mees
328; Karsten 11 I5I.
teegoed. 'n Poartjm teegoed, - kopje en
schotelDe. IJ j'ok 'n mooi poartjm
teegOëd? Vgl. Fri. wdb. III 278; Ter
Laan IOI8; Ned. wdb. XVI I79I.
teend11, een vat dat gebruikt wordt om
melk in te laten zuur worden. Een
vat, nauw, hoog en schuin. Verouderd. Vgl. Koffeman 44; Fri. wdb.
111 286; Ter Laan 1028; Boekenoegen 1058; Karsten 11 I25.
teerak, rek met kopjes en schoteltjes, aan
den wand ter versiering. Vgl. Kofreman 42, i.v. rim; Boekeneogen
.
I056.
te.ffms, tevens. Vgl. Fri. wdb. 111 273;
Van Schothorst 209; Ned. wdb. XVI
I23I.
teltbr. In de uitdrukking: JiJ waffil got
as 'n teltbr z'n koent3. Zie: waffil,
472

koentJ. Vgl. Fri. wdb. 111 275; Ned.
wdb. XVI I 389.
tJrogg11, terug, achteruit, uit den weg.
'n Bietjm t11ràgg11 goon. Vgl. Koffeman
42; Ter Laan I024.
teug, tuig van een schip. Wat et dat
jacht 'n mooi teug op. Vgl. Ter Laan
1062; Van Schothorst 2 I 3; Gunnink
225·
teugzeudjm, ondeugende jongens. Vgl.
Ter Laan 1063; Van Schothorst 2I3.
teun, tuin. Vgl. Koffeman 44·
teus, thuis. Wel!Jkum teus, toatJ. Bij wie
bin j11 teus? Bij wie logeer je? W11
kregJn 'n po ar dagm 'r ïën11 teus, te logeeren. Zie ook slapm. 'r KoemJn
al skeutm teus, - in de haven. Vgl.
Koffeman 44·
teuslegg11r, bestedeling. Spottend iemand,
die thuis weinig of niets te zeggen
heeft. Vgl. Koffeman 44; Fri. wdb.
111 279; Stoett 2260.
teut11bel, I. vischnet. 2. slordig mensch.
JiJ likkm wel zo 'n ouwJ teut11bel. Vgl.
Koffeman 44; Fri. wdb. III 292;
Gunnink 222.
tevreen, tevreden. IJ et nou alles vàr z'n
kontant11mint in ij is nog niet t11vreen.
tibbJnjJl!J, vrouw die goed haar mond
weet te roeren, die ratelt. Verouderd.
Alleen nog in de uitdrukking:
'n Woord kan 'n zwaerd worrJn, zeen
Tibbmjel!J. Tibbmjell:J was de bijnaam
van iemand, wiens vader uit Friesland kwam. Misschien was deze
doopsgezind. Vgl. Ned. wdb. XVI
I83o; Fri. wdb. 111 28o; Gallée 45;
Halbertsma, tibbe.
tie, teen. Mw. tien. Ik eaw tien tien.

Grota tie, kleana tietjm. Tie van 'n koes.
Vgl. Koffeman 44; Gunnink 222;
Draayer 53; Van Weel I47; Van
Schothorst 2 I o.
tïëk, beddetijk. Ook: bedrbtïëk, pulamtïëk.
Vgl. Boekenoogen roso; Halbertsma,
tiik; Karsten 11 I52; Gunnink zzz;
Van Schothorst z10; Fri. wdb. III
273·
tielt, teelt, de tijd dat gevischt wordt.
Aringtielt van Febr.-begin Mei,
ansooptielt van begin Mei- I Juli.
Zie verder V erz. Rapp. Da loggar-

loim koeman tugan Suuntarkloas mit
baouwan tielt, - dan is de visscherij
geëindigd. Zie: loggar. Vgl. Boekenoogen 1050; I363; Karsten 11 I5z;
Ned. wdb. XVI I I85.
tïëmalan, zaniken. Vgl. Ter Laan IOI3;
Boekenoogen I053·
tïëmar, gemaakt mensch. Zie: geamalak,
gouwanlikkm. Vgl. Boekenoogen I 053.
tikkaltjm, klein beetje. Ik eaw maer
'n tikkaltjan gabrukt. 'n Tikkaltjan mel!Jk,
koffie, keaza, tee, sukkar, enz. 't Wordt
niet gebruikt van stoffen. Vgl. Draayer 53; Ter Laan I03I.
tinga, tijding, bericht. De dominee en
een ouderling brengen de tinga van
een doorlelijk ongeluk op zee. Wat
tinga van rb mol? Zie: mol. Vgl. Boekenoogen 1057; Fri. wdb. III z86;
Van Schothorst z I o.
tingabringar, zaadpluisje van een paardebloem.
tinkal, kleine kinkhoorn. Deze spoelden vroeger op Urk aan, alleen aan
den Staart. Na de afsluiting van de
Zuiderzee is dat opgehouden. Zie:
inkaldakoran, kukaltbkoran.

tip, lange, stijve punt aan den voorkant
van het middalrb, om den buik te
beschermen.

tjoekan, kloppen van een zweer. Vgl.
Ter Laan 1036; Fri. wdb. III 351.
tnïëgantag, negentig. Zie: nïëgantag. Vgl.
Koffeman 39; Van Schothorst 2II;
Gunnink zz3; Ter Laan I037·
toai, taai, moeilijk. Dan ad 'k 't toai vor
m'n gadachtan, -ik had het moeilijk.
toa!, taal. Doar is gien toa! of teakan van
ta zien. Vgl. Koffeman 44; Fri. wdb.
III .z6o; Ter Laan 1038; Van Schothorst zog.
toalan, talen. IJ et ar niet noa atoald om
't an ta roeran. Bv. van eten. Vgl.
Koffeman 34; Ter Laan 1038; Van
Schothorst zog.
toalie, touwtje. Zie: riftoalie. Vgl. Ter
Laan 1038; Fri. wdb. Ill z6o.
toata, vader. "Ik heb nooit gezegd van
toata en mimma, want mijn vader was
onderwijzer." 't Werd over 't algemeen gezegd door de visschers. De
niet-visschers zeiden voor 't meerendeel vader en moeder. Vgl. Kofreman 44; Fri. wdb. III z7o; Ter Laan
IOI5; Boekenoogen I044; Karsten 11
I 5 I; Mees 3zg; Halbertsma, mem.
toch. 'n Örkar prabiert alteed om ja 'r
tussan ta nieman. Dat ij ja ier toch, dat komt hier veel voor. IJ zal ar
wel kwoad omma womn. Dat ij ja toch.
tocht, tocht, trek. 'r Kan 'm gien tochien
bawaeian, - hij kan onmogelijk kou
vatten, zit goed ingepakt. Vgl. Ter
Laan 1039; Fri. wdb. III zg4; Van
Schothorst 2 I I •
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tàdd3 I, tor. Vgl. Koffeman 44·
tàdd3 II, oude lap. Vgl. Draaycr 54;
Gallée 46; Halbertsma, todden; Dek
87; Gunnink 223.

toe

I, toen. TOe ging ie j3 skabb3loarm!
In tOë ging ie noar z'n toat3. Vgl. Van
Schothorst 2I3; Karsten II I55·

tOë II, bw. van richting. IJ zou noa
boord töë. Vgl. Ter Laan I049; Draayer 54; Boekenoogen I o66; Karsten II
I55·
tOë III, dicht, gesloten. DJ làcht makt 'm
t0ë3. Zie: brik. Vgl. Koffeman 28;
Van Schothorst 2 I 3; Draayer 54;
Gunnink 223.
toe IV. Joa, tOë maer,- zeker, 't is wel
goed, ga je gang maar. Joa, toe maer,
- dikwijls om instemming te betuigen, als men naar iemand luistert.
Is j3 mimm3 ok in eus? Nee, mos j3 'r
eaw3n? Nou, tOë maer!. nee, laat
maar, nee, niets. Vgl. Ter Laan I049·
toer I, moeilijk werk. 't Is 'n toer om
'n ouw3 oend blaffin t3 laer3n. Schertsende opmerking. Vgl. Ter Laan
I04I; Fri. wdb. III 294; Gunnink 223;
Van Schothorst 2 I 3; Boekenoogen
I067.
toer II, keer, tusschenpoos. Peend3 bij dJ
toer3n, - bij tusschenpoozen pijn.
Zie: lijländ. Vgl. Ter Laan I04I;
Draayer 56; Pan 69.
toeta, vrouw of meisje, onbekwaam voor
haar werk. Zelden van mannen of
jongens. 'n Goar3 toeta, - 'n sukkel.
Vgl. Halbertsma, tute.
toeval. Gien toeval eawm, - niet welkom
zijn. Ik ad 'r gien toeval bij, - ik was
niet welkom. Verouderd. Zie: ov3r.
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togan, sleepen, dragen, heen en weer
dragen. 'n Rott3 toogt albs weg. Loop
nie so mit dat keend l3 togm! Vgl. Fri.
wdb. III 296; Boekenoogen I069;
Karsten II I 56; Taaltuin III 244
vermeldt "an 't waarek etoge" voor
Katwijk.
töllap, stuk voor op een broek, om de
knoopen te bedekken. Vgl. Koffeman
44·
tonfln, tanen. Kàrr3 tonm, nettm ton3n.
tànl3ldoz3, tonderdoos. Verouderd. Vgl.
Koffeman 44; Boekenoogen I072;
Karsten II I56; Fri. wdb. III 299;
Ter Laan I043; Gunnink 224.
toom, paardeleidseL Zie: Jonnflkm. Vgl.
Ter Laan I044; Fri. wdb. III 27I;
Gunnink 224.
top. Om top lopan, - het weilandgegedeelte van het eiland omwandelen. Zie blz. I85.
toppa I, vingertop. V erkl. töppien.
topp3 II, lok haar, voor het voorhoofd
recht neergekamd. Zie blz. I97·
Vgl. Ter Laan I046.
torm, toren. IJ moet vàr ja om d3 torm,
- gezegd tegen een meisje dat op
den vasten wal dient, en zich te
goed voelt voor een visscher. Om dJ
loran, is om den vuurtoren van Urk,
dus: op zee het brood verdienen, met
alle gevaren van het visschersleven.
tormput, put met drinkwater bij den
vuurtoren. Deze wordt bij gebrek
aan water gebruikt. De meeste
menschen drinken gefiltreerd regenwater. Zie: Harting 47, vlgg.

tömj, turf.

törr:Jv<m, brandstof inslaan voor den
winter. Die törr:Jv<m wil, die törr:Jv<m
kan, die tömv:J vorSint Jan. Zie blz. 2 I 5·
Vgl. Fri. wdb. III 353; Ter Laan
1048; Gunnink 224; Boekenoogen
1084; Tuinman II 24.

zi}

tot, bij.
köëm:Jn 'n <,oatfJrdag wier tot
enkang:Jr.
tov:Jrésh, tooverheks. Zie: kol, en blz. I g8.
tov:Jrs:J, toovenares. Ouw:J kollm wawn
tov:Jrsm. Zie blz. rg8.
trámp:Jbn, ongeduldig heen en weer
loopen, trappelen. Wa stojj:J t:J trámp:Jbn? Wat b:Jtrámp:Jl j:J nou toch, wees toch niet zoo onrustig! Vgl.
Ter Laan 1055; Gunnink 224; Van
Schothorst 212; Draayer 54; De
Jager I 786.
trapp:Jn. Brood trappm, - 't deeg met de
voeten kneden. Verouderd. Zie:
zwfët.
trappimn, betrappen. Vgl. Fri. wdb.
III 309; Ter Laan 1055; Draayer 54·
treen, treden. Brood treen, pen. Zie: trappm.

deeg trap-

trekhg:J, tocht. Doen d:J duur dicht, want
j:J zittm ier in d:J trekkiJgfJ. Zie: tocht.
Vgl. Boekenoogen 1077; Karsten II
157; Fri. wdb. III 312; Ter Laan
1056.
trekkm, tochten. Vgl. Karsten II 157;
Fri. wdb. III 312.
trekkmg, tochtig. Vgl. Boekenoogen
1076.
trieoat:Jr, draaitol. J:J likk:Jn wel 'n
trieoat:Jr, - opm. tegen een bewegelijk kind.

trieoat:Jrm, onrustig op je stoel heen en
weer schuiven, onrustig zijn, onnoodige bewegingen maken.
trintj:Jtrimn, leegloopen, lui rondloopen,
doelloos heen en weer loopen. JIJ
lopm maer t:J trintj:Jtrimn, in j:J vomn
niks eut.
troet, meelkost. Zie: pokkoek, potstroej,
kliek, stroef. Vgl. Boekenoogen 1078;
Karsten II 158; Gunnink 225.
troon, I. traan. Vgl. Koffeman 44; Ter
Laan 1058; Van Schothorst 212;
Gunnink 225. 2. levertraan. Vgl.
Ter Laan 1058; Van Schothorst
212; Gunnink 225.
tröppöt, trekpot. 'k Eaw zo'n dorst, ik
zal d:J tröppöt an m:J keel vastbenm. Vgl.
Koffeman 44· Op Wieringen zegt
men treppot.
trupp:J, trip. Muil met leeren bovenstuk,
houten zool en leeren hak. Waarschijnlijk werden deze gespijkerd
met trupp:Jtoasies. Zie daar. Vgl.
Halbertsma, trippen; Ter Laan 1058.
trupp:Jtoasien, spijkertje met mooien kop
voor leunstoelen. Ook vertinde kopspijker. Oorspronkelijk de spijkertjes
waarmee het leeren bovenstuk van
een trupp:J aan de zool werd gespijkerd. Vgl. Koffeman 44; Fri. wdb.
III 26r, taats; Van Schothorst 2og,
tc);)ts; Van de Water r 38, tats.
trut, alleen in: geam~Jl:Jk!J trut, - kinderachtig kind. Vgl. Boekenoogen 108o;
Karsten II rs8; Ter Laan 1060.
truz:Jloar, treuzelaar, iemand die langzaam iets doet, onnoodig omloopt.
Vgl. Boekenoogen 1077; Fri. wdb.
III 314.
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tubée, dunne, zwarte wollen stof, thibet,
rouwgoed voor de vrouwen, zomergoed voor de mannen. Dikwijls uitgesproken tabee. 'n Dessien van tubee.
Zie: tubejan.
tubéjan, gemaakt van tubee.
wel tabejan. 'n Tubejan pak,
dessien, 'n tubejan borstrok.
eaw 'n tubesan rok, ik kreeg
rok.

Bn. Ook
'n tubejan
N. B. ik
'n tubejan

tuntan, karnen als men maar wetmg
melk heeft. Het wordt dan gedaan
in een daartoe geschikte karn. Zie:
tuntalan. Verouderd. Vgl. Koffeman
44·

tussanboatjan, boatjan dat, als het koud
is, tusschen ongar- en bovanboatjan
gedragen wordt.
tussanbroek, broek die bij erge koude
tusschen onder- en bovenbroek gedragen
wordt. Gemaakt van dutugan, I. tegen. 2. tuganan. Aeragas tuganan
valstaerak,
vroeger ook wel van baai.
zien. Zie: gamoedarierd en amgas.
Nou,
moat,
ja binnan ok op ja tussan3· Iëna, die tugan ja ovar is, - iemand ,
broek noar da vroemoer avleugan, - spotdie tegenover je zit. Vgl. Koffeman
tend
tegen een jongen echtgenoot,
44; Ter Laan IOI7.
die erg bezorgd is voor zijn vrouw als
tuganständ, tegenstand. Vgl. Koffeman
het eerste kind komt.
44·
tütabel, Zie: teutabel.
tuganstoon, tegenstaan. Vgl. Koffeman tutarag, in bochten, niet netjes, scheef.
44·
Wat stot jiiën ulla tutmg, ja likkan
wel
zo 'n ouwa teutabel. Vgl. Ter
tuganstootjan, tegenvaller, tegenslag. Wat
Laan,
1061.
is dat keend vuurlak. Ja, maer iJ et ok
nog gien tuganstootjan ad. Ook bij de tut in gunt, zus en zoo. Verouderd. Zie:
visscherij: IJ et nog al d'rs 'n tugangunt.
stootjan. Vgl. Ter Laan IOI8.
tutta, oudere zuster, ook wel door
tuganwoordag, tegenwoordig. 't Is krimkinderen gezegd tegen de oudste
mantel zo weanag bot as 'r tuganwoordag is.
zuster van hun moeder. Oorspronkelijk een kinderwoord, maar
tuganzin, antipathie, afkeer. Zie: aver;:,ie.
't wordt dikwijls door ouderen getukkien, slaapje. IJ legt op z'n tukkien.
bruikt. Vgl. Koffeman 44; Ter Laan
Ik goon op 'n tukkien. Vgl. Koffeman
w6o, tudde; Mees 329; Fri. wdb. 111
44; Fri. wdb. 111 35I; Gunnink 225.
354·
tuks, aanslag, poging om iets te vertuul, lust, zin. IJ moet z'n tuul eut tulan,
krijgen. IJ et 'r genog tuksan op adoon.
- moet zijn zin doorzetten. IJ et
tullaband, tulband, soort gebak. Zie ook
'r z'n tuul àp a;:,et om Örkars ta laeran,
preumasop. Vgl. Ter Laan 1061.
- hij heeft er zijn zin op gezet om
U rksch te leeren. Zie: ;:,ettan, euttulan.
tuntalan, karnen. Verouderd. Zie: tuntan.
Vgl. Fri. wdb. 111 35 I; Karsten 11
Vgl. Koffeman 44; Ter Laan 1062;
I6o; Westfri. ww. IOI; Dek 88;
Halbertsma, tuntelen; De Jager I
Stoett
1589; Tuinman 227, 268.
744· II II9I.

tuut, zoen. Zie: poes. Töë, geef ja nona
'n tuutjan, - zegt een moeder tegen
een klein kind. Alleen kleine kinderen
geven een tuut, maar ze kunnen ook
wel een poes geven. Vgl. Fri. wdb.
lil 354; Ter Laan 1064; Boekenaagen 1067.
twaernJn, heen en weer loopen, ijsberen.
Loop daer nieso ta twaernan, goon tievar an
ja waerak, - zegt bv. een baas tegen
een luierenden knecht, een moeder
tegen een kind. Die lapt wier ta twaernan, - die komt weer op een ongelegen oogenblik. Vgl. Koffeman 44;
Ter Laan 1065; Karsten II 16o; De
Jager II 842.
twest, vast. Ik goon maer twest voort. Ik
eaw twest 'n bietjan aneuman. Goon jie
nou twest naar eus, ik koem zo.
twua, twee. T wieda, tweede. An twien,
in tweeën. Vgl. Koffeman 44; Boekenoogen 1085; Karsten II 1-6o;
Gunnink 226.
twieg, twijg. Zie: twigt. Vgl. Fri. wdb.
lil 357; Ter Laan 1065; Gunnink
226; Halbertsma, twiig.
twientag, twintig. Vgl. Koffeman 44;
Gunnink 226; Van Schothorst 214.
twigt, twijg. Mv. twieg, ook twegan. Zie:
twieg. Vgl. Koffeman 44·
twoalava, twaalf. Zie ook .deat.

u
uftar, gemeene kerel. Ook: vervelende
jongen. Smmg' uftar, - scheldwoord
tegen een man die de vrouwen naloopt. Vgl. Karsten I 204; Boekenaagen 355·
ügan, heugen, in de herinnering voort-

leven. 't Kan ma niet maer ügan,
ik herinner het me niet meer.

ugt, huig. Wa zullam da ugt lichtan,
we zullen hem tracteeren, op z'n
nummer zetten. Vgl. Fri. wdb. I 541;
Ter Laan 353; Van Schothorst 145·
ui. Zo ui, zo fui. - erg veranderlijk.
Jie bennan zo ui, zo fui, - je waait
met alle winden mee, je bent ongestadig, 't eene oogenblik vriendelijk, 't ander niet. Ook wel: zo ui, zo
fuis. Van jongens en meisjes in de
vlegeljaren, die het eene oogenblik
voor iets warm loopen en er dan
niet meer van willen weten. In
Kampen: te hoj of te foj. Vgl.
Stoett 879.
uissien, W. C. 'n Ussien mit 'n uissien
aran. Ik moet e.ffon noa 't uissien, netjes uitgedrukt. Nog netter is, bv.
als de dominee er is: ik moet e.ffon
noa affmn. Zie daar. Zie ook kakkan,
sketan, vat. Vgl. Karsten I 205; Van
Schothorst 146; Gunnink 227; Boekenoogen 359; Dek go; Van Weel
107; Fri. wdb. I 543; Draayer 22.
ulakies, geheimzinnig, dubbelzinnig, stilletjes, slim. IJ lacht zo ulakies. IJ out
'm ulakies, - hij doet of hij van den
prins geen kwaad weet. Die ging 'r
zo uiakies tumn eut, - hij ging
stilletjes weg. Dat moet ja nou 'rs
uiakies doen, - behendig, slim doen.
ulla, muts. Feen ulb, - hul met Brabantsche kant. Zie: kintjasulla, strokiesulla, en blz. I 97. Vgl. Koffeman
32; Boekenoogen 36o; Karsten I 206;
Ter Laan 350.
uspas, lokroep voor eenden. Verouderd.
uspien, jong eendje. Verouderd. Ja
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gonan mit ja bessien mze noa d' uspies.
Kiek as noa die mooia uspies!
ussien, Verkl. van eus. Op het schip:
bergplaats voor brandstoffen. 't Ussien van da boot, - 't kantoortje van
de Urker Stoomboot Mij. Wa ;;:,ullan
't ussien bij da skuur loatan, - 't is nu
genoeg, we zullen er nu een eind
aan maken, er mee ophouden. Vgl.
Koffeman 35; Stoett 224I.
utardatuut, zie: uut. Vgl. voor dergelijke
verlengingen Boekenoogen 706.
uuftarag, koud, huiverig. Ik bin toch so
uuftarag, 'k wou dat 'k 'n lekkara keut
adda. Zie: bükan. Vgl. Boekenoogen
356; Karsten I 204; Fri. wdb. I 542.
uut, uit. Alleen in een rijmpje. Zie:
snuut. Utardatuut, 't vertellesien was uut.
Zie: eut.
üval, heuvel. Zelden gebruikt. Da
bamgan in da üvals ;;:,ullan van vreugda
àpspringan.
uwalak, huwelijk. Zie ook elak.
V

vaer, ver. 't Is aerag vaer. Vaer ena, vaer
weg. IJ is vaer ena, - erg ziek.
vaerdag, vaardig. Verouderd. Da gust
worria vaerdag ovar 'm. Vgl. Koffeman
46.
vaerakan, varken. Ook schertsend boos
tegen een klein kind. Zie ook snuut.
Vgl. Koffeman 45·
vaerakiekar, verrekijker.
vaerta, verte. 't Dàndart in da vaerta nog.
vallan I, vallen. Vgl. Koffeman 46.
vallan II. Zie: duval.
vallatjan, valletje. Zie: skoorstienvallatjan,
rabat.

van, van. Da boot got van Keu;;:,an of, de boot vertrekt van Enkhuizen.
vandaga, vandaag.
vanzellaj, I. natuurlijk, vanzelfsprekend.
Dat is van;;:,ellaj, dat spreekt van zelf.
2. stopwoord.
vast, vast, zeker. 't Is nog nie so vast as
'n mussa mit 'n keelbänd, - 't is nog
niet zeker. Ik wist 't vast niet, - niet
heelemaal zeker. Zie: niet. Vgl.
Stoett I 585; Tuinman I 59·
vasta-wallar, niet-Urker. Minder gebruikt dan vreemda. Zie daar.
vasta-wals, niet-Urksch. Vasta-walsa minsan, - niet-Urkers.
vat, vat. Ik moet àp 't vat,- klein vaatje,
dat aan boord als W. C. gebruikt
wordt. Ik moet van 'm àp 't vat, ik heb maling aan hem. Zie ook
uzsszen.
veansoard, veinzaard. Verouderd. Vgl.
Koffeman 46.
veanzan, veinzen. Vgl. Koffeman 45·
veej, vijf. Zie: veva.
veejdJ, vijfde.
veefkop, vijfkop. Verouderd. Veeflop
ampals.
veeg, Ik eaw 'm göëd da veeg ana;;:,egd, ik heb hem goed de waarheid gezegd. Vgl. Ter Laan I I58; Van
Schothorst 224; Fri. wdb. III 34I.
veer, veer (van een vogel). IJ et nou weer
proatjJs, ij kan wier 'n veer van z'n gat
bloaon, - hij is weer een beetje
opgeknapt. Ja kunJn gien veer eut z'n
art plàkkm, -je kunt niets van hem
loskrijgen, hij wil niets afschuiven.
veevoek, zeester.
vega, vijg.

vel, huid, vel. Als een kind vraagt:
"Waar is moeder?" is het antwoord:
in dar vel, of: in dar vel, as ;;;a niet
astraapt is, dan issar nog wel. Zie:
paard, start. ,(ie et 'm da vellan ag'iëvan,
- zij heeft de verkeering verbroken.
Men verlooft zich niet op Urk. Op
een gegeven moment is 't an.
veldroga. 'n Aring veldroga, - drogen
zoodat alleen het vel hard is. Zie:
wiendroga, spouwar.
Valo, Vollenhove. Doar lopan drie Valosan,
- drie Vollenhovers.
venan, vinden. Dat ij ja avoendan, - dat
koopje is jou. Vgl. Koffeman 46;
Boekenoogen I I 4 I.
varaerja, l<?OP heen. Verouderd.
varastarieran, verzekeren, verklaren. Ik
wil ja wel varastarieran dat ja nou da
m'iësta woordan eawan. Vgl. Fri. wdb. I
391; Ter Laan 1086; Gunnink 231.
varbielflgfl, verbeelding. Vgl. Koffeman
45·
vflrbraeifln, breien, opbreien. 'k Moet nog
'n sluuf goaran varbraeian. Wat ja daags
varbraeian, moet 's nachs gadaeian, - een
gescheurde kor wordt overdag hersteld, dan kan er 's nachts weer mee
gevischt en geld mee verdiend worden.
vflrbreawan, breeuwen, 't heele schip
breeuwen. Iëlandal varbreawd, - heelemaal opnieuw gebreeuwd. Zie:
ovarsloon. Vgl. Fri. wdb. I 394; Boekcnaogen I I I 8; Karsten 11 I 67.
Vflrdagan, geraken, terecht komen. h
moetan zo an proatan vardagan, - zoo
aan 't praten raken. Ik Vflrdaagdfl
XXXII - Urk

bij . .. , - kwam terecht bij, belande bij . . . Da skeut vardaagria op
tb dam.
vardeffi(r)dieragien, verzetje.
vardesvfldieragien.

Zie ook

Vflrdeistok, vierduitstuk, plak, twee en
een halve cent. Zie: vierdeatstok.
vardestawieran, kapotmaken. Die noara
jonga, et ie z'n iela broek wier vardestawierd; as z'n toata teus komt krigt ie
vor z'n koenta. Zie: varrinnawierm. Vgl.
Ter Laan 1088; Fri. wdb. I 395;
Bergsma Sr; Gallée 48; Mees 329;
Van Schothorst 219; Dek 92; Van
Weel 151.
vardesvadimgien, verzetje. Dat dot ie vor
'n vardesvadieragien, - voor de afwisseling. Vgl. Bergsma 81.
vardijan, I. iets niet willen doen, uit
boosheid of koppigheid. IJ vJrdijt 't,
ij vartrapt 't, ij ontzegt 't. 2. 't Is vardijt
as dat kan, - 't is onmogelijk. Zie:
varluizan, wrtrappJn, varzeggan. Vgl.
Koffeman 45; Karsten 11 167; Van
Schothorst 218; Ter Laan 1090;
Halbertsma, verdeyen; Fri. wdb. I
394; Dek 91.
vflrdoen, verdoen, vernietigen, om het
leven brengen. Je zouan za zo vJrdoen, - zeggen vader en moeder als
de kinderen lastig zijn. Zie: skeuran,
skennm. Vgl. Fri. wdb. I 396; Ter
Laan 1089; Gunnink 229.
varduld, verdraaid. Ik wiet 't VJrduld nie
maer.
vareasan, eischen, noodzakelijk maken.
Oenza teed vareast, dat WJ nou opouwan.
Vgl. Fri. wdb. I 397; Ter Laan 1084.
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V3rgang;m, verleden. V3rgangm wient3r.
Niet: V3rgang3n week. Zie: V3rliedm.
Vgl. Koffeman 46; Boekenoogen
II2o; Fri. wdb. I 399; Ter Laan
1090; Gunnink 230.
V3rget3bk, vergeetachtig. Vgl. Ter Laan
1091.
v3rgoon, 1. vergaan. 't Zal j3 'r noa V3rgoon, -je zal je verdiende loon wel
krijgen, je trekken wel thuis krijgen.
Zie: dreupm, bessien. 2. voorbijgaan.
Zie: v3rgang3n. Vgl. Koffeman 45;
Ter Laan 109I; Fri. wdb. I 398; Van
Schothorst 2 I 8.
v3rguld, namaakgoud, klatergoud. Zie:
klot3nv3rguld.
V3rjoar3g3, verjaring. Vgl. Koffeman 46.
v3r:joar3n, jarig zijn. Vgl. Koffeman 46.
V3rkeaft, gecoiffeerd, verrukt. Ik bracht
'm 'n zeutjm vis, in doar wassie zo mie
V3rkeajt, - zoo mee in zijn schik.
V3rkloemm, verkleumen. Vgl. Koffeman
45·
v3rkouw3n, verkouden. Ik bin v3rkouw3n.
Vgl. Koffeman 46.
V3rkövv3rierm. Dat V3rkövv3riert wel, dat wordt wel beter. Vgl. Boekenoogen 482, I33o; Karsten II 34; Mnl.
wdb. VIII I927; Dek 92; Van de
Water I44·
V3rleend, verleden. Iëwg3 joar3n V3rleend.
V3rl3gm, verlegen. 't Is bet3r 'r mtë V3rleg3n as 'r omm3 V3rleg3n. Vgl. Ter
Laan 1096.
v3rlieden, verleden. V3rlietbn joar, V3rlietbn week. Zie: V3rgang3n. Vgl. Kofreman 46.

V3rlochtm, een luchtje scheppen. Vgl.
Fri. wdb. I 408.
v3rlaep3n, verloopen. Z'n iel3 boeltjm is
v3rlöëpm. Vgl. Koffeman 45·
v3rluizm, iets niet willen doen, uit
kwaadheid of nijdigheid. Ik wrluis 't!
Jie zoum 't V3rluizm. Zie: wrzeggm,
V3rtrapp3n, V3rdijm, Vgl. Koffeman 45·
V3rmaertbr3g3, vermeerdering, groei.
V3rmaertbr3g3 van joarm, - verjaring.
Ik jizzJbstier j3 mit tb V3rmaertbr3g3
van j3 joarm, in ik oop dat j3 lang3 lev3n
mugm in zoalJg stömvJn.
V3rneumm, noemen naar, een naam
geven.
V3rneut3ls, I. kunsten, gekkigheid. Wat
binnm dat nou vor V3rneut3ls. Ook wel
V3rnÜt3ls. 2. Da's ok niet veul V3rneut3ls,
- niet veel bijzonders.
V3rong3r, vooronder. Vgl. Ter Laan
1147·
V3rpronkm, aan opschik verkwisten.
'n Sloerd3r vJrsloert ma3r as 'n pronhr
v3rpronkt. Vgl. Fri. wdb. I 4I2; Ter
Laan 1099.
V3rrinwwierm, kapot maken. V3rrinwwierd, - oud door slijtage en gebruik. Zie: V3rdest3wimn. Vgl. Karsten II 170; Ter Laan uoo; Fri.
wdb. I 4I4; Draayer 58; Van Weel
I37·
V3rskaei3n, verscheidene.
vmkietJn, schrikken. Bin j3 vJrskeutm?
Vgl. Karsten II I 7 I; Boekenoogen
I I 3 I. Ook aan de Zaan bekend in
de beteekenis schrikken.
vmkil, ruzie. Ik eaw V3rskil ad. Vgl.
Fri. wdb. I 416; Ter Laan 1101.

varsloerrbr, iemand die den boel verwaarloost, versloert. Zie: varsloeran,
sloerie, sloerrbr.
varsloeran, verwaarloozen, slordig zijn
op iets. Da boel an boord varslomn.
IJ et al!Js varsloerd. Zie: sloerie, varsloerdar, sloerdar. Vgl. Fri. wdb. I 418;
Ter Laan I 102; Van Schothorst 219.
varsnaeian, versnijden. Vgl. Koffeman 46.
varständ, verstand. Ja varständ topt duur
Ja kinnis ena, -je hebt er je hoofd
niet bij, je luistert niet. Voor zegsw.
Zie: skuur.
varstïënd, koppig, onredelijk. IJ is varstfënd, - hij is koppig, voor geen
rede vatbaar, er is geen praten tegen.
verstoept, verstuikt.
vartellasien, verhaaltje.
varteran, verteren. 'n Veefoek verteert an
woatar, 'n zierneus verteert an zänd, van een zeester blijft alleen wat
water, van een zierneus wat zand over
als hij op het dek blijft liggen. Vgl.
Fri. wdb. I 422; Ter Laan I 104.
vartrappan, niet willen doen, uit boosheid. Zie: vardijan, varzeggan, varluizan.
Vgl. Koffeman 45·
vartreen, een loopje doen, een eindje
wandelen. Vgl. Ter Laan II05.
varzeggan, niet willen doen, uit kwaadheid. Zie: vardijan, vartrappan, varluizan. Vgl Koffeman 45; Ter Laan
I rog; Gunnink 233·
varzeupan, I. verzuipen, verdrinken. Plat.
Varzeupan skolla, zie: skol. IJ vm:upt.
2. opdrinken. IJ zal atlas varzeupan,
- z'n geld verdrinken. Vgl. Kofreman 45·

varzïêkmga, verzekering. Vgl. Kotreman 45·
varzindaga, verzending. Vgl. Kotreman
48.
varzinnaga, uitvlucht, smoesje. Verouderd. 'n Varzinnaga is gien batoalaga, met praatjes kun je niet betalen. Vgl.
Koffeman 46.
varzoekaga, verzoeking. Vgl. Koffeman
45·
varzütan, verzoeten. 't Geld varzüüt de
ambeid. Vgl. Kotreman 46.
vet, vet. IJ komt mit z'n neus in 't vet, hij valt met zijn neus in de boter.
Vgl. Ter Laan 125.
vetjan, Zie: oekavetjan. Verouderd.
vetmestan. Ja zïêkar, ik sa! ja vetmestan, opmerking tegen iemand die meer
wil hebben dan hem toekomt. Vgl.
Ter Laan I II 1.
vettageid, vet- en vleeschwaren. 's Wientars eawan rb minsan vettageid in eus.
veul, kwaad, venijnig. Die oend is
veul, - die hond bijt gauw. Vgl.
Boekenoogen I I73·
veust, vuist. Vor rb veust. Vgl. Koffeman
46.
veva, vijf. Veef kop aerapals. Eaw 'k 'r nou
veva? Veva, maar vijftag. Vgl. Mees
328.
vieg, Verouderd. IJ is vieg, - hij geeft
iets weg terwijl men dat in den regel
niet van hem verwacht. Vgl. Kotreman 45; Boekenoogen I I og.

vïërzstar, venster, raam. AstiJr 'n duur dicht
got, got 'r 'n vïënstiJreupm,- als je 't eene
verliest krijg je het andere wel weer.
As d'EriJ 'n duur dicht dot, dot ie wel wier
'n v"ïënstiJr eupiJn.
vierdeatstok, een plak, vierduitstuk. Zie:
viJrdeistok. Vgl. Karsten II I 72; Boekenoogen 11 3 7.
vieriJ, vier.
Viértien, veertien. Vgl. Koffeman 47.
vie,oliJvoasies, nietige, onbelangrijke gedachten; kleine, weinig beteekenende
bezigheden. Vgl. Koffeman 32; Ter
Laan I I 20; Fri. wdb. I 358; Dek 93;
Van Weel I52; Tuinman I 273;
Stoett 2596; T. M. B. 32, vs. 89.
viltjan, zwart, nogallaag bolhoedje, dat
's Zondags op Urk door de mannen
gedragen wordt. 't Woord veroudert
met het hoofddeksel. Zie: kampoes en
blz. I95·
vingiJr'öëd, vingerhoed.
vingiJrwänt, handschoen. Lett. een want
met vingers. Zie: wänt. Vgl. Kofreman 46.
vink, vink. Alleen de schildvink komt
op Urk voor. Zie: skildvink. JiJ zittan
as 'n vink die niet en kwinkt. Citaat uit
Cats. Vgl. Koffeman 45·
vinkiesgort, gebroken boekweit, boekweitegrutten. Meestal gegeten met
suriJp in bottiJr, soms met breuna sukhr.
vinn!J, vin. Mit z'n vinnan van 'm leggm,languit liggen, op z'n dooie gemak,
met armen en beenen wijd van elkaar.
vint, vent, man. 'n BestiJ vint.

vintan, bezoeken van de vaste klanten.
Vintm mit diJ bollamändiJ, - brood
rondbrengen met een mand. Verouderd.
vis, visch, Verkl. vzssten. Vgl. Kofreman 46.
vissan, visschen. Die 's nachs vist, moet
daags drogm. Zie: nacht.
vissiJraeia, visscherij, het visschen.
vissiJrman, visscher. Visscher wordt niet
gebruikt. Vgl. Fri. wdb. I 35$ Ter
Laan I I22.
vlaeriJkiJn, heen en weer loopen, tegen
een kind gezegd. Wat moet jiJ ar eut
doen tiJ vlaeriJkan, - wat moet je nu
nog op straat doen?
vleas, vleesch. IJ et tievar 't vleas as da
b"ïënen. 'k Eaw m'n ouwiJ nog 'n grusien
vleas an boord m"ïëiJgevm.
vlem, flesch. Is ie nog an diJ pappa, of is ie
al an da vlessa? Zie: pappa.
vliegan, vliegen. Gauw vliegan, arda vliegan,
- hard loopen, voortmaken. Ik bin
'r gauw een avleugan, - er zoo snel
mogelijk heengegaan. Nou moet ja arda
vliegani - als een kind een boodschap moet doen. Wat ij ja 'n koon,
jiJ eawan zïëkiJr wier lopiJn vliegiJn. Töë
maer, ij vligt zo vaer niet, - hij gaat
niet zoo ver van huis, loopt in geen
zeven slooten tegelijk. Vgl. Fri. wdb.
I 365; Ter Laan II25.
vlieg~Jr, vlieger, jongensspeelgoed. Zie:
bomneus, lik, prink, pinnehot, meuzytändan.
vlocht, vlucht. IJ is op da vlocht.
vloekan. Vloekan as 'n ketiJlboeÏiJr. Vgl. Fri.
wdb. I 37I; Ter Laan I 130.

vlug, vlug. ~l is niet amg vlug, - een v0dtbtj8n, klein stukje goed. Zie: fnoasien.
beetje ziek, niet erg lekker. Vgl. Van
Schothorst, 222.
voer8gzen, voering.
vluus, vlies, op de melk bv. Verkl.
vlusien. Vgl. Boekenoogen I I55; Kar- vöét, I. voet, ook voet van een kous.
sten II I75; Ter Laan II30.
2. lengtemaat.
voalwoat8r, vaarwater. Speciaal de vaarvoetveg8, Ik bin gien v0ëtveg8 van j8,
geul tusschen Enkhuizen en Urk.
je kunt maar niet alles doen met me
Zegsw. IJ et in man voalwoater 8Zetm.
wat je wilt. Vgl. Fri. wdb. I 386;
(De vorm vaalwater is ook bekend
Ter Laan I I42; Gunnink 236; Van
in Zuid-Afrika, waar hij vermoedeSchothorst I 3 1.
lijk is ontstaan door associatie met
de Vaalrivier. Hier misschien door vOl. 't Woater is vOl, - de waterstand is
dissimilatie?)
erg hoog. In de haven bv. Vgl. Fri.
wdb. I 388.
voar, vader. Plat, verachtelijk woord.
Bedreiging: As j8 voar van d8 week teus
komt .... / Ik zal 't tugm j8 voar zeggm! vöbm, veulen. Grot8 völ8m, dat j8 doar
binnm! - tegen een kind, dat zich
Loop noa j8 voar/ h ouwJ voar is an de
kinderachtig aanstelt, met de gekamk -je verzaakt je kinderplichdachte: kind daar ben je veel te groot
ten zoodanig dat je je ouders door
voor. Vgl. Draayer 6I; Karsten II
de kerk laat onderhouden. Vgl.
I 76; Boekenoogen I I 6 I.
Koffeman 46; Fri. wdb. I 324; Ter
Laan I I3I; Gunnink 228.
voll8k, visite. 'n G8zelbgJ karnar mit volbk.
Zie: baldoad8g. Vgl. Boekenoogen
voar8n, I. varen, 2. uitvaren. D8 skeutm
I I 59; Karsten II I 76.
binnm van d8 nacht 8voerm. Goe reaz8
as j8 voarm, - groet aan de visschers,
Vollmdam, Volendam.
's Zondagsavonds. Vgl. Koffeman
voort, weg, heen. IJ got om zes uur al
45·
voort. - W8 gown voort. 2. 'r Got 'n
voart, vaart. Vgl. Koffeman 45·
uur mie voort. 3· terstond. Ik zal
voarteug, vaartuig. Wier ang8r8 voarteug8n
't voort doen. Vgl. Boekenoogen I I65;
mit vis wazzm awkeurrwn.
Karsten II I77; Ter Laan II39; Fri.
voas, onaangenaam van smaak, van
wdb. I 38o; Gunnink 236.
water dat lang heeft stilgestaan.
vor, 1. voor. Bw. van plaats. Vor ArrwVerouderd. Vgl. Koffeman 45·
länd, vor IJ möim, vor Skmlingm visvoatoarJn, inham in het vertrek, die gesm. Zie ook an. Vgl. Koffeman 46,
vormd wordt door de bedsteden in
vor de duur. 2. IJ is vor züüt,- houdt
de lengte van het vertrek te plaatsen
veel van zoet.
in plaats van in de breedte; de overschietende ruimte noemt men voa- vömk, vork. Verkl. vömkien. Vgl. Kofretoarm. Verouderd. Vgl. Koffeman 46.
man 46; Karsten II I 79·

vörr3l, I. een vierde el. Veef vörral vor 'n
bänd op 'n rok. 2. een vierde vat boter.
Verouderd. Vgl. Koffeman 45; Boekenoogen I I 29; Karsten II I 79; Ter
Laan I I32; Fri. wdb. I 358; Gunnink
236.

vörr3van, schilderen, verven. 't Vörravan
van 't naeia skoel skiet oarag op. Vgl.
Karsten II I 79; Boekenoogen I I 33·
vörs, versch. Vörs eutt3 novan, - uit de
eerste hand. Vgl. Koffeman 46.
vörsien, versje. Dat vörsien kwam man zo
klaar ta vüran. Zie: kloar.
vorst I. Verkl. vörsien. D" vorst van 't dak.
Vgl. Koffeman 46.
vorst 11, koude. D3 vorst ;:,et niet duur.
vörv3, verf. Vgl. Koffeman 34, 45; Van
Schothorst 2 I 6.
vraeian, vrijen. Wa vnenan nog in t'Oe is 't
ofiraakt.
vreemd, niet-Urksch. Urkar vreems,- de
taal van iemand die Urksch en Nederlandsch door elkaar spreekt. Ja
proatan Urkars of vreemd. In 't vreemd
lop3n, - burger dragen. Vreemtb nestm, - niet-Urkers. Zie: vreemde.
vreemtb, een niet-Urker. Ook een Urker
die op den vasten wal woont en op
Urk Nederlandsch spreekt. "Dag
vreemtb", - zei een kind van drie jaar.
Zie ook nest.
vretm, vreten. Ik eaw 't avrïëtan, - ik
heb het gedaan, ik ben de zondebok.
Ik eaw d'r ganog op avrïëtan, -ik heb
daar lang genoeg mijn mond moeten
houden.
vreul3k, vroolijk. Verouderd. Zie: vrol3k.
Vgl. Koffeman 45·

vrev3n, wrijven. Vgl. Koffeman 46.
vrie, vrij. Verouderd.
vrïëkan, wreken. M'n mimm3 was d'r bij,
;:,odoentb kàn ik m'n oard nie vrïëbn.
Zie: oard.
vrind, vriend. Intiemer dan vrind is
moat. Zie daar.
vrind313k, vriendelijk, gastvrij. Zo vrind3!3k as blik. IJ was zo vrintbl3k as
'n ing3l, - zeer gastvrij. D" mins3n in
tb Stad binnm amg vrintblak, - erg
gastvrij. Vgl. Koffeman 46.
vrintblakeid, vriendelijkheid, gastvrijheid.
Zie: vrintblak. Vgl. Koffeman 46.
vrissm, onrustig zitten heen en weer
draaien. IJ zit t" vrissm op z'n gat,hij zit onrustig heen en weer te
draaien.
vro, vroeg. Verouderd. Vro op, - vroeg
op. V gl Koffeman 4s; Boekenoogen
I

170.

vraat, veelvraat. Jie binnan 'n vraat. Vgl.
Koffeman 45·
vrOëd, wijs, verstandig. Alleen in: tusmz
mal in vrOëd. Zie: mal.
vroem, vroom. Verouderd.
vroem3r, vroedvrouw. Verouderd. Zie
ook vroemoer. Vgl. Koffeman 45·
vroemoer, vroedvrouw. Zie: vroem3r. Vgl.
Boekenoogen I I 7I.
vrobk, vroolijk. Zie: vreulak.
vrouw3, vrouw, echtgenoote. Zegsw., zie:
boas. Twïë vrouwan, maar: 'n oop
vrouloim. D" vrouloim zittan an d'ïëna
känt, da manloi3n an d' angara känt. Da
manloian binnan 3voerm, tb vrouloian
blevm teus. Vgl. Koffeman 46; Karsten II 178.

vruttan, vroeten. Vgl. Koffeman 45·
vunst3g, vies, vuil, smerig. Verouderd.
Vgl. Koffeman 45·
(13) vimn. Dat vörsien kwam man zo kloar t3
vÜr3n,- dat versje kwam me zoo heel
bekend voor. Zie: kloar.
vurst3, voorste. In d3 vurst3 bank.
vuul, veel. Vuus 13 vuul, - veel te veel.
As 'n bietjan gOëd is, kan vuul gien
kwaad.
vuur, vuur.
vuurbmid3g3, voorgevoel. Zie blz.

200.

vuurbzeld, voorbeeld. Vgl. Koffeman 45·
vuurbOët, de oudste bekende vuurtoren.
De tegenwoordige is gebouwd in de
17de eeuw. Die daarvoor was van
hout. Zie: böët, bamgv'Uurtjan.
vuurdiel3g, voordeelig. Vgl. Koffeman
45·
vuurdoen, voordoen. Vgl. Koffeman 45·
vuurduur, voordeur. Vgl. Koffeman 45·
vuurenteus, zitkamer, voorkamer, waar
meestal ook geslapen wordt. Zie:
affirenteus. Voor den woningbouw zie
blz. 191. Vgl. Koffeman 45; Boekenaagen 1196; Ter Laan I 114; Fri.
wdb. I 375·
vuureus, voorhuis. Vgl. Koffeman 45·
vuurjokk3n, voorjokken. Vgl. Koffeman
45·
vuurkoemm, uiterlijk, voorkomen. Vgl.
Koffeman 45·
vuurländ, 1. deel van 't Urker weiland.
Vgl. Van Blom 46; 2. J3 gat volbgtj3
in j3 neuz3 is j3 vuurländ. Zie: gat.

vuurbk, goed gezond, vlug in 't opgroeien, vlug met loopen enz. Wat
is dat keend vuurbk! Ja, maer ij et ok
nog gien tug3nstootjan ad.
vuurliegan, voorliegen. Vgl. Koffeman
45·
vuurmidchg, voormiddag. Zo !ank as da
vuurmidchg, - is iemand die heel
lang opgeschoten is. Zie: !ank.
vuuràp, voorop. h zullm vuuràp zittm,
dat j3 affir3n niet ofvall3n, - antwoord
als iemand voorbarig iets vraagt,
vooral aan kleine kinderen.
vuurskiet3n, voorschieten. Vgl. Kofreman 45·
vuurtjan, licht. Aan het einde op den
Westdam, genoemd naar 't oude
vuurtjan op die plaats. Verouderd.
Zie: bamgvuurtjan.
vuurvallan, voorkomen, gebeuren. Dat
valt maer ze/dan vuur.
vuurvlochtrm, voortvluchten. Ook: het
werk misloopen. Verouderd. Vgl.
Koffeman 45·
vuurvlöëd, begin van den vloed, opkomende vloed. Zie: moon.
vuurwoord, 't eerst spreken. 't Vuurwoord
eawan, - iemand voor zijn met iets
te zeggen. Ook gebruikt voor twee
die ergens heen gaan en afspreken
dat de een beginnen zal het woord
te voeren.
vuus, veel. Vuus t3 kort in enkang3r, te dicht op elkaar. Zie: vuul, kort.
Vgl. Ter Laan 11 I2j Boekenoogen
I I 10.

vuustm, elkander de hand geven.
't Wordt heel weinig gedaan. Vgl.
Koffeman 46.

w
waei:m, waaien. Vgl. Koffeman 46, 26,
ofwaeijen.
waerd3, waarde. Vgl. Koffeman 46.
wamg, dwars, tegensprekerig. Vgl.
Boekenoogen II87; Karsten II I83;
Ter Laan I I 65.
wamk, werk. Vgl. Van Schothorst 225.
waerahn, schoonmaken. Zie: opwaerakan.
waerakezar, iemand uitsturen op het
waerakezar, - om de dakschaar
sturen. Ook wel: op da bout die bij
'tgat ofibrükan is. Vgl. Ter Laan 794;
Gunnink I I6; Meyer 58; Bergsma 26,
balkenscheere; Boekenoogen I 29,
342, 8o6, 1299, I35I; Stoett 401;
Schrijnen I 2I9.
waerakieskoes, kous, gebreid met slangvormige figuren. Zie blz. 195·
waeram, warm. IJ kwam bij mij mit
'n wammil änd an. Zie: änd. Vgl. Boekenoogen I368.
waffil, I. wafel. 2. mond. Ja waffit got
as 'n teldJr z'n koentil, -je mond gaat
als een wekker. Ik zit m'n waffil louiJ
ta proatrm. Z'n waffit stat niet, ij zal 'm
nog in da bränd proatan. IJ dot gien
waffil eupan, - geeft geen antwoord.
Vgl. Karsten II I 8o; Boekenoogen
I I 79; Fri. wdb. II 399: Stoett 2509.
waffiran, wat voor een? welke? "D'r
binnan twZë studentan op Ömk, iênJ kin
ik 'r van." "Maer waffirm biJdoel jJ
nou?" - welke van de twee bedoel je? Vgl. Koffeman 46; Van
Schothorst 224; Dek 95·
wagm, wagen. Toe mimmil, gief m'n
'n bietjm vuul? Antwoord: Vuulli.Jja op

'n wag3n. Aftar da wagm rakiln, - in
een ellendigen toestand komen, door
ziekte enz. 2. van een meisje gezegd:
geen man krijgen. Vgl. Karsten II
I8o.
walla, I. 't vastland. Ook: vastiJ walla.
An da walliJ wOënan, - niet meer op
Urk wonen. 2. Op Urk een bepaald
gedeelte van de haven. 'n Vissilrman
legt an diJ dam; of an diJ walliJ om til
skïêpan. Zie daar.
wallilga, walg, afkeer. Ik eaw 'n wall3ga
an die kost. Vgl. Koffeman 4 7.
wallie, watblief? Verouderd. Zie: wallief.
walliej, watblief je? Verouderd. Zie:
wallie.
wamp3lsturag, onhandelbaar. Alleen van
menschen gezegd, en voor een gegeven oogenblik.
wanavandilg, onbehoorlijk, ondeugend.
Ja wanav3ndag gadragan. Cadraag ja
nieso wanavand3g in 't Suundasskoel, oor!
- pas goed op, gedraag je niet onbehoorlijk. Vgl. Boekenoogen 11 84;
Karsten II I 82.
wangabn, wandelen. Zelden gebruikt.
Zie: k.Bimn. Vgl. Koffeman 47.
wang-oasilm, begeerig, hebberig, schrokkig.
wannaer, wanneer. Vgl. Koffeman 47·
wann3g3, werveling. 't Was net in diJ
wannag3 van diJ wiend, - waar de
wind het ongestadigst is, in een
werveling.
wanslaap, toestand tusschen waken en
droomen. 'k Was net in da wanslaap,ik sliep nog niet heelemaal. Zie: zam.

wänt, 1. want. Verkl. wintj:m. Voor
visschers werden ze gemaakt van een
flanelachtige, lichtgele stof. 2. onderarmbekleeding, die door de vrouwen
bijna uitsluitend naar de kerk werd
gedragen. Een gebreid mofje van
ongeveer 20 cm lang, uitloopend in
een puntig kapje, dat werd omgeslagen. Vgl. Koffeman 46; Van
Schothorst 225; Karsten 11 182.
wamJ, war. In dfJ warrrJ we.on,- abuis,
mis zijn. Zie: abeus.
warrald, wereld. Zie ook werrald. Vgl.
Koffeman 46.
wamlan, dwarrelen. 't Göëd wamlt om
dfJ leen enrJ, 't wil niet giiëd drogrJn, 't waschgoed hangt te flapperen,
't vangt niet goed wind.
wartal, wartel, ook een bout met een
moer. Vgl. Boekenoogen II8g;
Karsten 11 183; Fri. wdb. 111 409.
wasboabm, waschtobbe. Ik eaw d'ieb dag
an drJ wasboalrJm stoon ta bükan.
wasmrJsiena, waschmachine.
waspot, de ijzeren pot waarin de kieeren
gewasschen worden. Onderin brandt
een vuur. De pot wordt buiten gezet
bij mooi weer, en, als men in huis
geen ruimte of schoorsteen ervoor
heeft, ook bij leelijk weer.
wassm I, wasschen, de wasch doen. V d.
awossan. Ik wist niet dat jrJ wossm. De
vragenlijst van I 879 geeft ook wassen.
Zie: wossm. Vgl. Boekenoogen I I g8.
wamn 11, groeien. Zie: wossan. Vgl.
Boekenoogen I I go.
wat, iets. Vgl. Koffeman 35·

weagmg, weigerachtig. Vgl. Koffeman
47·
weagmn, weigeren. Vgl. Koffeman 4 7.
weanrJg, weinig. 'r Is tuganwoordag zo
weanrJg bot.
weanJg:J. Zie: SuuntarnentrJn, skip.
weanm, wenden. J:J kunm ja gat niet
weanan, zo drok is ie, -je kunt je
niet omdraaien of dat kind voert
weer wat uit.
weavan, wuiven.
wébbJzoemJrtjm, de tijd van de herfstdraden, nazomer, begin October.
weef, vrouw, wijf. Verkl. wijfien. 'n GOed
weef Dat weef! 'n Smmg weef Vgl.
Koffeman 46.
weembräuw, wenkbrauw. Vgl. Boekenoogen I2I8; Karsten 11 I8; Fri. wdb.
111 450; Ter Laan II85, I I94; Van
Schothorst 228; Opprel 8g; Dek 97;
Van Weel I57·
ween, WIJn.
weensrJl, windsel. Vgl. Koffeman 4 7.
wees, wijs. Zo wees as 't skeeteus van
Breamm, - spottende opmerking
over iemand die verwaand is. Zie
skeeteus. Vgl. Boekenoogen I2I8; Fri.
wdb. 111 443; Ter Laan I3I, 46, 86g,
II8g; Van Duyse I95·
weeseid, wijsheid. IJ is van weeseid omJvullm. Zie: ommJvalbn. Vgl. Koffeman
46.
weesneussien, wijsneusje. Vgl. Koffeman
46.
weesvingar, wijsvinger. Zie: speldamak:Jr.
weg I, weg. Bn. en bw. M'n mes is weg.

weg II, weg. Zn. Ik loop op da weg. Fig.
IJ bringt wat tJ wegJ, - hij zet den
boel op stelten, hij haalt wat uit.
wegm, wegen. Vgl. Koffeman 4 7.
weggJ, wittebrood. As dJ vimrloim teus
kwammm van da vangst, dan kriegm ZJ
'n skoot weggJ mit bestJ bàttJr in breunJ
sukhr. Die màggie allienchg àpetm. Maer
ie oordJ z'n vrouw 'r twïë plekkies van
tJ gïëven, in d" kieng3rm ok 'n indjm.
Een weduwe, die hertrouwen zou,
heeft haar vissJrman bedankt, toen
ze gezien had dat: "IJ d' iel3 skoot weggJ
allienchg opat". Vgl. Karsten II I 86;
Fri. wdb. II 44I; Ter Laan I I 75;
Van Schothorst 225; Gallée 52; Halbertsma, weggen; Opprel 8g.
wegmaeim, iets door onvoorzichtigheid
wegmaken. 't Is weg of 't wegJmaeid
is, - zegt men wanneer men lang
naar iets gezocht heeft, en het niet
terugvinden kan. Vgl. Koffeman 26.
wegmupJbn, wegsmijten. Mup3l dat ding
toch weg.
welders, weleens. 'k Eaw wehhrs in
Keuzm Jwest. Vgl. Karsten II I87.
welbg, dik, grof. Verouderd. 'n GrotJ
wellJgJ kamt. Vgl. Boekenoogen I 209.
welbkum, welkom. I. Welbkum teus,
toatJ, - zegt het kind als vader van
de vangst thuiskomt. Wel13kurn
teus, ouwJ, - zegt de vrouw. Zie:
ouwJ. 2. Zn.: wat lekkers dat de vader
meebrengt. IJ jJ nog weliJkurn vàr m'n
mzeJbrocht, toatJ? - vraagt het kind.
Vgl. Koffeman 46; Karsten II I87;
Boekenoogen 344, i. v. Hoornsch;
Fri. wdb, III 472.
wellinnJk, welneen! Lett. wel neen ik.
Zie: we/lint.

wellint, welneen! Verouderd. Zie:
welinnJk.
wenan, winden. Verouderd. Zie: àpklOënJn. Vgl. Koffeman 47; Boekenoogen I224.
wemld, wereld. Verouderd. Zie: warr3ld. Vragenlijst Aardr. gen. I879
geeft waereld. Vgl. Koffeman 46.
WesteandJ, Westeinde van het dorp.
Zie: Oosteanda. Vgl. Koffeman 47·
wezm I, wezen, zijn. Ww. Zie: nochg.
wezm II, wijzen, aanwijzen. Vgl.
Koffeman 4 7.
wichien, I oo pond. T wie in twintJg grotJ
skàlbn in 'n wichien. Als de schollen
ongeveer gelijk van grootte waren,
werden ze niet gewogen, maar geteld. Op de twee en twintig mocht
de koopman er een uitzoeken, zoo
gezegd voor de kat. Zie: skàlb. Vgl.
Karsten II I87.
wiebJmeisie, bemoeial, jongen, die meisjeswerk doet, een man die zich te
veel met vrouwenwerk bemoeit. Verouderd. OuwJ wiebJmeisie. Zie: kakkJmaezJ.
wiebJn, twijgen vlechten tot een mat.
Nieuw. Waarschijnlijk in gebruik
gekomen onder invloed van den
directeur van de mandenmakerij. De
eerste kwam uit Kampen, de tweede
uit Drente. Vgl. Boekenoogen I 2 I 5;
Mnl. Wdb. IX 266g, wipe; Ten
Doornkaat Koolman III 557·
wiedJk, wijting (visch).
wiedJkvretJr, scheldnaam vuor de Enkhuizers.
wiechrvoarm, wedervaren, overkomen.
Verouderd. Vgl. Koffeman 4 7.

wiedavrouw11, 't gewone woord voor
weduwe. Zie: wïëduw11.
wîeduw11, weduwe. Weinig gebruikt. Zie:
wiedavrouw11. Vgl. Koffeman 47·
.
.
wzeg11, wieg.
wïëk, week, zacht.
wïëkt11, weekte, plaats waar de zeebodem
slap is. Zie: stïën.
wielllklln, fijn sneeuwen.
wiend, wind. Ong11r da wiend eut. D11
katt11, da keend, die jongm, et wiend in
z'n gat, - de kat enz. is wat dol.
Ard11 wiend, - ong. windsterkte VI.
D'r was so vuul wiend, dat ;:;uvm duv11ls
gien bussien ooi àpp11rdan bring11n kànnm.
wiendapp11r, opschepper. Die wiendapp11r
et maer proatj11s as doadj11s.
wiendrog11. 'n Aring wiendrog11, zoo drogen dat hij ook van binnen bijna
droog is, en niet alleen het vel. Zie:
veldrog11, spouw11r.
wïënoar, weduwnaar. Vgl. Koffeman
47·
wient11r, winter. Vgl. Koffeman 46.
wient11ränn11n, winterhanden. Zie: kalvarsanan. Vgl. Koffeman 47.
wientarkelta, winterkoude. Vgl. Kofreman 46.
wier, weer, terug. Bin j11 d'r wier? IJ ja
nog wat wier ad?- heb je nog wat toegekregen?
wiersédan, weerszijden. Van wiersédan.
wierwaerak, antwoord. Ik sprak tugan 'm,
maer ij gaf glaggien wierwamk, heelemaal geen antwoord. Gief nou
wierwaerak, - geef nou antwoord,
verdedig je nou. Vgl. Boekenoogen
1203; Karsten II 185.

wïëskeend, weeskind. Vgl. Koffeman 47·
wïëten, weten. IJ wiet 't wel, as ie 't
maer oalan mag, - opm. wanneer
iemand doet of hij iets kan, maar de
gelegenheid niet heeft om dit te
toonen. Vgl. Koffeman 46.
wïëtmskip, wetenschap. Vgl. Koffeman
46.
wte;:;a, wees. Verkl. wïëssien. Vgl. Kofreman 47·
wijdropp11g, gulzig. Ja, ik ;:;al man kiengmn
zo wijdroppag makm, ;:;a moetm mit twïë
plekkies bol toe. Zie: roppag.
wikj11. Eut m'n wikj11!, -ga uit den weg,
of: blijf hem uit den weg. Vgl.
Ko:ffeman 47; Boekenoogen 1217.
wikkllltjm, wakkllltjm, wankel. Zie: wipp11rd11wap. Vgl. Koffeman 46; De
Jager I 8g8, 8gg, 853.
wikkm, wijken. Vgl. Ko:ffeman 4 7.
wild. Iëna op 't wild jagan, op hol brengen.

het hoofd

winsan, wenschen. Winsan in wouwm is
'n aeramoedag eusouwm. Zie: ni.Jjoar.
Vgl. Koffeman 4 7.
wint11ldiejien, wentelteefje. Kweeuwak in
de melk geweekt, in boter gebakken.
Geschenk voor een kraamvrouw o.a.
Zie: preum11sop. Vgl. Ter Laan 1198.
wipp11rdawap, wankel. Zie: wikhltjm,
wakkaltjm. Vgl. Ko:ffeman 46; Van
Schothorst 229.
wissaldoald11r, IJ et 'n wimldoaldar, hij heeft altijd geld, en men weet
niet hoe hij er aan komt. Zie: blz.
tgg. Vgl. Ter Laan 1202.

wit, vriendelijk, blijde. Wit lachen, blij lachen. Vgl. Fri. wdb. III 465;
Meyer 59; Stoett 2597·
woar, ·waar. 't Is woar, - het is de
waarheid. Vgl. Koffeman 46.
woareid, waarheid. In da Woareid stot ... ,
in den Bijbel staat . . . Vgl.
Koffeman 46.
woarniemag11, waarneming. Vgl. Kofreman 46.
woarniem11n, I. waarnemen. Da sa[ ik
wel e.ffon vor j11 woarniem:1n. 2. zien.
3· krabben, bijten. IJ et gauw da
keend woarmeuman. Vgl. Koffeman 46;
Ter Laan I206.
woarskoen, waarschuwen. Ik wil j11 nog
ïën keer woarskOën. Vgl. Ko:ffeman 46.
woarskoew11g3, waarschuwing. Vgl. Koffeman 46.
woat11r, water. Nou, as 't bovan woat11r
komt, dan kree J3't, - als 't terecht
komt . . . Opm. wanneer iemand
iets niet kan vinden waarnaar hij
lang gezocht heeft, om het aan een
ander uit te leenen. Dat is woater dat
beut3n j3 geut ommalopt, - daar heb
je niets mee noodig. 't Is zund:1 as ie
in skoon woat11r v11rzupt, - 't is zonde
als hij zou verdrinken. Zie echter
ook miet11roend. V11rzüpm aer dat zy
woat11r zicht, - door lichtzinnigheid
gedwongen zijn om te trouwen. Zie:
keldar. Vgl. Koffeman 46; Karsten
II I84; Ter Laan I2I3i Stoett 2535;
Van Lennep 239; Waasch Id. 703.
wöën11g3, woning. Weinig gebruikt. Zie:
eus. Vgl. Koffeman 46.
wöën11n, wonen. Vgl. Koffeman 46.

Woen:1sdag, Woensdag. Ook Woeniesdag.
Vgl. Koffeman 46; Boekenoogen
I227·
Woenploas3, woonplaats. Dat dömp, dat
eus, is m'n wöënploas3. Vgl. Koffeman
46.
Wogg11lum, Wognum.
wonm, pootje baden.
wömm, I. worm. 2. medelijdende benaming voor een kind~ Vgl. Ko:ffeman 47·
worrm, worden. Ik zal wat worrm astat
woar is! Vgl. Koffeman 47; Boekenoogen I230j Karsten II I8g; Ter
Laan I2I 1.
wömp, vier stuks. 'n Wömp aering11n
'n Wömp testm.
worst, I. worst. Verkl. wörsien. Woordan
as worst11n, maer nieso vet. 2. opgevulde
rand, onder aan den rug van het
midcbld11, waar overheen de rokken
wijd uithangen. Vgl. Koffeman 46;
Boekenoogen 1368, i. v. woord.
wossm I, groeien. Verouderd. Vgl.
Koffeman 4 7.
wossm 11, wasschen. Verouderd. Vgl.
Koffeman 4 7.
wroetm, wroeten. In dJ kachJl wröëtm.
Zie: morm.
wupp11n, wippen, springen. PoaltjJs wuppm, - over een rij palen springen,
een jongensspel. Maar: pimwipp:1n.
Vgl. Boekenoogen I 226; Karsten II
rgo; Ter Laan I215.

z
zahh11lm, sabbelen, van kinderen, op
een korst brood bv. Vgl. Van
Schothorst 230.

zaddoek, zakdoek, Weinig gebruikt. Zie:
die;:;Jkdoek, snoddoek.
;:;aew, zeef. Verouderd. Vgl. Koffeman
48; Draayer 63.
;:;aewn, zaaien. Vgl. Koffeman 48.
;:;aer, zeer, zwerend. Zie: spüün. Vgl.
Koffeman 48.
;:;aertJ, pijn. Vgl. Koffeman 48; Van
Schothorst 231; Boekenoogen 1249:
;:;aft, I. zacht. 2. allicht. Da kuun jJ ;:;aft
doen, - dat kan je best even doen.
Da kon jJ zajt e.ffies Jdoon eawJn, dat
had je nu best even kunnen doen.
Vgl. Boekenoogen 1244; Ter Laan
8s3; Gallée 6r; Gunnink 230; Karsten II u6; Draayer 4S·
zaftsinwg, zacht van aard.
zak, zak. Verkl. zekkien. DJ zak,
"'tslopien vor dJ opknapparsklïërm". 't Is
rood of blauw, meestal geruit. In
den zak gaan: da opknappJrsbroek,
't sarries rökkien, goeiJ ;:;warta koe;:;an in
opknapparsskaenan. 'n Deat in 't zekkien
doen. 'n OuwJ zak is 'n bee waerd, ook om een kleinigheid kan men nog
wel beleefd vragen, van beleefdheid heeft niemand schade. Vgl.
Koffeman 48.
zalm, psalm. Verouderd. Ook: pasalm.
Vgl. Koffeman 48; Van Schothorst
230; Van Weel 134.
zam, zacht, zoet, lekker. Nou lag ik net
so ;:;am, in nou elbp jie m3 in d3 wanslaap,
- nu verstoor je mijn slaap. Vgl.
Gunnink 244; Draayer 63; Gallée 6r;
Halbertsma, sam.
;:,änd, zie: sköllap;:;änd. Keuzarzänd. Vgl.
Koffeman 48, 49·

zänfbrag, zanderig. Zie: zäntJg.
;:,ändskeut, 'n langzame werker. OuwJ
;:;ändskeut, - ouwe zanikpot.
zamhn, zeuren. OvJr in wier ;:;amkan, babbelen. Zie: klessan. Vgl. Koffeman, 3S i. v. klessen.
;:;anJhr, 'n zeur, 'n dwingeland. Van
een kind gesproken.
zanJkskeut, 'n zanik met praten, 'n zeur.
;:;anakzak, iemand die niet opschiet met
werk, met spreken.
;:;angJrJn, I. gloeien. As ik JT mïë zit, dan
;:;angJrt m'n bïën zo, - van een verstuikten voet gesproken. 2. niet goed
koken, van eten. Verouderd. Vgl.
Koffeman 48; Boekenoogen 1246;
Karsten II 192; Fri. wdb. III ss;
Ter Laan 1221. Zie voor de verklaring: DeJager Il 729, 733·
;:;äntag, zanderig. Verouderd. Vgl. Koffeman 48.
zat, genoeg. Woatar ;:;at, noeg.

water ge-

zeal, zeil. Vgl. Koffeman 47·
zeabn, zeilen. Vgl. Koffeman 47.
zeddarbet, zed. Verouderd. Vgl. Koffeman 49· .(.edderbet, - gewone benaming voor Z. onder de ouden van
dagen nog in gebruik, vooral wanneer "Beabe of Bessien" de taak
op zich neemt, om de "beabe- in
bessieszeggers 's ochtes in 's aves'' op
te zeggen. Soort spelletje. Beabe
en bessien zeiden de kinderen alfabetisch op.
zedJ, zijde, kant. Peenda in m'n ;:;eda, stekta
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in da zeda. 't Barst ma m'n zetfan eut, -~ zeunag, zuinig. .<eunaga kniepart, - een
ik kan 't bijna niet langer verkroponaangenaam iemand, die een ander
pen. Zie ook zwegan. Vgl. Koffeman
niets gunt. Zie: kniepart, gramiet. Vgl.
48.
Koffeman 48.
t:,eggan. .<o gauw as da dag anhrak, was
at oalan azegd, - moest het net ingehaald worden. Vgl. Winkier I 54·
z;esindaertagar. Ouwa z;esindaertagar, spottende naam voor iemand met
een bochel.

z;eupan, 1. zuipen, veel drinken. IJ z;upt
as 'n krüpal, - het is een dronkaard.
2. drinken van dieren. Da katta wil
nie z;eupan. Vgl. Koffeman 48; Ter
Laan 1238; Boekenoogen 1270.
z;eupart, zuiper, drinkebroer. Vgl. Koffeman 48.

z;etskippar, iemand die voor een reeder
op diens botter vaart. Vgl. Fri.
wdb. 111 66.

zeuplappa, zuiplap. Vgl. Koffeman 48.

't maer op. Wa z;ugan vast in 't zand,
op de stranda. Da groend zugt 'r nogal.
J ie z;eugan ovaral finient eut. Vgl.
Gunnink 246.

z;fel I, trekzeeL Ja kunan 's ochtas 't z;tël
om ja skoeran leggan, -je kunt aan
't werk gaan. Vgl. Boekenoogen
1248.

z;eul, zool, schoenzool. Fig. z;eul ovar da
tonga, - beslag op de tong, bv.
wanneer iemand ongesteld is. Vgl.
Koffeman 49·

z;iel 11, ziel. Dink 'r omma ,ja kregan op ja
z;iel. Maar: Dink om ja aerama z;iela.
IJ is van da z;ielan avullan, - flauw
gevallen.

zeuvar, zuiver, eerlijk. Zegsw. 't Is
zettan. Ik sal d'r wezan of'k 'r azet hin,zeuvar in ja moend, - 't smaakt erg
ik kom vast. /ene in 't zunnatjan zettan,
lekker. Vgl. Koffeman 47·
-:- iemand, b~et ne~en. Z!e: zun~- 1 zze I, zee. Da gulla zu. Zie: gul• .<ïean as
t.Jan. IJ et r z n t~ul zn tu~l o~az;et, om
kamkan in lorans, _ hooge golven.
Orkars ta laeran. Zte: tuul. t Lik zettan,
Vgl. Koffeman 47 .
- 't lik de juiste lengte, de juiste verhouding tusschen de beide deelen zie, zij. Pers. vnw.
geven. Zie: lik, vliegar. IJ et man vor z;têdag, zedig. Verouderd. Vgl. Koffelien guldan an man gat azet, - hij heeft
man 48.
voor tien gulden gekocht en niet
betaald. Vgl. Koffeman 4 7; Ter Laan zïèfien, zeefje. Ja moetan z;'n woordan niet
duur 'n zûfien gooian, -je moet hem
1247. 1229·
niet altijd au serieux nemen.
zeudjan, zoodje. 1. z;eudjan vis. 2. Scheldwoord. Dat z;eudjan! Joe zeudjan zïëg. Ja zïeg in ja dfêg varjlöttan. Zie: dïëg.
dat ja doar hinnan. Zie: teugzeudjan. zzekar, zeker; temerig. 'k Wiet 't zïekar.
Vgl. Koffeman 48.
IJ prot z;ïekar. Vgl. Koffeman 48;
Karsten 11 193; Boekenoogen 1251.
zeugan, zuigen. Ik kan 't nie hetan, ik z;eug
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;:.ielament, Ja kregan op ja ;:.ielnnent. Zie:
;:.iel.
;:.ielöi, zij. Pers. vnw.
;:.ieloiln, zeelieden.
;:.ïëmal, zemel. Vgl. Koffeman 48; Boekenoogen 1253; Van Schothorst 231.

;:.îemalknopar, iemand die traag of langzaam in zijn doen of spreken is. Zie:
Koffeman 48.

ttëmëüs, schaaldier, dat in diep water
leeft. Zie: varteran an.
;:.iëmsleranlappa, zeemleerenlap. Vgl.
Koffeman 49; Ter Laan 1220; Van
Schothotst 231.
;:.iën, zenuw. In vleesch. Zie: ;:.ïënag.
Vgl. Koffeman 47; Karsten 11 193;
Boekenoogen I 248; Westfri. ww. 1o6;
Opprel go; Van Weel I 59·
;:.iendars, kijk eens, luister eens. Zie ook
weldars.
;:,renag, zenig, taai, van vleesch. Zie:
;:,iên. Vgl. Koffeman 47·
;:,ienawachtag, zenuwachtig.
;:.ienawan, zenuwen. 'k Loop mit da
;:.ienawan op m'n leef, -ik ben vreesel~k zenuwachtig. Vgl. Koffeman 47·
;:.ïëp. "Ik sallat tugan Ja mimma ;:.eggan".
"Nou ;:.eggat, dan kree Ja 'n bràgga mit
;:.ïëp wier". De belooning voor een
klikspaan. Vgl. Koffeman 49; Boekenoogen 1248.
.
;:.ïëpkop, zeepkop, bakje voor groene
zeep. Vgl. Ter Laan 1220.
;:.feva, zeef. Zie ook ;:.aeia.
;:.ïëvar, kwijl. Da ;:.ïevar liep 'm eut z'n
moend. Vgl. Van Schothorst 23 I;
Gunnink 245·

;:;zevmn, kwijlen, van kleine kinderen..
Vgl. Gunnink 24s; Van Schothorst
231; Ter Laan goo; Draayer 6$
Van de Water 153·
;:.im, dun touw. Verkl. zimmatjan. Vgl.
Koffeman 48; Boekenoogen 925.
zin, trek, lust. IJ ja ;:.in an droga vis,
Jan? Vgl. Fri. wdb. 111 76; Ter
Laan 1233.
;:.indan, zenden. Vgl. Koffeman 48.
zin;:.a, zeis. Vgl. Koffeman 48.
;:.oa, afkeer, tegenzin. Kool eaw ik tb ;:.oa
in. In oal eaw ik da ;:.oa agetan, - kool,
aal, heb ik me tegengegeten.
;:.oad, zaad. Vgl. Koffeman 48.
;:.oalag, zalig. Zegsw. Bin Ja niet ;:.oalag
dan bin Ja toch eut da bïënan.
<,oatardag, Zaterdag. Vgl. Koffeman 47.
;:.Odda, bezinksel in het water. Verouderd. Vgl. *.offeman 49·
;:.oedalan, I. langdurig venten met koopwaar, die geen aftrek heeft.. Verouderd. Zie: zwindalan. 2. Niet meer
met z'n werk uit den weg kunnen
komen. Als iemand oud wordt b.v.
;:.Oêgan, hijgen. Vgl. Koffeman 48.
;:.oemar, zomer. Iëna ;:.woaluw makt nog
gien ;:.oemar. Vgl. Van Schothorst 233·
;:.Öian, zuiden. 't ,(,ÖianwiendJan. Vgl.
Koffeman 48.
;:.oiaran, niet flink koken. Verouderd.
Vgl. Koffeman 48.
;:.ok I, moedermelk. Vgl. Fri. wdb. 111
165; Ter Laan 934; Van Schothorst
232; Gunnink 246.
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<;.ok II, zulk. Vgl. Boekenoogen I27o;
Karsten 11 I96; Van Weel I6o;
Gunnink 247.

Kofreman 48; Boekenoogen 1268;
Karsten 11 I96; Ter Laan 936; Dr.
Volksalm. 1846, 270.

zàkkm, zulk een, zoo een. Vgl. Kofreman 48; Fri. wdb. Il1 I66.

zoutan, inzouten van haring. Zie: inleggan.
zàvval, zooveeL
zukkan, zuigen. Alleen van kinderen.
't Keend ;:,ukt, maer toe 't wat mankierda
;:,üüg 't ok niet. Zukkan an 'n drokjles.
't Vleas was so goar, Ja konn3n 't wel
;:,ukkan. Vgl. Kofreman 48; Van
Schothorst 233; Houben I36; Westfri. WW. 106.
zuks, zulke, zoodanige dingen, Weinig
gebruikt. Zie: zàks. {,3 doen nou nooit
maer zuks, - ze doen nooit meer
daaraan.
zullan, zullen. 't Zal wel, - in verschillende intonaties, als antwoord
op een mededeeling. "Ja toata is
teus akeuman". "'t Zal wel!"- ik geloof
't niet. "In Keuzan is vuul aering
avàngan." "'t{,alwel".- dat kan wel
uitkomen.
zull3var, zilver. Zn. en bn. Vgl. Kofreman 48; Boekenoogen I 263; Karsten
11 197; Fri. wdb. 111 239; Ter
Laan I 246; Gallée 54; Van Weel I 59·
zunda, zonde, jammer. 'n Broek rnakan
àp da bàmmalsajàoi is zunda.
zundag, zondig. Vgl. Kofreman 47·
zundagan, zondigen. Vgl. Winkier I 54·
zundoar, zondaar. Vgl. Kofreman 47·
zunaga, trog, voerbak. Verkl. zunagien.
'n Vaerakan it eut 'n ;:,un3gien. De
zumga hangt buiten aan het hok.
V g!. Kofreman 48; Boekenoogen
I257; Karsten 11 I94; Van Schothorst 232.

zàks, zulke, zoodanige dingen. ;:l doen
nou nooit maer zàks, - ze doen daar
nooit meer aan. Vgl. Boekenoogen
1270; Karsten 11 196; Ter Laan
1245; Fri. wdb. III I66; Van Schothorst 232.
zoldartjm. Ov3r 'n papimn zotdartjan lopan,
op zwak, onbetrouwbaar ijs
loopen. Vgl. Boekenoogen I 266;
Tuinman I 69.
zon3n, zoo een. Vgl. Kofreman 48.
zongarling, zonderling, vreemd. Vgl.
Kofreman 4 7.
zool, I. zool; van een schoen, een muil.
2. Zie: zeul. 3· In de zegsw.: per slot
van abbazolan, of: àp slot van abbazolan,
wat eaw ik d'r nou mïë nodag, - wat
heb ik er per slot van rekening mee
te maken. Zie: slot, abb3zol3n. Vgl.
Kofreman 49, zeul.
zoor, vast kastje, in 't affirenteus, om
eten te bewaren. 't Had een schuin
oploopend deurtje. Zie: klappa. Verouderd. Vgl. Kofreman 48.
zoorda, spekzwoerd. Fig. M'n zoorda
zullan za giemaer zien, - ik kom er
niet meer in 't vervolg (bij oneenigheid). Vgl. Koffeman 48.
;:,örga, zorg. Vgl. Kofreman 48; Van
Weel I59·
;:,om, dor, droog; van water: hard, als
't niet genoeg schuimt, omdat de
zeep niet goed oplost. Reganwoatar is
gOêd, maer pQm,pwoatar is ;:,om. Vgl.
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zunna, zon. IJ kan niet velan dat tb zunna
in 't woatar skint. In 't ;:;unnatjan ;:;ettan,
- beetnemen. IJ lot 'm mooi in
•t ;:;unnatjan zettan, of: :{,et m'n nou maer
niet in 't ;:;unnatjan. Vgl. Koffeman 47;
Fri. wdb. 111 77; Van Weel 159.
zunnabloem, zonnebloem. Vgl. Koffeman
48.

;:;üün, 1. zoon. 2. aanspreekvorm voor
jongen. Binj'in Abrams skoot, ;:;üün?heb je het nogal naar je zin zoo?
Van een moeder tegen haar kleine
jongetje. Wat is 'r ;:;üün? Vgl. Kofreman 4 7; Boekenoogen 1268; Karsten
II 194; Fri. wdb. lil 164.
;:;uurdoop, zure saus bij visch, bestaande
uit: meel, ei, azijn, boter. Zie: dopien.
Vgl. Boekenoogen 1271; Fri. wdb.
III 242; Bergsma 87.
züüt, zoet, lekker. 't Levan is züüt, levende visch is lekker. Opm. als
er visch op tafel komt uit de ijskast.
IJ is aerag vor ;:;üüt. Vgl. Koffeman
48; Gunnink 248.
;:;uutjas, voorzichtig, stil, kalm. :{,uutjas
lopan, angars wordt ie wakkar. Nou, doen
maer ;:,uutjas an, oor. 't Et zoon oast niet.
Vgl. Koffeman 48; Boekenoogen
1265; Karsten 11 19$ Gunnink 248.
zuvamoantar, zevenmaandskind.
;:;uvana, zeven. Vgl. Koffeman 48.
zuvmjoaran, lang bestaan. Nou, toe moar,
't ;:,uvanjoart nog niet, - schort je oordeel nog even op, 't kan op den duur
nog wel veranderen. (Lett. Laat
maar gaan, 't bestaat nog geen zeven
jaar.)
XXXIII - Urk

zuvankleurd, Gestreept wollen goed, witte
ondergrond met verschillende kleuren. :{,uvankleurda rok.
;:;uva(n)tien, zeventien. Verouderd. Vgl.
Koffeman 48.
;:;wabbaran, langzaam het voorgestelde
doel naderen. Verouderd. Vgl. Koffeman 48.
;:;waerd, 1. zwaard van een schip. 2.
'n Woord kan 'n ;:,waerd worran. Vgl.
Koffeman 48.
zwagar, zwager. 't Is 'n ;:;wagar van m'n
mans bruur, - spottend voor een
heel verre verwantschap.
;:;webalstokkan, zwavelstokken. Verkl.
;:;webalstökkies. Verouderd. Vgl. Koffeman 48; Fri. wdb. III 250.
zweeg;:,aam, zwijgzaam.
zweemslag, zwijm. Jonger dan zwzemslag. Zie daar.
;:;wegan, zwijgen. IJ mos ;:,wegan, datlat
z'n ;:;eda eutbarst,- hij moest zwijgen,
het verkroppen.
zwiemslag, zwijm. Verouderd. Dat mins
is 'r van in 'n ;:,wiemslag avullan. Vgl.
Ter Laan 1006.
zwfët. 't :{,wfët van tb bakkar moet 't roggabrood lekkar makan. 't Deeg werd met
de voeten getrapt. Zie: trappan. Vgl.
Koffeman 49; Fri. wdb. 111 256;
Boekenoogen I275·
zwietan, zweten. Vgl. Koffeman 49·
zwïëvan, zweven. Vgl. Koffeman 49·
zwikkan, zwikken. Vgl. Koffeman 49·
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;:.wik;:.wak, meestal van dingen die geteld kunnen worden. IJ et sintm bij
da ;:.wik;:.wak, - heeft veel geld. Zie:
klis. Vgl. Karsten 11 I 50.
;:.windalm, langdurig venten met koopwaar die geen aftrek heeft. V erouderd. Zie ook zoedabn. Vgl.· Kofreman 48.

;::woalawan. Iëna zwoa/uw makt nog gien
zoemar. Vgl. Koffeman 48.
zwoar, zwaar Vgl. Koffeman 48.
zwoarta, zwaarte. Vgl. Koffeman 48.
zwoon, zwaan. Vgl. Koffeman 48.

z,woaian, zwaaien. Vgl. Koffeman 49·

zwörrauan, zwerven. Zwömum ovar da
aerda, - bij den weg rondloopen.
Vgl. Van Schothorst 233·

zwoaluw, zwaluw. Verkl. zwoalapien. Mv.

zij, zijde. Stofnaam. 'n Zaeian jurk.

LIJST VAN IN HET TAALKUNDIG GEDEELTE
AANGEHAALDE WERKEN

Aardr. Gen. - Enquêtes van het Aardrijkskundig genootschap van 1879 en I895·
In hs. aanwezig in het Bureau der Dialecten-commissie te Amsterdam.
Bakker - C. Bakker, Volk~geneeskunde van Waterland. Amsterdam, I928.
Bartje - Anne de Vries, Bartje. Nijkerk, I935·
Bergsma - J. Bergsma, Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen. Groningen, I906.
Van Blom - D. van Blom, Dorpscommunisme uit geslachtenbezit? Gedenkboek
ter herinnering aan den 70sten verjaardag van R. Schuiling. Groningen, I925.
Boekenoogen - G. J. Boekenoogen, De Zaansche volkstaal, bijdrage tot de kennis
van den woordenschat in Noord-Holland. Leiden, I896.
Boerenboek - Groot-Nederlands boerenboek onder redactie van Anne de Vries,
met dialectologische en folkloristische medewerking van P. J. Meertens.
Nijkerk, I 936.
Bouman - J. Bouman, De volkstaal in Noordholland. Purmerende, I871.
Breuls - C. Breuls, Vademecum, handelend over Maastrichtsch dialect. Maastricht, I9I4.
Van DaZe - J. H. van Dale, Groot woordenboek der Nederlandsche taal. 6e dr.
(bewerkt door P.J. van Malssen Jr.) 's-Gravenhage enz., I924·
Dek - J. Dek, Het Kruiningensch dialect. Overdruk uit het Archief, uitgegeven
door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, I928 en I934· Middelburg, I 928, I 934, 2 dln.
Ten Doornkaal Koolman - J. ten Doornkaat Kooiman, Wörterbuch der ostfriesischen Sprache. Norden, 1884.
Draayer - W. Draayer, Woordenboekje van het Deventersch dialect, 2de druk,
bezorgd door J. C. L. van der Lande en P. Fijn van Draat. Deventer, I936.
Driem. Bl. - Driemaandelijksche bladen, uitgegeven door de vereeniging tot
onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland. Utrecht,
I902-1927, 22 dln.
Dr. Volksalmanak - Drentsche Volksalmanak. Koevorden, I837- ..... .
Van Duyse - Pr. van Duyse, Spreekwoorden aan geestelijke zaken ontleend.
Belgisch museum, I841.
Eekart - Rudolf Eckart, Niederdeutsche Sprichwörter und volkstümliche Redensarten. Braunschweig, I893·
Franck-van Wfjk - J. Franck, Etymologisch woordenboek der Nederlandsche
taal, 2de druk, door N. van Wijk. 's-Gravenhage, I9I2.
Friesische Sagen - Friesische Sagen von Texel bis Sylt, gesammelt von Hermann
Lübbing. Jena, I928.
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Fri. wdb. - Friesch woordenboek (Lexicon Frisicum), bewerkt door Waling Dijkstra. Leeuwarden, 1898-1911. 4 dln.
Fijn van Draal - P. Fijn van Draat, Klankleer van den tongval der stad Deventer.
Tijdschrift voor Ned. taai- en letterkunde, 42 (1923), blz. 194·
Gallée - J. H. Gallée, Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect.
Deventer, 1895.
Grauls - J. Grauls, De spreekwoorden van Pieter Bruegel den Oude(± 15271569). Antwerpen, 1935·
Gunnink - J. Gunnink, Het dialect van Kampen en omstreken, Kampen, 1908.
Van Haeringen - C. B. van Haeringen, Supplement op het etymologisch woordenboek van Franck-van Wijk. 's-Gravenhage, 1936.
Harrehornee - P. J. Harrebomee, Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal.
Utrecht, 1858. 3 dln.
Harting - P. Harting, Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners.
Utrecht, 1853.
Hollandse dialektstudies - K. H. Heeroma, Hollandse dialektstudies, bijdrage tot de
ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands. Groningen-Batavia, 1935.
Helderman - J. Helderman, Overijsselsche en Twentsche woorden en uitdrukkingen. - Overijsselsche almanak voor oudheden en letteren, 1840, blz. 15.
Beukels - H. Heukels, Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten.
Amsterdam, 1907.
Bist. Gen. - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap 52,
(1931). (Journaal van den luitenant-admiraal Maarten Harpertszoon Tromp.)
Houben - J. H. H. Houben, Het dialect der stad Maastricht. Maastricht, 1905.
I. F. - Indogermanische Forschungen, 1892-.....
De Jager- A. de Jager, Woordenboek der frequentatieven in het Nederlandsch.
Gouda, 1875, 1878. 2 dln.
Karsten - G. Karsten, Het dialect van Drechterland. Purmerend, 1931, 1934·
2 dln.
Kiliaen - Cornelis Kiliaen, Etymologieurn teutonicae linguae sive dictionarium
teutonico-latinum. Leiden, 1 777.
Koffeman - K. Koffeman, Het Urker taaleigen. De taal- en letterbode VI,
(1875), blz. 24-49; dez., De vervoeging in het Urksch, -t.a.p., blz. 220-224.
Van der Kooy - T. van der Kooy Dz., De taai van Hindeloopen. 's-Gravenhage,
1937·
Ter Laan - K. ter Laan, Nieuw':Croninger woordenboek. Groningen, Den Haag,
1929·
Van Lennep - Mr. J. van Lennep, Zeemanswoordeboek, behelzende een verklaring
der woorden, bij de scheepvaart en den handel in gebruik en een opgave der
algemeene wetsbepalingen, daartoe betrekkelijk, en der spreekwijzen, daaraan
ontleend, een en ander voorzien met taalkundige opmerkingen en aanhalingen
uit onderscheidene schrijvers. Amsterdam, 1856.
Leopold- Joh. A. en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche
dialecten in dicht en ondicht. Groningen, 1882. 2 dln.

Mees - G. Mees, Schokland. Overijsselsche almanak voor oudheden en letteren,
Deventer, I847, blz. 267.
Meyer- G. J. Meyer, Oude Nederlandsche spreuken en spreekwoorden, met
taalkundige aanteekeningen. Groningen, I836.
Mnl. wdb. - E. Verwijs enJ. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek. 's-Gravenhage, I885-I929. 9 dln.
Van Moerkerken - P. H. van Moerkerken, Het Nederlandsche kluchtspel in de
I7de eeuw. Sneek, I898.
Moormann - J. G. M. Moormann, De geheimtalen, een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen. Zutphen, I932·
Nav. - Navorscher,!Amsterdam I85I-I94I·
Halbertsma - J. H. Halbertsma, Woordenboekje van het Overijsselsch. Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren, 1836, aanhangsel.
Ned. wdb. - M. de Vries en L. A. te Winkel, Woordenboek der Nederlandsche
taal. 's-Gravenhage en Leiden, I 864- ....
Ned. overleveringen - K. ter Laan, Nederlandsche overleveringen. Zutphen, I932.
Op de Hoogte - Maandschrift voor de huiskamer. Amsterdam, 1904- ....
opprel - A. Opprel, Het dialect van Oud-Beierland. 's-Gravenhage, 1896.
Pan - J. Pan, Drenthsche woorden en spreekwijzen verzameld en toegelicht.
Archief voor Nederlandsche taalkunde, I (1847-1848).
Sarauw - Chr. Sarauw, Vergleichende Lautlehre der niederdeutschen Mundarten.
- Niederdeutsche Forschungen. Köbenhavn, 1921.
Van Schothorst - W. van Schothorst, Het dialect der Noord-West-Veluwe.
Utrecht, I904.
Schrijnen - Jos. Schrijnen, Nederlandsche volkskunde, 2de dr. Zutphen, I93oI933· 2 dln.
Stoett - F. A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen
en gezegden naar hun oorsprong en beteekenis verklaard, 4de dr. Zutphen,
I923, 2 dln.
Taaltuin - Onze taaltuin, Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst, onder redactie
van Jac. van Ginneken, 1932-.....
T. M. B. - Trou moet blijcken, tooneelstukken uit de zestiende eeuw, voor
het eerst naar de hss. uitgegeven door G. Kalff. Groningen, I889.
Ts. - Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, uitgegeven vanwege
de Maatschappij der Nederlandsche Ietterkunde te Leiden. Leiden, I881-.....
Ts. Ned. Zeewezen. - Tijdschrift van de vereeniging "Het Nederlandsche Zeewezen". 's-Gravenhage, I 902- r 92 1.
Ts. Volkskunde - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. GentDeventer, I888-.....
Tuinman - Car. Tuinman, De oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte
Nederduitsche spreekwoorden. Middelburg, I726-I727. 2 dln.
Ver;:.. Rapp. - Verzameling rapporten uitgegeven door de Zuiderzeevereeniging.
Leiden, 1905· 2 dln.
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J. van Vloten, Nederlandsche baker- en kinderrijmen, 4e druk.
Leiden, 1894.
Volkskar. - P. J. Meertens en Anne de Vries, De Nederlandse volkskarakters.
Kampen, 1938.
De Vries - a. de Vries, Urk in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Urker
courant, 1932, 1933, 1934·
Waasch. Id. - A. Joos, Waasch idioticon. Gent, 1900.
Warenar - P. a. Hoofts Warenar met eene inleiding en aanteekeningen door
M. de Vries. Leiden, 1843.
Van de Water - A. van de Water, De volkstaal in het oosten van de Bommelerwaard. Utrecht, 1904.
Van Weel - M. A. van Weel, Het dialect van West-Voorne. Leiden, 1904.
Wesifri. ww. - J. de Vries Azn. Westfriesche woorden. Nieuwe Niedorp, 1910.
Winkier -Johan Winkler, Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon. 's-Gra·
venhage, 1874. 2 dln.
Winsch. - W. à Winschooten, Seeman, behelsende een grondige uitlegging der
Nederlandse Konst- en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart
sijn ontleend. Leiden, r68r.
:(,uider,zee - De Zuiderzee, een herinneringswerk. Amsterdam, 1932.
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2090. 1420 (Februari 21) 6p sant Peters ad Cathedram.
Bisschop Frederic geeft vrijgeleide aan Herman van
Cuynre en zijne onderhoorigen te Orcke,ingaande op
datum van den brief en durende tot veertien dagen na
de opzegging.
Afschr. - Reg. no.475 fol.40 vs.

1906. Z.j. (1413 November JO).
De gemachtigden van den heer van Voerst en Johanne van
Voerst eenerzijds en Dirc de Zure Helmichz. anderzijds
komen overeen,dat beide partijen zich op eene boete van
100 oude schilden zullen verbinden,om.het geschil over de
uit Dirc 1 s kasteleinschap van het huis te Oirck voortspruitende vorderingen·door<de gemachtigden van beide partijen te laten beslechten,,oo noodig onder medewerting
van een door den bisschop te benoemen oppersten scheids~
rechter.
Afsch.- Reg.no.199,p.266.
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judiciaal,gesloten 141J(Nov.30) ipso die Andree Apostoli,
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4319.

1478 April 10.
Maximiliaen en U~rie van Oestenrijck staan aan Evert
Zoudenbalch,proost van St.Servaes te Maastricht,to~
de misdadigers binnen zijne heerlijkheid van Urcke en
Emelwairde,anders genaamd Émeloirt,in sloten,huizen of
gevangenissen te zetten-(Opgenomen in eene akte dd. 1480
Juni 12.)
Afschr.-Reg.no •. 4 .fol~91 vs.

4367

1480 Juni 12
Bisschop David vergunt aah Evert Zoudenbalch,heer van
Urcke en-Emelwai7de,anders genaam Emeloirt,om in aansluiting bij het hier geinsereerde privilege d.d. 1478
April-10,waarbij f~iliaen en Marie van Oestenrijck~
no~trgoengen enz. hem toestaan de. isdadigers binnen zijne heerlijkheid in sloten,huizen of gevangenissen te
zetten,zijne gevangenen over Stichtach grondgebied
!daarheen te vervoeren,als,mde zijne ingezetenen voor
pachten of breuken in rechte aan te spreke in het
Sticht.
Afschr. - Reg.no.4 fol 191 vs.

