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VOORIBERICHT.
Dank zij de onvermoeide hulp van mijn trouwen medewerker, de
Heer Varkevisser, ligt ons Katwijksche Woordenboek klaar om uit
gegeven te worden door de N.V. Standaard Boekhandel te Antwerpen, zoodra de tijdsomstandigheden 't zullen toelaten. Er in
verwerkt zijn ook vele oudere woorden, genomen uit een geschrift
van een Katwijkschen visscher van het eind der achttiende eeuw :
Leven en bedrijf aan boord van een Katwijkschen visschersschuit
in 1790, uitgegeven in 1927-28 naar een handschrift der Mij . der
Ned. Letterkunde in het Jaarboekje van Leiden en Rijnland, door
Dr. A. Beets. Deze oudere woorden en uitdrukkingen, waarvan vele
nog steeds igangbaar zijn, duid ik aan met B. 1790. Tevens worden
aan 't Woordenboek toegevoegd eenige der meest karakteristieke
teksten, stenografisch verzameld door den Heer V. Uit deze kostbare gegevens heb ik indertijd mijn „Volkstaal van Katwijk aan
Zee" opgebouwd.
Juli '43. G. S. 0.

Zooals bovenstaand voorbericht getuigt, lag de tekst voor het
Katwijksch Woordenboek reeds enkele jaren voor den druk gereed.
Helaas heeft Prof. Overdiep de verschijning van dit boek, waarmee
zijn studie van de Volkstaal van Katwijk aan Zee voltooid wordt,
niet meer mogen beleven. Hij overleed in December 1944. Het
stemt tot weemoedige vreugde dat dit werk uit zijn nagelaten
papieren aan het licht mocht komen als een nieuw bewijs van zijn
veelzijdige werkzaamheid op het gebied der Nederlandsche Taal.
Nadat de tekst van het woordenboek reeds gezet was, verschafte
de Heer Varkevisser mij, tot mijn groote verrassing, veel nieuw
materiaal, dat ik slechts voor een klein gedeelte in de bestaande
lijst kon verwerken. De rest werd ondergebracht in een tweede
alphabetische lij st aangeduid als Aanvulling. Daarin zijn ook eenige
gegevens opgenom.en uit „De Volkstaal van Katwijk aan Zee" die
in het eerste deel van het woordenboek waxen verwaarloosd. De
Aanvulling omvat nu : 1. aanvullende opmerkingen bij woorden in
,
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de eerste lust ; 2. woorden die daar niet zijn vermeld. Op volledigheid kan dit woordenboek ook met deze aanvulling zeker geen aanspraak maken. De geografische namen, vaak vervormingen van
buitenlandsche namen, werden niet alle opgenomen ; wel de belangrij kste en ook eenige die men niet aantreft in „De Volkstaal
v. K. a. Z." (blz. 39).
Ook voor vele andere woorden verwij s ik naar deze dialectstudie,
waar verschillende zelfstandige en bij voeglij ke naamwoorden en
werkwoorden naar hun samenstelling, semantische waarde en syntactische functies zijn behandeld.
De teksten achter het Woordenboek heeft Prof. Overdiep niet
zelf uitgezocht. Waarschijnlijk geef ik hier meer dan hij zich had
voorgesteld. Ik acht dat vanwege de taalkundige en de f olkloristische beteekenis dezer interessante dialectteksten geheel verantwoord.
G. A. VAN ES.

A.
eigen, zelfde: „'t Mtge vaetje
kaeremellak was 't". „'t Was mitte
kaeremellak persies 't sage" (net
zoo).
eiland : „'n Schip as 'n
aailant
sailant" {zoo groot) ; B. 1790 en ook
nu nog gebruikelijk.
A āimant — Egmond.
dandelak — eigenlijk. Waarsch. uit
„fiat andlak".
aaregewaesie vermoeden, argwaan.
(in) Abrahams skoot legge — buiten
alle gevaar, in een „gemakkelake"
zee (met weinig golfslag). Ook „in
moere (n) skoot legge".
„Wie ben d'r achter?" —
achter
welke familieleden volgen bij de begrafenis? Verouderd is de vorm
„after". B. 1790: „Achter 't ho ^
— achter den landhoek (daar ligt
men namelijk veilig) .
achter(op)lui — degenen, die achterop het schip werken.
achter(e)-middag — ongeveer 5 of 6
uur 's namiddags.
achterdikst — uitroep ter aanmoediging bij zwaar werk bij de vleet.
B. 1790: „after dikts!" Vermoedelijk
in verband met het feit, dat de laatst
ingehaalde (achterste) netten de
meeste haring bevatten, „'t dikst
zij n".
achtereb — zie „zāevaltij ".
achterste ruim van de
achtergat
bom.
achtergatsman — de man, die op de
bomschuit ging over de waren, die in
het „achtergat" werden opgeslagen.
achterin ('t) — achterlogies.
achtervloed — zie „zsevaltij ".
aekertjee — klein, smal emmertje met
touw, om water uit het „bomgat"
van het vat te halen.
ael — „Ael genog uit de pot" — er is
nu overvloed ; de vangst is ruim.
Verouderd; ook B. 1790.
Aelburg — Aldeburgh, bez. Lowestoff.
aendacht — zie „trekke".
de baai van Arendje
Aene bae j
(vrouwennaam, verkort Aene) .
aanstonds, zoo
aenstons ( aestans )
dadelijk. Ook B. 1790.
aep driekant zeil tusschen de masten; meestal voor de achtermast.
&age

der (bijw.) -- eer, eerder.

aerdedonker —

pikdonker.

aerdag — eigenaardig, typisch: „Ze

hsad van die aerdage trekkies over
d'r".
aerdighāadje cadeautje; grapje.
aardappelen.
aerapale
aes — lokaas, bijv. koelever, jonge
visch etc. voor de beug.
aesne t j es — nauwe haringnetten voor
het vangen van „aes" voor de beug.
āest — eerst.
aeva (n) s6ere — beter warden, voornit gaan : „Mit al ons sāale bē-we
niks aevasseert". „Maer hij was niks
aevasseert" (nadat hij een geneesmiddel had gebruikt) .
d,ewach eeuwig.
aeventuur — geluk, kans.
aeventure — wagen, risico loopen.
aeze -- de „vishouke" van aas voorzien ; „de beug aeze".
akkadeere — 1. beraadslagen ; 2. goed
met elkaar opschieten, vooral negatief.
akkepoe f e — spel, waarbij een plankje
over een stoeltje werd gelegd, z6o
dat een eind van dat plankje buiten
het stoeltje stak, terwijl op het andere eind een bal werd gelegd. Met
een zwaren hamer werd nu op het
fiitstekende eind geslagen, waardoor
de bal een grooten boog door de lucht
maakte.
Alle f arniss (011efanēss) — Oxfordness, ben. den Theemsmond.
allegaer — allemaal, overal: „Dat
waere allegaer droogers". „D'r stinge d'r 'n hsele skaere mense rondom
de vis, allegaer".
allegerand (e) alle soorten, allerlei:
„Allegerand tuig, allegerande vaertuige, allegerande vis". Ook in B.
1790.
alles — in elk opzicht, (toegevoegde
bepaling) : „'t Was vrouger skraelbik, Idles!" „'t Was dik fan regen in
alles" — en andere bezwarende omstandigheden.
almaer, amm (a) er — volortdurend:
„'t Is mee slecht weer, almaer an".
altames misschien: „Azj e Gijze
altames siet, sech 'm dan, dat
althans — hoe dan ook, hoe 't ook zij ;
aan het begin van een nieuwen zin.
Verouderend.
. . ."
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Altij t Arke

altij d ; van ouds ; ten minste
of althans : „An de straet daer
weunde altijt Hubrecht". „Dat kolve
wier altijt edaen as 't 'n harde
strand was". „Zoo zegge-ze-n-altijt
hoor !"
al2vat — naar gelang : „Alwat-tat
Mallegat smaller eworde-n-is, benne
ze daer op te Watering verdaegt".
al-z'n-daege — toch nog (uitroep van
verbazing) : „En 't ging d'r al z'n
daege hove heen". „'t Liep
daege goet (of)" — het liep toch nog
goed af,
ammaer — zie „almaer".
ampart — apart, afzonderlijk. Mogelijk onder invloed van „an part(e) ".
an — 1. bijw. „Azzawe an waere" -met de schuit thuis. „De born wier
anezettat" — op het strand gezet.
„Opte zos weke waere we an." „Hij is
an" — hij heeft alles afbetaald.
2. voorz., in de richting van. „An
zāe" — zeewaarts. „We benne de
hāel' ochtend an zāe komme gaen".
„Hij Mat an zāe" — hij gaat verder
van den wal, met den kop van den
wal af. „An zāe van de straet" —
verder in zee dan de „straet" ligt.
De zeilen komen „an de wind", als
ze niet meer dragen, maar de wind
van voren er in slaat. „An de wind!"
waarschuwing aan den roerganger. „'k Gae an me frok j e, me
boezeroentje, me overhemmetje" —
met mijn „frokje" enz. aan. „An
moote, an flenters, an stikke". „An
zwijm legge" — in zwijm liggen.
anbire — alle zeilen bijzetten, ook
fig. : „Ko, jonges, we zelle nog eras
anbēre !" — oorspr. stutten met de
schouders.
angaen — 1. lawaai maken, te keer
gaan : „Die jonges-tie gaen an as-te
weergae !" 2. bezeilen : „We gaen de
lāait iet māer an !" — we moeten
nog een keer over stag, we kunnen
hem niet meer bezeilen.
anhauwe — de vleet door middel van
den reep tegenhouden bij het „skiete", als er iets niet in orde is ; teg.
„viere". „Hauwe, hauwe, hauwe ! !"
— bevel. „We hieuwe-n-an".
ankomme 1. aan „de" strand varen
met de born. 2. als lijk worden aangespoeld : „Wullem van Aeie is
hallavwege Skeveling an-ekomme."
3. er van afhangen : „Dat komt er
an, hoe hard of we viste". 4. toenemen in gewicht.
an/bon — aanlooden, dieplooden ; perfectief den grond raken: „Dat k6-j e
altijtt

jet anloon mit s•o'n vaert". „De kust
anloon" — langzamerhand, aldoor
loodende, de kust naderen.
anloope — 1. het vastloopen van het
trawlnet aan een wrak. 2. het aanloopen van een katrol, of ander
draaiend voorwerp, doordat het niet
meer recht staat. 3. bezeilen of aandoen van een haven.
anooge — zien, met de oogen bereiken : „Je ken 'm iet m āer anooge".
anpasse — probeeren, in het werk
stellen : „We hebbe driemael an-apast,
maer 't was gien weer am to haele".
anskauwe — aanschouwen, meemaken:
„Kenne dat me oochies nog m āer es
anskauwe".
ansla,en — 1. zeil aan de mast of stag
bevestigen, een hoepel om een vat,
enz. 2. in gebruik nemen, een ton,
etenswaar, enz.
anspreke 1. roepen (porren) voor
de wacht; waarschuwen om to varen
(verouderd) . „Jo, hei-j'al an weze
spreke?" (voor de wacht) . 2. een
woordje met iemand wisselen. 3.
rondzeggen van overlijden.
ansteke — 1. een voorraad beginnen
te gebruiken: „Is die doos koffieboone al an-estoke?" 2. dichtbinden:
„De kuul van het trawlnet ansteke".
3. tijdelijk repareeren, een zeil, een
broek : „Effe ansteke !" 4. beginnen
te rotten van groenten of fruit: „Die
kooraep is al anestoke".
anstik(kent) — kapot, ook adj.: „Die
nette benne ook anstik (kent) ."
„Haelt-tie anstikkende nette m,āer
op!"
.
antorrene — 1. vastraken aan een
„heft" van het schrobnet (zie
„tome"). 2. groote kracht op een
vastgemaakte kabel of staaldraad
krijgen, bij meeren of slepen bijv.
antije — ( opnieuw) beginnen : „Weer
antije !" „Weeran !" Zie „tije".
anvalle — met sterker golfslag „anvalle" tegen het strand, dan met de
windkracht overeenkomt; voorteeken
van slecht weer. „'t Z āetj e valt nogal an!"
anweze — aangekomen zijn van een
born (zie „an ") .
anzāale — bezeilen : „Bij N.N.O. wind
dan k6-je 't āailand nog anzāale".
anzette — 1. aan strand komen (met
de bomschuit) : „Die zel anzette!"
2. steviger draaien, slaan of halen
van een moer, een hoepel, de stag,
't want.
arke — verouderd voor „harke"
(zwaar en _ langdurig werken) .

Asselhaai—Bakker
asselhaai — een haai-soort.
asserantoe (bijw. van graad) — in
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werk dat ze doen, nl. „vosse" : „Hij
was al twie en twintig, maer hij voer
voor auwste." „W ij vaere twie
auwstes". „Auwste, hier komme!"
„Piet dee chien auwsteswerk, hij
hadde vierd'alf".
auwdwij f — zie „boereknoop".
auwdzdalder — schip, dat na een bepaalde reis, waarvan anderen reeds
terug zijn op ree, nog niet binnen is
geweest: „Da's nog 'n auwdz āalder,
niet?"
auwerwess — uit den ouden tijd
(bnw.) : „Dat mot al hāel auwerwess
weze". „Van dat auwerwesse zou ik
nog rijkelak op kenne geve".

hevige mate: „Die tonne fijffoete
(zeesterren) die stonke asserantoe."
B. 1790: „assertoe".
as-soo-goet — „Deurnat assoogoet" --zoo goed als geheel nat. „Elk jaer
'n nieuwe as-soo-goet" nagenoeg
elk jaar een nieuwe.
auwd (bijv. nw.) — oud : „Auwe haering" (ook „auwe") — van 't vorige
jaar. „Auwe" — schipper, kapitein:
„wat zāad den auwe?". Ook vocatief
voor vriend, maat: „Weet je 't nog,
auwe?" „D'auwste" (mv. „auwstes")
— de oudste (n) van de lichtmatrozen ; de benaming hangt af van het
B.
bdai — zie „kruisbāai".
bdais — het opspatten of het over-

komen van fijn verdeeld water (buiswater) : „Ik kreeg 'n bāais dat 'k tot
me nek toe nat was". Zie „Maize"
(werkw.) .
bdait — Wanneer van een vlieger het
touw breekt, zegt men : „Hij gaet
op te-bāait". Waarsch. op buit uit;
ironisch.
bdaitele — buitelen: „Nou zē-je 'n
beer zien bāaitele" — iemand die te
hoog springt, zien vallen ; ook fig.
b.v.: een gokker failliet zien gaan.
Maize (werkw.) — opspatten of overkomen van fijn verdeeld water
(buiswater) . „Deuze logger bāaist
gaauw". „Ik ben nat ebāaist".
baajegaer — beide(n), tezamen.
Mal (bāol) (bnw.) — gaar, kokend,
opborrelend ; het wateroppervlak
rimpelend door krioelen en springen:
roep.
„De koffie is Mall!"
Male — springen en krioelen aan het
wateroppervlak : „De haering Malt".
(17e Eeuw beilen, zie Ned. Wdb.) .
bāalhaering — de jonge haring, die in
massa bij vlakke zee het oppervlak
doet rimpelen.
bāalmekriel — idem van makreel.
baeke(n) — sein (teeken) : „Dan
hāaj a-we baekes, dat vaere Binge
dattewe mekāar kosse kenne. Dan
zellewe de māon hallaver mast hij se".
Verouderend is „baekene" — seinen
met een afgesproken teeken in de
mast.
baeli — (hoos)vat; zie ook „boomball".
baelie (werkw.) — uitscheppen van
water uit het schip of de boot. „Wie
komt chunter anbaelib?" — met veel
beweging of moeite aanloopen.

bden — 1. touwbaan, touwslagerij:

„Dat tauw is soo van de bāen
(nieuw) ". 2. baan zeildoek: „Drie
bāene in 'n klāan fokje". 3. „Da'z

weer van de bāen" = afgehandeld.

Mender

—

touwslager.

Bdenderslop
Katw. straatnaam.
baes — reeder; ook wel schipper:
—

„dambaes" of „walskipper" — de
walchef die over de uitrusting van de
schuiten gaat; „onderbaes" — kuipersbaas op groote reederijen. „As te
baes belieft!" — uitroep als de netten klaar liggen om geschoten te
worden, gericht tot den schipper, die
daarna zegt: „Vooruit maer", vroeger : „Laet chaen in Godsnaem".
Petten af.
baetje — puntjasje, als van een liftboy tegenwoordig, vroeger door visschers gedragen.
baggere schelpenvisschen.
baggeraer, baggerder — schelpenvisscher.
bakje — koffie of thee, oorspr. schotel
fonder het kommetj e : „'n bakje doen"
— koffie of thee drinken. „Bakje
(is) bāal !" — de koffie, thee is
klaar.
bakke — verl. deelw. van bakken:
„bakke haering, bakke vis".
bakke — niet veel van terecht brengen: „Die hāad er ook wat fan
ebakke!" Die bakt er totael niks fan.
bakker — bruine strook op een gebakken aardappel, of bruine korst op
de rijst ( „bransel" ) . Uit de samenvoeging „'n bakker fin" zou door
assim. van de -n aan b- kunnen zijn
ontstaan het znw. „bakkerām" —
sneetje brood, dat in de olie gebakken wordt tegelijk met de visch; een
lekkernij. Het woordje is een for-
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Bakkes—Beleze

meele tegenhanger van „boterham".
Ook „bakkerāmmetje".
bakkes — kop van het schip, voorste
deel. Ook B. 1790. Ook aangezicht.
bakse — uitwijken, terwij 1 er met
schrobnetten gevischt wordt; meer
van den wind af zien te draaien.
B. 1790: „vrijbaks" varen — een
ander schip of een hindernis vrij
passeeren, mijden. Ook fig.: een moeilijkheid of leelijk karweitje vermijden, ontloopen; juist nog vrij zijn
van militairen dienst. „Ofbakse" —
van koers veranderen ten einde niet
te dicht bij de kust te komen ; meer
van de windrichting af gaan visschen. „Opbakse" — de voorzeilen
tegen halen bij het uitzetten van het
tweede net (bij de oude bomschuiten) ; de born ging dan tijdelijk iets
achteruit. „Ombaske" — over de andere boeg „bakse" (bij boomschrobnetvisscherij van loggers, 1895-1912) .
Men deed dit als de richting van het
getij veranderde.
bakskop — schopje, waarmee de kok
de gebakken visch aanvat.
bal — behalve de gewone beteekenis:
herrie, ruzie : „'t Was groot bal".
zie tabak.
bale
bande — 1. ijzeren hoepels om een
vat. 2. aan het zeil: „mastbande"
enz.
banke — 1. schip in de haven op een
bank zetten, om het na te zien en
schoon te maken : „We gaen banke.
We hebbe-n-ebankt". 2. uithouden
van de stank, waarsch. ontwikkeld
uit het voorgaande : „Ik ken 't hier
iet banke".
Mon — omwinden van de kettingpees
(van het trawlnet) met touwwerk.
Oude nasaleering van band (en) .
bāonsel — touwwerk, gebruikt bij het
„bāon" (oorspr. bandsel ; vgl. „bensel" — bindsel) .
barchhout — berghout, bovenste huidplank onder de verschansing;
„berge" is beveiligen.
barreling reserve rondhouten, lag
aan dek.
(an) barrels kapot (maken) .
barste — verl. tijd borst — bersten.
Ook B. 1790.
bauwe — op visite zijn; de gelegenheid gaan verkennen = gaen bauwe.
be- (perfectief) — „D'r was chien ijs
te bezāale, te beooge, te bekenne".
bed -- dikke, gevlochten mat, die dient
om 't „fijle" van touw, bijv. de reep,
waar veel kracht op komt, tegen te
gaan.

bedoke lucht — betrokken lucht. Oud,

ook in 1790.

bedompte lucht -- betrokken lucht.
bedanke — afdanken: „Hij is be-

dankt" — hij is zijn baan kwij t ; een
schipper kan „bedankt" worden.
bedorreve — bederven.
been
uitnoodigen door den doodbidder.
beet — een beetje, een schep: „Doe 'n
beet waeter over de gort".
begroote — meelij verwekken van;
spijten (onpers. constructie) .
behauwe (bnw.) — veilig: „Welkom
mit je behauwe thuiskomst". „Welkom dat je behauwe ben thuis ekomme" (als er een ongeluk is gebeurd) .
Ironisch bij een klein ongelukj e :
„Ken ik āest maer ziendatte-we
behauwe thuis benne". „Ni e ben d'r
behauwe ov-ekomme".
behauwe-teelt — het bereikte einde
van het haringseizoen. Eindigt
iemand voor Dec. met varen en
vischvangst, dan zegt men :„Hij
hāat behauwe teelt”. — hij is klaar
met de „teelt". „We hauwe behauwe
teelt" — we beēindigen de haringvangst. „Ze kwaeme thuis, behauwe
teelt" — ze kwamen thuis en waren
klaar met de „teelt".
behoe f tighede — benoodigdheden, B.
1790.
bek — de vork van de gaffel die om
de mast heengrijpt; hiervan „bekkeva1".
bekaeid (bnw.) — aan het verkeerde
adres, verkeerd, verdwaald, abuis:
„Ik ben bekaeid eweest" — heb me
vergist. De „bekaeide" — de verkeerde : „J• ik heb de bekaeide"
(holleblokken bijv.) . „Bekaeid er of
komme" — er slecht of komen.
bekkeval — takel, waarmee men de
bek van de gaffel ophijscht.
beknauwd — pienter; onderlegd in,
ervaren in: „Dat was 'n beknauwde
vent in die dinge". „Dat werrek, daer
was ie beknauwder in".
beknijsd zie „beknauwd".
bekomme krijgen, bekomen : „Demmes bekomme" avert oploopen.
bēkraai — verouderd, ook B. 1790,
voor ,kraai" de wacht tusschen
licht en donker.
(fan) belang in hooge mate: „'t Is
fan belang!" — dat is niet mis. „Hij
wiset alles zoo goet fan belang" —
erg goed. „Ik ben zoo n āt fan belang" erg nat.
beleze — bezweren van een wond of
(kies)pijn of een pietermansteek
;

Belij e—Binne
(bloedvergiftiging) . De „formule"
wordt geheim gehouden.
belije, belgen p.pf. — een bekentenis
afleggen.
bendel
ouder, ook B. 1790 voor
„bendsel" ; zie ,,bensel". Ook het
werkw. „bendele".
benēen
beneden, „in aantal" bijv.:
Piet Ilia 17000 an de wal, m āer Gij s
is er benēen". Beneden in het schip
is „omlaeg".
bene
i r bijvorm van „menier" (manier). Ook in B. 1790.
benuit
scherpe vorm voor „menuit"
(menuut) .
benoorde, beooste, beweste, bezuije
Skeveling.
bensel, bendel — dun stukje touw,
waarmee een of twee dikkere touwen
worden vastgebonden; „bindsel" —
bindtouw, vgl. „bāonsel".
bensele, bendele — met een „bensel"
vastbinden, bij v. een reep of een
„speerrep".
bent
,.Een pot die haude de baes
in" — de reeder hield op de bomschuit een gedeelte uit de besomining
apart; daar werden de „onkosten
uit betaald (voor breken van materiaal bijv.) . Waren er geen onkosten dan werd het „bentgeld" verdeeld. 1V4ogelijk is „bent" oorspronkelijk de „bemanning".
berg
massa : „Die vent die ving 'n
berge haering."
berucht
bekend, beroemd.
bērzie
zeer groot aantal: „'n Berzie
planke legge d'r ande strand".
besjauwe
bedisselen; ook door intriges teweeg brengen.
beskāawe
beschouwen, opvatten,
beoordeelen.
beskouwe -- besommen, aan waarde
van visch binnen brengen. Ook B.
1790.
ijzer om een „blok".
beslag
blok met ijzeren banden.
beslagblok
onklaar loopen.
besnije
„Ellek sen best!" — aanbest
moedigende uitroep bij zwaar werk.
Ook B. 1790.
vocatief voor zeelui. Ook
bestemaet
B. 1790.
beter tijd — een goedkoopere tij d :
„Toe hāai-je voor fijf sente 'n goed
gas jenever; 't was toe beter tijd as
now".
b i ting
dwarsbalk over de heele
scheepsbreedte; ook de ruimte er
voor.
lange lijn, waaraan vischbeug
hoekj es hangen awl korte lij ntj es.
—

—

—

"

—

—

—
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—

—

—

—
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beuger

schip, dat met de beug

—

vischt.

beugerij -- beugvisscherij.
beure
gebeuren : „'t Kon beure".
—

Ook B. 1790.
beurs
te zacht: „'n beurse peer";
zie ook „murw".
bevalle
oud (ook B. 1790) voor
„droogvalle" ; gezegd van een schip,
dat bij laag water geheel droog komt
te liggen : „Toe benne me daer droog
bevalle" (tegenwoordig „evalle") .
van Beverjan zinge
er van lusten,
een kwaad avontuur hebben, ook B.
1790.
bevrijebevrijden, speciaal op de
bom van de gemeenschappelijke
etenspan gezegd, waar de schipper
de eerste schep uit nam of de eerste
gebakken visch afnam; daarna was
ieder vrij om te eten : „Issie bevrij d".
bezaen, ook mezaen — achtermast,
achtertuig, achterzeil.
bezonder (hauwe) — apart houden;
ook B. 1790.
bezorgd
zwaartillend ; ook B. 1790.
bezwauw
begrip, benul van iets
hebben.
been: „Z'n āage uitte biene
bien
maeke" — hard weg loopen.
biendroog
volslagen droog, bijs%
van waschgoed of zeildoek.
bienskoon
skoon as bien : zeer
schoon.
bierman
degeen die aan boord met
het uitdeelen van bier enz. was belast.
bierskurit
vroeger bracht een speciale schuit het bier voor de bommen
naar Katwijk.
bies
een rustige, vlakke zee: „'n
zāetj e as 'n bies".
bikwanmer
een kanjerd (uit Eng.
a big one) .
bil
1. achterbuitendeel van het
schip; „optebil" is de richting van
ongeveer 4 streken achterlijker dan
dwars. 2. spreekwijze: „'t Is now:
bille, waer wow je legge" — gezegd
van twee personen, die elkaar eerst
niet konden verdragen en dan plotseling zeer vriendschappelijk warden.
de woonkamer, voorkamer.
binhuis
binne
in het „binnenland". „Binnewaers fandaen" — van uit het „binnenland", het land ten 0. van Katwijk aan Zee. „Ammaer rouw weer,
binne zuije wint" — beoosten het
Zuiden.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

binne binden ; „inbinne" — een deel
van het zeil, door een kwikstaart in

Binnelak—Bokse
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te binden, buiten gebruik stellen, bij
storm. Ook B. 1790.
vischplaatsen
Binnelak en Buitelak
op 10' ā 15' en op 25' nit de kust.
Zie „lek".
binne zde — gedeelte van de zee tusschen Nederland en Engeland.
bisnis, bizzenis — rommelig zaakje,
ingewikkelde zaak, wanorde : „'t Is
'n bizzenis hier" (Eng. business).
„blāaie haering" — mooie
bldai
vette en blanke haring. In Tijdschr.
52 : 79 noemt Karsten als vergelijkende samenstelling in het Westfriesch 'n „blaipoot" — een voet, zoo
dik als een blei. Zoo zou dus Katw.
„'n blāaie haering" kunnen zij n
voortgekomen, uit splitsing van een
ouder compositum „blāaihaering" .
ziekelijk bleek; bleek warden
bldaik
in het aangezicht is „wit worde".
bides, my. blā eze — zeildoeksche zak,
met lucht gevuld, doet denzelfden
dienst als de „br āel". „Skosse blāes"
werd en wordt bij de „skosse vleet"
gebruikt. „Hij Mat als 'n blāes op 't
waeter" — het schip ligt heel ondiep.
„Blāezetauw" — touw, waaraan de
blāes vastzit.
zwak windje, dat het zeebldesje
oppervlak rimpelt. Oak B. 1790. Nu
meestal : „luch (t) j e" of „kauwtj e".
geldstuk van 4 1,4 cent.
'n blanke
de zeilen ontplooien.
blanksette
een tijdelijke droogte bij
regen : „D'r is 'n blenkje in-evalle".
„De zon blikkert op 't
blikkere
waeter".
bliksemskinderen.
blikkieskindere
blind (het) — bord ; scheerbord ; een
groote houten deur, die het trawlnet
openhoudt (heet nu meestal „bord") .
Zie „bord".
blind (bnw.) — zonder kenteeken aan
de neus van een bomschuit : „Twie
skuite hadde ze blind, mit 'n witte
gang. Zoo'n skuit heette blindeman." B. 1790: „blind deur ekrope"
— zonder vuren.
een borrel zoo uit de
'n blinde
flesch gedronken, zonder glaasje.
gedeelte van het trawlblinde ldp
net, zonder meerderingen of minderingen.
belet worden, wind te
blind slaen
vangen in de zeilen.
ellipsvormige houten houder
blok
van de rolschijven (katrollen) .
bionic (bijv. nw.) — gezegd van plekken in de zee, die niet helder zijn,
door organismen : „blonde steedjies".
Ontstaan uit „blongt", oude uit—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

—

spraak van „blond", dat vroeger beteekende : gemengd.
B. 1790: groote Fransche
bobbelaer
visschersschuit.
boel
1. het vischtuig bij de haringvisscherij : „Hij lag mit z'n boel in
de grond van de haering" (als er
veel haring in zit) . 2. „De hāele boel
fijn" — kapot, voora.l van de vleet
gezegd. 3. „'n Hāele boel skuite".
4. „'t Boeltje in hebbe" — de heele
uitrusting van 't schip in een binnenschuit getransporteerd naar de
haven.
uitverkoop van onboelhuis houden
geregelde goederen, huisraad enz.
Dikwijls, ook B. 1790, fig. gebruikt
om een uitstalling (uitlegging) van
ongelijksoortige voorwerpen aan to
duiden.
zie „varreke".
de boer
1. strop van zacht touw om de
boer
mast, waarboven de stalen draden
werden gespannen ; de „boer" beschermt de houten mast tegen
„vij lage". De „boer" ligt op de
„kalve", nl. kwart-cylinders, houten
blokjes, uitstekende buiten de mast,
waarop het geheele want rust. 2. verkeerde knoop,, die gauw los gaat
(verkorting van „boereknoop") . 3.
„gien goeie zaeman".
verkeerde knoop, die
boereknoop
gauw losgaat; zie „boer".
nacht, waarin geen
boerendcht
wacht wordt gedaan.
vocatief, gelijk „maet, makboet!
ker", voor de jongens aan boord:
„Kom hier, boet !"
herstellen van netten.
boete
boeter, boetster — hij, zij, die de netten herstelt; ze verdienen „boetersgeld".
garen om to boeten.
boetgaerent
ruige jas, hemdvormig, (opboezee
staande kraag, lange mouwen, afhangend tot boven de knie6n) van
donker goed.
bukken. Vgl. het spel „bokbokke
bok-bok-sta-vast".
bokking (de -m door assim.
bokkem
aan b-?)
boks (de), boksje — hoeveelheid visch
in de punt van het trawlnet (de
„kuul") : „We zette-n-'n bokse vis
skeep, van rack!" „'n maeger boksje
vis".
tegen den wind in varen, met
bokse
een afwisselend voorovergaande en
weer opstijgende beweging van het
schip : „D'r teuge-n-in bokse ; d'r
deurheen bokse." Ook fig. gebruikt.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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schuur e.d. (de klinker is in dit
boegseeren ; bij windstilte
woord bijzonder interessant) .
met de roeiboot het schip vooruit
de Duivel. „Ze wierd'r de
de booze
roeien ; zwaar werk.
booze-n-om" : ze werd nijdig.
bol (znw.) 1. carbidbol, carbidlamp,
kleine, Fransche haring
boozegāest
zie „luchter". 2. „bol" garen
scheepj es ( in 't Kanaal ) , die graag
kluwen garen van de fabriek. 3.
'n paar netten van de Hollanders
„bolletje" — klein soort vaartuigje
gappen. Is van den laatsten tijd.
voor kust- of riviervisscherij. 4.
„bol", (bnw.) — rond: „'t Z āal staet boozegat de „hel", nl. de bergplaats
voor kolen ; wordt niet gebruikt voor
bol". „'n Bol gezicht". „Bolle",
de „Hel".
(werkw.) — bol staan : „'t Zāal bolt
te veul". „Bollebuisies" — Engelsche boozem binnenzak, ruimte tusschen
de kleeren : „Zoo, dauw je die pamzeekaak, wat „boiler" dan de Katpiere in je boozem?" (boezem).
wijksche. „Bollebo•s" — sterke vent,
1. etensbord. 2. plank.
die zich overal doorheen slaat. „Bol- bord ('t )
De buitenhuid van de bom bestond
lantaerent" — ronde, van dik glas
uit „borde". 3. zie „blind". 4. vaatvoorziene scheepslantaren. „Bollewerk, oorspr. meerv. van 1.
man" — de „bolleman" geeft met het
toelage van den „j ongen",
„bollenet" (waaraan de „bollestok" ; bordgeld
op de bomschuit, boven zijn „halfhet net is waarsch. oorspr. de „bol")
de haring aan de kakers, in hun
dāel" (15 ā 20 % voor het kombuiswerk).
manden, en haalt de voile manden af
om ze in de „warrebak" te leegen. borrag berg, heuvel, duin, ook zandhoopj e op het strand.
Het werk heet „bolle", dus de kakers
in veiligheid brengen, opvan haring voorzien.
borrage
bergen : „De kantjies borrage" — de
bolder (de) — korte, dikke, ijzeren
vaten „omlaeg viere" en daar „wegpaal op de verschansing of aan dek,
stouwe" ; negatief : „We kenne gien
voor het beleggen of vastmaken van
dortech last "rrage" — in ons schip
touwwerk. Vroeger waren er vierplaatsen. Opvisschen en „redde", opkante, houten „bolders".
pikken wat drijft of aanspoelt: „We
bommetje
het houten „bom" (groote
hebbe drie vaete olie eborrage", ook
kurk of rond stukje hout) midden in
„eburrage". „Hij is eborrage"
een vat: „Hij lāait bommetjee bove"
zeker van zijn bestaan. Zie ook
— op zijn rug, op straat of in de
„burrag ( e) ".
kooi. „Bomgat" — in het midden van
1. verwarde kluwen netten:
bos
het vat.
„'n Bos hebbe" — vertraging onderbons, plof.
bongs
vinden. De vraag „Hē-je 'n bos
kluit (veen buy.), groote hoebonk
ehā ad?" wordt ook in overdrachteveelheid van iets (ook met -e), gralijken zin gebruikt bij elk oponthoud.
ver stuk ( ste enkool bij v. ) .
2. „'n bos wind" sterke hoeveelheid
strook zeil, die onder het
bonnet
wind bij storm. In deze beteekenis
grootzeil wordt geplaatst.
verbuigbaar tot „bosse", een vorm
bode, bo+adschap : „Toe
boodje
die zelfs in den nominatief doorkwam er 'n boodje dat we stoppe
dringt: „Daer viel toch 'n bosse
mosse".
wind-in!" (in de zeilen nl.) . 3. de
ball, waarin de bodems
boombaeli
prop van het „bun".
der vol te pakken haringtonnen warbus, „peperbos", en „bosj e" —
bos
den bewaard.
het klephuis, dat men onder in de
stuk van den bodem van
boomstik
scheepspomp laat zakken.
een ton; zie „maenstik".
1. hemdboord. 2. (het) bot 1. bnw. gezegd van mes, zaag
boord (de)
enz. ; stomp is niet Katw. 2. bijw. er
„scheepsboord ; an board, omboord"
precies tegen aan, bij een aanvaring
enz. ; ook „te boord" — aan de zij de,
bijv.: „Dass er bot op!" 3. znw. losde verschansing van het schip.
gelaten, uitgevierd stuk bouwof stalen
boordevol.
boorende vol
lij n : „Geef 'm maer 60 vāem bot"
boot — 1, scheepsboot, die achterop
(aan den trawl bijv. bij het uitviestaat. 2. stoomboot: 'n Vlaardinger
ren ) . „Kort-te bot wat in of op" —
noemt een „stoomharingvisscher" ook
het touw inhalen. Synoniem is „loos",
een „boot", in Katwijk en elders is
maar dat is overvloedig uitgevierd
dat een „fies" (fiets) .
touw enz., zoodat het niet strak staat.
„vierboot" is de oude vuurNat
„Bot" is speciaal de lengte van de
toren; het is een oud woord voor
boksēere

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—
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—

—

—
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Boug—Buiktauw

lijn, waarmee het net achter het
juiste hoogte in het water te houden
schip aansleept of van de uitgevierde
(de vleet) . „Brāeltauw" — touw aan
ankerketting. Ook het touw, waarmee
de punt van 't „brad".
men 'n vlieger viert; zie „scheerbot". braemvranke — de langs den duinbong — boeg van een schip ; ook:
grond voortgroeiende takken van
„Wat 'n braeje bouge heb jij !" — nl.
lange doornige braamplanten.
een jongen met dikke wangen.
brakkig — gebrekkig, op invallen af,
bout — been? in B. 1790 „op de boute
gammel van een stellage, 'n bank
gaen" — gaan passagieren.
enz. ; niet of zeldzaam van een
bouwe(n) — volgens Beets, aant. bij
mensch.
B. 1790: „de zee bouwt op" -- er is Brandarris — (de) B randaris, vuurhevige branding. Thans „16opt op".
toren op Terschelling.
bove — 1. aan dek: „Piet is bove; hij
brandezijgertje — een soort spook,
is iet omlaeg". Ook: „nae bovene
een dwaallicht dat langs het strand
gaen". 2. aan de windwaartsche kant.
gaat. 's Avonds kwam „BrandeBijv. de wind is Noord, we komen op
zijgertje". 't Was gezien door somde kust aan naar IJmuiden, uit zee,
mige menschen. Jongens werden er
en zeilen juist zoo, dat we liggen
bang mee gemaakt. Zie het Ned.
tusschen Noord en Katwijk, dan heet
Wdb.
het: „We zāale net bove Kattek". bransel — korst onder in de pan.
„We vaerde bove die Skevelinger breeuw`e — het breeuwwerk tusschen
heen" — we passeerden hem aan de
de naden van het dek (vroeger ook
kant, waar de wind vandaan kwam.
van de huid) doen.
Het tegendeel is „an lij van hem breeuwsel — breeuwwerk, dat uit de
heen". Zoo liggen twee schepen ten
naad van het dek komt.
opzichte van elkaar als de „boveste bregge — brug.
en de lijerste". 3. „D'r bove heen 'n brobbel, 'n spok -- een geweldige
gaen" — „D'r passies bove heen
hoeveelheid haring, die men vangt:
gaen" — nog op 't nippertje aan de
„Nou zē-we-n-en brobbel doen !" „'n
windwaartsche kant passeeren.
Spok doen". Ook B. 1790.
bove,kooi en onderkooi.
brobbele — opborrelen, vooral van
bove-oor, bove-vlerk — voorboven deel
modder; als modder „brobbelt" kovan een trawlnet.
men er blazen omhoog. Ook „borrele,
braaidels, breidels — twee einden
opborrele" is in Katwijk heel gewoon.
staaldraad die de trawllijnen bij el- brokke — 1. „brokke maeke" —
kaar houden, alleen bij de zeilschade of avert maken : „Maek gien
trawlers. Daaraan werd dus aangebrokke!" 2. 't Land „an brokke" zien
trokken door het schip.
men ziet de bovenste punten van
brae — visch die aan boord 's avonds
de kustlijn nog; ook: „Daer h ē-je
gebakken wordt. Ook „geringe
't land an brokke !" 3. „brokke net"
vangst", geen „kantje", maar genoeg
stukken net, om 't net to herstellen.
voor een „bak" of „braedj e",
„Brokke kaek" : „Elke aevent 'n potte
braed — een schol van een grootte,
brokke-n-op".
die hem geschikt maakt om te wor- brood, my. broon — brood. Aan land
den gebakken.
heeft men de soorten : „plaetj e,
brā,ed — breed. „De wind waejt brāed,
fransje, tuimelaer (twee brooden
je ken iet sõõ skaarap sale": waait
aaneen) , fluitje, bol, krop (tarweniet in een richting, maar vertoont
brood) ". Aan boord is ook („kaek"
afwijkingen. Verouderd is het werkhet „brood"; kaak uitdeelen heet
woord brāen (breed worden) in „'t
„brood daele".
Braet nog iet an" — het is nog niet bros — broos.
erg in zwang (wel in B. 1790) . De bross, brossje — een priempje, waar„Brae-vaertien" -- naam van een
mee gaten in 't zeil worden gestoken
breede vischgrond, overal 14 vadem
door een zeilmaker, of om gaten in
diep.
het hout to steken, voordat een
braeder — makreel of haring die in
schroef erin gedraaid wordt.
eigen vet wordt gebraden; deze wordt brouw pap; ook B. 1790.
gebakken in een stuk papier, niet in buik — het onderste deel van het
olie.
trawlnet.
brāel ('t) , my. brāels — houten tonbuiktauw touw, dat aan den ondernetj e, aan een kant kegelvormig toekant van het trawlnet aan de grondloopend ; om het vischtuig op de
pees vastzit.

Buis—Dam
bids — haringbuis, kielschip, verouderd. Vroeger met de „hoeker" de

schepen voor de haringvisscherij. De
„buis" is de voorganger van de logger.
buitebeslagblok -- blok met ijzer-„beslag" er buiten omheen.
buite land — in zee: „Drie ure buite
land" drie uren, nadat het land
uit zicht is gegaan.
buitelekker — 1. visscher, die in de
buitenlek gaat visschen ; zie „binnelek". 2. schelp, die niet dicht bij de
kust pleegt voor te komen.
buitelekskol — groote, grove schol
(verouderd) .
buiten(e) — „van buitene kenne" —
de les, zijn taak precies kennen
(alg.). Ook B. 1790.
buites (voorz.) — „'t Is buites tijd" -het is buiten den gewonen tijd, bijv.
van eten gezegd. Ook B. 1790.
bulletauw — touw om bij holle zee bij
de bommen stooten of opslaan van
de „gij k" to beletten.
bun (het) — bewaarplaats om de
visch in het leven te houden ; vischkaar. Ook de bijnaam van het hotel
Du Rhin (om vorm en naam) .
burger — een plaatsgenoot; ook een
schip van Katwijk, op zee zoo genoemd. Ook B. 1790.
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burrag — borg: „te burrag staen".

Waren „te burrag haele" op crediet.

burrage — op crediet koopen.
Burrekam — Borkum.
buttere — keilen van platte steentjes

over het water.

buurskop — hoedanigheid van buur-

man : „Uit buurskop ben 'k op te
begraefenis verzocht".
bij — 1. voorz.: „We zāalde bij Haesburrach in Engeland" — tot bij.
Met een eigennaam duidt bij den
schipper of den reeder aan, op wiens
schip men vaart : „Jae, hij was bij
Jaep Antjies al etorpedeert, daer
was hij ov-ekomme (gered) ". „Bij
auwe Kees fan Sakke haelde-we altij d booskoppe bij Pietje Skedeen"
(de eigenlijke naam is Schaddee) .
2. bijw.: „Hauw bij !" — dichter aan
den wind houden. „Dat wier me bij
ebrocht" — die gedachte viel mij
toen bij inspiratie in. „Bijdraaie" —
hooger in den wind draaien. „Bijgooie" -- bijdraaien, speciaal na
hard zeilen bij slecht weer, waardoor
de windkracht op de zeilen mindert;
niet verder doorzeilen. Ook B. 1790.
bijslaep — kooigen 00t, slaapkameraad.
Verouderd.
.

C.
d'r honderde!"

Choejen tij t ! — uitroep van ver-

bazing : „Choej en tij t ! d'r waere

D.
dāaize — hetzelfde woord als deinzen,

achteruitgaan ; zoowel voor een schip,
als voor een zieke. Ook „dāais" subst.
„Ter dāais skiete" — terwij 1 het
schip achteruit gaat.
dāel — loon, gage, aandeel in de besomming van een matroos : „We
hadde 25 gld. mittendāel" — een
matrozendeel was 25 gld. bij die gelegenheid. Hiervan afgeleid „'n
vierendāeler" enz., „vierendāels"
enz., waarover ook bij „tellen en telwoorden in de Volkstaal van Katwijk
aan Zee" is gehandeld, blz. 137.
dā,ele — verdeelen.
De Dāelies — veengrond, dwars voor
de Hollandsche kust: „'n brok dāelie,
'n dāeliekluit. Ook B. 1790.
dag, daeg ( oude 3de nv.) verouderend (oak B. 1790) „'n uur voor
daeg" — voor den dageraad ; tegenw.
,,'n uur voor daege (werkw.) of voor
dagworde". Ook in B. 1790: „'t Is

bij den dag" -- zelfde beteekenis.
Tegenwoordig: „'t Is teuge dagworde". „Daege", my. in de uitdrukking : „Da kastje (ook: die man) is
ook al op-s'n-daege". „Dat was al
voor m'n daege" — voor mijn to.
„Al z'n daege" — desondanks, toch
nog. „En 't ging er al-z'n daege
bove !" -- warempel (uitroep) . „En
de skuit is al z'n daege vlot". Ook
thans een heel gewone, modale bepaling en uitroepsvorm.
dagge — stout kind, vooral als vocatief in „morsdagge !" (gezegd tegen
een kind dat morst.
dagworde — morgenstond : „'t Was
zoo teuge dagworde".
dam 1. erf van de reederij en de
scheepsmakerij : „Bēje op-te-dam"?
nl. aan het werk. „Damwerker" is
degeen die het vischtuig klaarmaakt
„op-te-dam ". 2. een stuk hout in een
.

blok.
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Dāuwele—Doen

werken „mit-te franse
slach" ; vooral slordig werken. Als
men op een hoed gaat zitten, is de
hoed „verdauweld", verknoeid.
deemsterig
donker, niet helder van
de lucht, het zicht.
deke
houten deksel, bedekking over
het bun.
deksel (verouderd) .
dekkalas
del -- 1. dal tusschen twee duinen.
2. meid met slechte reputatie.
dellave (sterk) — spitten; uitspitten,
uitgraven.
dimmas
schade (dammage) .
deun (ouder „don") — strak gespannen : „De rāep staet aardach deun".
„Dat sel don-ā,n weze" — zal net
gaan. „Deun-an (don-an) hem heen"
— vlak langs hem heen. „Deun(tjies)
an de wind zāale" — schraal „āan
de wind". „Zoo deun mogelak teuge
de wind in". „Deun an de hand" en
„Deun bēj e !" zijn waarschuwingen
aan dengene, die de netten naar beneden in het ruim haalt ( „wechstouwt" ) , dat hij niet meer moet
trekken. Ook gezegd, wanneer de
netten boven gespannen gaan liggen:
de man onder is dus voor, er is geen
„loos" meer in de netten, hij is dan
„deun an de hande", voelt het strakstaan in zijn handen. „'n Deune
kauw" — een sterke bries; ook B.
1790.
deur
door : „Deur de wind steke" -over de andere boeg gaan.
deurbrenge
beleven, meemaken:
„Die skuite, daer hē-we ze lēve wat
mit deur ebracht hoor!" „Overbrenge" heeft dezelfde beteekenis.
deurgaen
achteruitzakken van een
schip met vleet of anker er voor:
„Nou gaen we deur".
deurgang
rij „skole" van het net
(de „verwarde deurgang" is de
tweede rij ) .
deurgrondig
iemand „deurgrondig"
kennen — van a—z, tot in hart en
nieren.
deurrslag ('t) — instrument om een
gat in het zeil te maken, voor een
koperen oog bijv.
deurvalle
gezegd van een takel,
wanneer de haak van het onderste
blok een slag rondslaat.
deurzette
voortgaan: „Hij komt
aerdech dēurzette" — hij komt er vrij
snel aanvaren. „Toe h ē-we toch deur
ezettad" — zijn we verder gevaren;
zijn we met het inhalen van de vleet
doorgegaan.
,deute l (de) — klein propje, gestoken
dāuwele

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

in het gaatje van een ton ; meestal
van. hout (vgl. „dot"). Meestal
„deuteltj e".
deuze -- deze.
dicht
dicht bij den wal: „Toe was
de vis zoo dicht, dat . . .".
diepe
werken met het dieplood (zie
„loon") . Ook B. 1790.
my. „dieploon".
dieplood
duur; ook B. 1790: „Goeie
dier
raed dier!"
„Dik waeter" — zee met groendik
achtige kleur, wijst op de nabijheid
van land ; ook B. 1790. In samenstellin g : „'t Dikkewaeter".
zeer veel: „Op de wal was
dik op
dik-op haering". „'t Biggetje h āad
in d'r leve dik-op ebr āaid" — heeft
veel netten gebreid, en met succes.
ducdalf (meerpaal) .
dikdolf
dings ('t) — tuig, vreemde stof, onbekende substantie.
dings (mv. ) — bijzonderheden, manieren van doen.
dingsighāaid — „Daer hāai-die iet
feul dingsighāaid fan" — niet veel
begrip van ; ook : daar maakt hij niet
veel van.
Dinsdag. „Dinsdes" —
Dingsdag
Dinsdags. „Dingsdag" heette ook
vroeger de inschuifbare dwarsscheepsche plank, onderdeel van de
„last", ( stelsel van krebben of kisten,
zie „last") ; zie ook „Weunsdag". Vroeger was Dinsdag de eerste weekdag,
waarop werd „gehaald" en misschien
was de „Dingsdag" de plank die het
eerst moest worden ingeschoven. Het
is bekend, dat „beginne op Maendag"
algemeen gevaarlijk werd geacht.
dirk (topper) — takel voor het op de
juiste hoogte houden van „de gijk".
desolaat. Vooral in: „'t Is
disselaet
een disselaete boel".
doanech (bnw.) — Gezegd van waschgood, of zeildoek, dat nog vochtig
aanvoelt, als men het tegen de wang
houdt, on dus nog niet „biendroog"
is. De klinker als van „paon" -poon.
doele (op) — georiEnteerd zijn op jets;
in een sfeer van: „De Urrakers en
de MUrrakers die doele nog zoo'n
beetj e op dat auwerwesse !"
doemedaere
eig, : doen met eere:
„Is-tat nou doemedaere, kaerel?" (Is
dat nou een manier van doen ! ) .
doen
1. met intern obj ect : „'n hap
doen" — schip gaat met zijn kop
voorover. „'n Stamp doen" — idem.
„'n Keggetj e doen" — een stuk brood
gaan eten. „'n Pekelvisje doen"
—

—

—

—

—

.

-

—

—

—

—

—

—
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Doendelak—Drege
opeten. „'n Bakje doen" — een kop
koffie of thee drinken. „De mense
konnen vrouger mit minder doen" —
rondkomen. „Die vrauwe die mosse
allegaer de vis doen" ; de „sn āeze
telle, en uitlegge"
de visch tellen
en uitleggen. 2. vervangend werkw.:
„Zelf ophaele heb-ek iet m āer hellepe
doen" — ik heb niet meer meegemaakt dat men zelf ophaalde. Zie
verder De Volkstaal van Katwijk
aan Zee, blz. 54. 3. B. 1790: „van
doen hebbe" — noodig hebben.
doendelak — doenlijk, mogelijk. „Opriddere zooveul als doendelak is!"
Ook B. 1790.
dof ( subst. ) — stomp, stoot : „'n dof
geve" beteekent ook stooten tegen
elkaar van schepen, die „slingere".
doffe
f e — 1. stooten van een dier als
bijv. de ram. 2. rich aanwrijven
tegen iemand, gezegd bijv. van een
poes.
doggebroek — een broek van geoliede
of dikke stof, gebruikt bij de „doggevaert" (hoekwantvisscherij in den
winter) . B. 1790. Volgens een ouden
visscher werd deze aangetrokken
over de gewone „bombazijne" broek
heen.
dokkemente — documenten in de uitdr. : „Pis op je dokkemente!" — pas
op de zaken, die je doen moet, kijk
uit bij wat je doet, wees op je post.
Ontleend aan het belang van de
„dokkemente" voor zoutaccijns e.d.
dol — kwaad, boos, woedend; krachteloos zonder weerstand of eigen werking (een schroef) .
dolle — aan de genade van den stroom
overgeleverd zijn; met den stroom
meegevoerd worden bij windstilte, en
zoo het net nog voortsleepen ; dus
zonder eigen kracht zich voortbewegen. Vgl. „indolle", verouderd
sedert de stoomkracht. Ook B. 1790.
dollekoop — spotprijs, spotgoedkoop
in de uitdrukking: „'t Is de dollekoop !"
dom — onberekenbaar, gezegd van
visch : „De haering is dom" — doet
anders dan de mensch, de visscher,
meent. Zegswijze in B. 1790 ; nu niet
geheel onbekend.
don — zie „deun". In B. 1790 ook
„don-an" (strak aan) halen en „donstaen" — strak gespannen staan.
donker (de) — schemering.
d onkj e ( donkey) — stoomketel aan
boord, am een spil te drijven.
•donkiesskuit — bornschuit met een
„donkje".
,
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(doodelak) — sullig, niet
actief. „Hij loopt er altijd zoo dooderag bij"; die dooderage vent". Het
tegendeel is „gaestag".
doodstroom — getijstroom, die niet
„fel" is; teg. „goedstroom". Deze
valt ongeveer drie etmalen na het
eerste en laatste kwartier van de
maan. Ook B. 1790.
dooie — een haring of visch, die al
lang in het net gezeten heeft.
dooiemansduime — grondteekens, die
in de netten worden opgehaald; teekens dat men „op de buitenlek zit".
Ze zijn lichtgeel en lijken op duimen,
a p (de) — saus bij het eten; meeld^ oop, netdoop : „Aerapele mitten
doopj e.
doosbedaerd — doodkalm.
dooslief — prachtig, mooi: „Asset nau
dooslief weertje-n-is".
doppe — dompelen (naast „doope").
„Doppe" doet ook een schip, dat nu
en dan achter de min of meer hooge
golven zichtbaar is. Daarnaast echter
„toppe" in dezelfde beteekenis (associatie aan „top" van de mast) .
dorde — derde; ook B. 1790.
dord'al f 2 1/Z; dord'a1^Ter j ong en
die 21/2/4 verdient, heet volledig „'n
twie in 'n half vierd'daelsje". Zie
hiervoor „dael".
dorrep — dorp ; „'t dorrep" is de gemeente Katwijk; het dorp Katwijk
aan Zee is „Kattek" (bij de Katwijkers nl. ) .
dortien — dertien.
dortech — dertig.
dorde-zwaert — reserve-zwaard, lag
aan dek.
dot wiert, werk, drit
een (verwarde) hoop, bos.
douwe — duwen.
douwlogger — logger met een douwspil, nog geen stoomspil (verauderd) .
douwspil — spil, dat met handkracht
geduwd moest worden.
draejee — draaien ( zie „meedraej e" ).
Ook commando „draej e !"
draejnagel draadnagel.
draep (de) — zie „traep" ; kol of
recht neerhangend stukje hoekwant,
slechts weinig vischhoeken bevattend.
dre e f — op een dreef zij n ; „Ik ben al
op m'n dreef" — ik ben al bezig, al
begonnen.
drege, drooch, edrege of droech, edrege
of edroge — dragen. 1. bij een bebegrafenis als „dreger" fungeeren:
„'k Mot drēge. 'k Heb edroge bij
Jan bure. D'r waere tien, dregers
dooderag

Dr. G. S. Overdiep, Woordenboek v. d. vo lkstaal van Katwijk aan Zee.
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't droogst fan 't sand mitt-tie star2. lading kunnen (ver) dragen : „Die
rem" — het ondiepste deel.
logger dreegt'reuzachtig, assi vaerteg
last in hāad, lāat-i nog zoo luchteg drooge my. — drooggeloopen haringen,
doordat de pekel uit de ton is geloopen.
fan belang, of : laat-i nog as 'n blaes!
een vischdrooger.
't Is 'n goeie dreger, die skuit". drooger
dronken, wordt in Katwijk
3. windvatten of „trekke" van een dronke
zelden gezegd. Omschrijvingen zijn:
zeil: „'t Zāal dreegt" — als er na
„Hij hāat de hoogte skeep". „Skeep
stilte een zuchtje komt, dat het zeil
hebbe" — (ingeladen hebben, hier de
„bol" zet. „'t Z āaltj e gaet zoo dregevoile „hoogte" van een flesch). „Hij
heen" — we glijden zoo langzaam
is fan de kist. Hij is lols. Hij h āad
aan vooruit. „Die fok dreegt iet
de lamp an. Hij hāad natte kouse.
choet". 4. kracht op doen, uitoefenen:
Hij is in de kroote. Hij is half om;
„Was-te klamp daer dat zwaerd op
skeef ; kiekes. Hij h āad 'n snee deur
droog".
z'n neus. Hij h āad de vracht. Hij
„Ik sting in drieg" —
(in) „drieg"
hāad de vracht skeep."
ik had bijna besloten, maar twijfelde
oud „bevalle" ; het schip
droogvalle
nog.
blijft dan bij eb vrij van water
drempel.
dreppel
liggen.
jongen die %
drievierendāelder
gedroogde visch.
droog vis j e
matrozendeel verdient. Zie „d āel".
klein achterzeil.
druil
drift 1. het schip is „op drift", ook
weer, kind, hond, zeil.
„drifteg", heeft geen houvast meer druilerig
aan het anker of den wal. „Op drift druk (bijw.) — dikwijls.
„'t Is hier drukke
slaen". 2. hoek tusschen het kiel- drukke nēring
nering" (er is hier heel wat te doen) .
water en de richting van de kiel,
met drijfwant visschen.
drijven
door zijdelingschen winddruk.
vliegend snel (bijw.), van
de dekdeelen met een zwaar drijvens
te
drifte
teg. deelw. afgeleid: „Hael drijvens
blok hout (door ongeveer 8 man) in
't roer over!" „Toe ging-i drijvens
de dwarsrichting naar elkaar toedeur de wind". Synoniem van „vliedrijven. Ten slotte worden de wiggens" — vliegensvlug.
vormige dekdeelen ingedreven, „eskegd" (bij het bouwen der bom- dubbelvrakke (subst. bnw.) — haringen die al heelemaal geel zijn.
schuiten) .
„Vrakke" haring „tamelijk"
is
belos van het anker, vrij van
teg
drifteg
dorven. „Vra 'iss wra. .
den grond, oorspr. beteekenis : „Dan
rij van dubbele halve
hinge de nette drifteg". Ook: „'n dubbelde reek
„skole" in het net.
driftege man".
logger van de reederij van
trillen, met dreunend geluid dulker
drille
den Dulk.
vooral : ,,Dat drilt aarach !" (als
iemand met bijv. een hamer op een durrave, dors(t), (durravde), edurravd
— durven.
plank slaat) .
dit. „Hier kom dut op !" —
stijve bries, (lawaai ver- dut
drilder
hierheen.
wekkend?) . Ook B. 1790.
dweil. Ook : „'n Dwāal fan
opdringen van een dreigen- dwāal
dringe
'n maaid". Vgl. „del".
de lucht: „De lucht staet te dringe"
dwars. „Die skuit is dworsdwors
(zie ook „zwelle") .
off" in de richting, dwars van het
oud haringwant, afval van
drit(t)
schip. Ook B. 1790.
haringnetten : „'n bosje drit".
deining; in Katw. pertinent
„droog legge" — niet op dijning
droog
met ij-klank.
diep water liggen. „We lagge op
—
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—

—

—
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E.
B. 1790. „In eens af"
(in) eens
zonder talmen, op den man af, zonder omwegen.
eetskool (het) — kinderpension; een
spontane woordvorming, die niet algemeen is.
even: „Hij is effe tnegentag".
effe
fe
ieder ; „'n elk" — iedereen ; „elk
elk
ind'ien" — iedereen.
—

—

—

—

Oaf (-ye) — elf; „'n benauwde hallaf

ellaf" — een bangerd.
vogel van het geslacht der
sternen : „Hij zit als 'n elzenaer
onder de māewe" — niet op zijn gemak; spreekwoord.
IJmuiden.
Emuie
end, ent
„Heb-j e 't end zoowat?" —
ben je ongeveer klaar? Oorspr. „'t
elzenaer

—

—

—

.
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ebbe. „Epstroom die gaet bij ons in
Kattek de Zui-j-in".
B. 1790. Thans „unjereujerzeil
zeil" ; zie „unj ermast".
volkomen gelij k : „Altij d
evaliens
benne ze maer evaliens" — zit vaste
traditie in.
„Het ezeltje hāad ereen" —
eze lt j e
de wacht is in slaap gevallen;
spreekw. uitdrukking.

end van de reep". „'k Heb 't end in
de mond" — nu kan ik niet meer ; ik
ben uitgeput. „Ent" — 'n eind touw;
„'n ent, 'n entje" uitgeven.
onmiddellij k : „Doe je jas
eniens
uit! Eniens ! Terek" (direct) .
enkelt (onb. vnw.; ook bijw.) — B.
1790: „maer enkelt" — alleen maar.
ep
ebbe : „Azzet ep is". „Voor ēp,
āchterēp" — begin en eind van de

—

—

—

—

—

F.
veertien.
faertien
Fair — island.
Faiarel
groote magere schollen.
f akse
factor, agent, sedert men in
f aktar
—

—

—

—

IJmuiden en Vlaardingen „havent".
farrel
rukwind.
fazzes (mv.) — flarden, oude brokken
net, die om het of slij ten van het over
den grond gesleepte trawlnet te voorkomen, onder de „kuil" of „kuul" van
het net worden gelegd ; ze hangen er
aan flarden bij. Het enkelv. „fazze"
komt voor, als benaming van een
strook van het oude net. Officieel
„fatse".
fel (bnw.) — in het Katwijksch zeer
gebruikelijk; bijw.: „De starre skene
fēl" zeggen de visschers op zee.
mondbehoeften aan boord.
fiktaelie
f ies (j) 1. fiets. 2. stoomharinglogger
(Eng. steamdutchman) . De allereerste „fies (j )" was een born met
stoomketel, ongeveer 1905. 3. stoomlogger.
pietepeuterig werken en
f ikkele
niet opschieten, spec. van huishoudelijk werk.
B. 1790. De kok zegt:
firemeete
„'k Ben al op mijn firemeete". Nu
onbekend.
flard (en) : „An flenters
flenter(s)
was 't !" Zie „slemp ; fazzes".
waterig van oogen.
f lersag
f lawdal, farwāal, flawael — fluweel.
B. 1790 ; naar elkander toe
fokke
„fokke" (zeilen) . De „fokkeboom"
was 6-8 M. lang. Fig.: een groot
persoon: 'n fokkeboom fan 'n vent,
van 'n māaid".
was een gratificatie, wanneer
fooi
men werd aangenomen voor de haringvisscherij, in een tijd dat er yolk
gebrek was (geen handgeld ; 't werd
niet van het loon afgetrokken) : „'k
—

—

-

—

—

—

—

—

-

Heb 'n stēe anenome, en 20 gld. fooi
ehāad (gekregen) ". B. 1790: „voor
de fooi van de nacht" — een toegift,
een extra vangst van dezen nacht; in
den nanacht. Nog mogelijk.
een schimpende benaming
f oomer
voor „landman" (Eng. farmer?) .
fosse, vosse — de netten naar 't schip
trekken (zwaar werk) . Misschien afleiding van vo (o) r (t) ; of oorspr.
„vors" (onderzoek doen naar de
vangst) ? De „fossers" (vosse ŗs), die
trekken, zijn meestal jongere matrozen; de „wantsta enders", die wat
meer „achterlijk" aan het want
staan, vragen hen dikwijls, of er nog
wat in zit.
vocatief onder visschers,
freere
syn. van „maet". Uit den Franschen
tijd.
een wrikje: „'n ton 'n frikje
frikje
geve" als hij te dicht tegen een schot
ligt, om er de haak in te zetten en
hem op te nemen.
wrikken, met een riem
frikke
achter de boot roeien : „Frik effe
nae d'overkant !" „'t Frikgat" zit
achter in de boot; daar wordt in gef rikt. „Frikriem".
trui. Trui is niet Katw.
frok
klein stukje net, dwars in
f uik j e
't achtereinde van 'n trawlnet.
„D'r zit gien fut meer in", van
fut
menschen en dingen gezegd, is in
Katw. heel gewoon.
kapot, vooral praedicatief: „In
f ijn
die Kwaegrond, daedelak je net fijn!"
„Dat kopje-n-is fijn. Zelfs as-je de
bongs hoort, zegge ze : Fijn?! of iet?"
de netten kapot trekken
fijnhaele
bij het „haele".
fijn gruis, bijv. van steenfijnsel
kolen.
—

.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

G.
garnaal, garnalen ; ook een
kleine peuter van een kind (krabbelt

ydarent

—

en springt net zoo), vooral een bijdehand kind.
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Gāarenboot—Gandag

gd,arenboot — boot, die garnalen

vischt.
gael, blakgael — doodstil ; „gaelemij n"
in de beteekenis van stilte op we,
nog in B. 1790. Tegenwoordig verouderend; de uitdrukking „gaelemijn
kokspijn" verliest beteekenis sedert
de mechanische voortbeweging der
schepen. „Gael" waarsch. uit ēgaal
(vlak) . Bij windstilte is het water
vlak.
gaelte — stilte op het water: „De
gaelte lag op het waeter".
gaende maeke — lawaai en herrie
doen maken.
gāer - geer, puntig toeloopend deel
van een net, bijv. dat in een scheur
past; een puntig toeloopende „huidplaat", zie bij „gang".
gāere puntig uitloopen, vooral van
netgaten gezegd bij 't boeten : „Dat
chat gāert hier!" — dan is er in eens
een inham.
gaerent — garen ; „boetgaerent". B.
1790: „In z'n goed garen zijn" — in
zijn nopjes, of in goeden doen. Nu
onbekend.
gaerte — gaarheid: „De vis was iet
goet fan gaerte."
gdest -- 1. deel van het schip, waar de
haringnetten over de verschansing
komen, bestaande uit twee „gāestekoppe" en een „gāesterol" (een staaf
die daar tusschen zit) . De „gāestekoppe" waren vroeger wit geverfd.
Misschien is de benaming „gāest"
voor het stel voortgekomen uit de
vergelijkende benaming „gāestekoppe" (men kon in droomen licht
„jets anders" dan de vleet aan boord
„zien" komen) . Zie „gāestig" 2.
2. fut: „D'r zit chien gāest in 'm!"
gd,estig — (meestal uitgesproken
gE : stig) . 1. steeds in de weer, actief ;
iemand die „gāestig" is, is bijna een
„felle", tegendeel van een „doaderige" of „'n dooie pier". 2. erg bleek:
„Wat sie j ij gārestig, j o !" „Gāestige
aerapale" zijn erg witte aardappelen.
gaezie — gage.
gal — kwal, bijtkwal, ook collectief

gebruikt: „D'r zit hier veul gal".
„'n Bokse gal hadde-we" — een netpunt vol kwallen. „Bijtgal" — bijtkwal.
galge — 1. bretel(s). 2. groote ijzeren
beugels boven de verschansing, waaraan de katrol voor de trawllijn
hangt.
gang — 1. vaart, gang: „'t Schip hāat
chang!" „Mit chang" — op een draf,
vlug. „Gangboord" is de richel langs

de verschansing, waarlangs men kan
loopen (niet bij visschersschepen) .
2. strook van de huid van een schip;
een „verloren gang" is een „gāer",
een aan de einden van het schip
puntig uitloopende gang.
gangs (subst.) — gans.
gangs (bijw.) — nog bewaard in:
„Gangs iet ezien!" — heel niet.
1. een jonge „gast" — een
gast
jonge man. 2. oudere „die wat aan
de lollige kant is" : „Die gaste waere
hallaf skeef". Een helper bij de
scheepsschoonmaak was „māestal een
jonge gast die nooit en voer". 3. de
„gaste" — de bemanning, in de terminologie van den schipper. Syn. van
„de maets".
gasthuis — oudeliedenhuis.
gat — 1. ruim van het schip; 2.
achtereind van het schip : „Hij zette
z'n gat neer" — hij daalde met het
achtereind in een diepte. „Kop-engat-legger" is een schip, dat recht
tegen je in komt (omdat hij precies
andersom ligt : waar ons gat ligt, ligt
zijn kop). Is een afleiding van het
adv. compositum : „Hij lāat kop-engat" (ten opzichte van ons) . 2. zeegat ; 3. derriēre. 4. de haveningang:
„Toe we 't chat in kwamme" . . . —
de haven binnen voeren. 5. „Dat
chaet fan gatte !" dat gaat snel,
als gesmeerd, loopt mee. B. 1790 ook.
gatvier heklicht achter aan 't schip.
gehd,aid (karweitje) — moeilijk werk.
„'n Gehāaide vent" — een handige
kerel ; tegenwoordig meer : gehaeid.
gek — „de gek steken bij lets" ; in
B. 1790 en nu ook nog gebruikelijk
naast „mee" (mit) .
geld (namen voor) „sprokkels,
smees (vooral verval) , specie, spieje
(van spie) , spijkers, de kaedukke
piggels, pietermanne (guldens), poet:
Die hāat-te poet. De poet is binne".
gelegenhāaid, gelegenthāaid — 1. de
situatie, ligging en omstandigheden:
„We ginge in de Engelse have daris
snoffele, om de gelegenthāaid op te
neme". 2. bries, sterke wind:
„'Mooie gelegenthāaid" — euphemisme voor een rijkelijk harde wind.
Ook : „'n gelegenhāaidj e". 3. „Isser
nog gelegenth āaid om te dokke, om
kole te Man?" Overgang naar de gewone beteekenis (de Katwijker voelt
het nog concreet-locaal) : „As je in
de gelegenhāaid er voor ben, werom
iet?"
gandag — groet, goeden dag. „Gandag
krijge" — per brief of door iemand

Geniens—Groen
anders de groeten van iemand
krijgen.
geniens — niet eens.
gelle — ingewand van visch.
gelijk — „Van 's gelijke" — van 't
zelfde.
gemak — „Ik doe maer op gemak an".
gemien gemeenschappelijk: „'t Is
ons alle gemien" — we hebben er
alien tezamen belang bij ; ook B.
1790: „'t Is alle broedere gemien".
„Met gemiender hant" — met vereende krachten, thans alleen bij
ouden.
gemiendelijk — gewoonlijk.
af„genacht segge"
genacht
scheid nemen, verouderd.
genoch — genoeg; ook B. 1790. „Dat
beurde genoch, dat we zoo'n dag of
dikwijls.
tien bij Aemeland lagge"
dat is rijke„Da's dicht genoch"
lijk dichtbij om mooi te passeeren.
gardnt het iemand toekomende
deel: „an z'n garānt zien te komme,
z'n garrānt zien te krijge". Dit is een
ander woord dan „gerant" in: „Driegerant, vier-gerant etc." — driarlei
etc. ; die zijn gevormd naar „allegerant" (alregaer-hande), waarbij
het bestaan van het woord gerant
(grant, zie Ned. Wdb. granje) krān
hebben meegeholpen.
de verwanten, de familie.
geslacht
gesla — voortdurend slaan: „Hauw
op mit-tat chesla!"
Gessebess — een bijnaam.
geune — gene, gindsche : „Die lāat
chunter om de Noort an geune kant
Aemelant" aan de andere zij de
van.
geuzevlag, rood-wit-blauw
geus j e
vlaggetje boven op de mast.
geve — als „doen" met intern object,
intransitief : „'n Pet geve" — een
duikbeweging maken, van de schuit,
die in een „pet", een golfdal komt;
met object: „'t Zāal 'n knik geve" —
in lageren stand zetten ; „de taefel
'n dof geve etc."; „'n schep geve" —
een schep met het laafnet doen ; „'n
nijdige slinger geve" „'t schip
geeft 'n pet".
gewag maeke — melding maken van
iets.
geweun — gewoon.
zeker. In de uitdrukgewis (bnw.)
king: „Je krijgt gewisse gaste". Ook
B. 1790.
gezond — een „gezond" schip is een
schip, dat alles kan, wat een schip
moet kunnen doen.
giere van den koers afwijken : „Je
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stiert hot en her! Je giert as-te
pest!" Van een schip, dat bij wind
van achteren uit den koers zwaait:
giert aardach".
gierig — „lij gierig" geneigd om
van den wind af te gaan (zie „lij") .
Hetzij van „gierig" — begeerig; hetzij van „giere" — zwaaien, draaien,
van den koers afwijken.
gisse — „Elk gist op skin getij" —
elk neemt zijn beste kans waar. Ook
B. 1790. „Gisse buite boord" — een
manier om de snelheid van het schip
te bepalen. „Gegist bestek".
glom (bnw.) — nagloeiend : „Is m'n
test (van de stoof) noch chlom?"
„Lāat de kachel glom?" „Glomlegge" nagloeien. „As de kachel
glom lāat, mot er gauw 'n skepje
kolen op".
glow — geul, gleuf in het ijs aan het
strand.
gneuzele — stilletjes ergens komen
„neuze".
gnieze — niezen.
Godjee „Lieve God j e" een schietgebedj e, in B. 1790; ook thans een
vloekwoordje.
gnorre — knorren.
goed (-t) (bnw.) — goed, gunstig,
nogal groat; „goet-stroom" — sterke
getijstroom, zie „daad-stroom" ; „goeweek" — week van Goode Vrijdag.
„Goed" (bijw.) — erg: „Het net
was goed zwaer".
grdaisjee — gruisje, greintje, een heel
klein beetje.
zonder waarde, zin(te) grabbel
loos, in de uitdrukking: „Da's praet
te grabbel" — gekkepraat.
van goeden eetlust
graeg (bnw.)
zijn; „'n graege jongen; hij is
graeg".
grāe j e gereedmaken, uitrusten van
het schip, de netten incluis ; de kleeren een groote herstelbeurt geven.
Ook B. 1790.
greintje „glen greintje verstand".
gretig — vlug etend ; algemeener : met
animo: „Toe ginge we gretig skiete".
Grewelniss — Gravelines (Fr.).
vlot: „Je ken nogal 'n beetje
grif
grif skrijve" (oude visscher tegen
stenograaf ) . „Hij ging er grif op
in".
grift — griffel.
groen (bnw.) — 1. in versterkende
functie (vgl. o.a. „gul") : „Door 't
gat keek je zõõ in de groene zāe !"
2. subst. meerv. „de groene"
pekelharing, die nog niet heelemaal
zout is geworden. „Gruen-olie"

—

—
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Grom—Haesburg

bak-olie, raapolie. 3. onervaren: „Ik
was-taer groen in".
groin (de) — ingewanden van visch.
grommer — in elkaar gevlochten
touwstrop zonder knoop; een nette
ronde strop.
gronde (werkw.) den grond voelen
bij het dieplooden ; met de voeten
grond voelen in het water : ik kon
iet gronde.
grondteekens — planten e.d. die met
het trawlnet van den zeebodem worden opgehaald. Ze zijn een goed middel tot plaatsbepaling in voile zee.
groote raais — een goede besomming
maken : „'n gr•ote raais maeke".
groot — groot. „Grootje" — grootmoeder. „Auwe grootj ies" -- knoopen
die aan de speerreep en aan de
peezen van de netten zijn blijven zitten ; stukjes „stael" die „behauwe
teelt" aan de netten blijven zitten,
waardelooze restanten, 'n stel ouwe
zeuren.
groa t (subst.) — „drie groote" — 7 1/2
cent.

groo (t) s, (bnw.) — trotsch, verwaand.
g u l, (bnw.) — volslagen, „honderd

percent", in uitdrukkingen als: „Toe
hadde we twie nette mit chulle skol"
— propvol met groote schol. „Dan
wasset chulle korremis" — volslagen.
gunt — gindsch.
gunter — ginder, daarginds. Ook B.
1790.
gij, (znw.) 1. dubbel gehaald deel van
het onderzeil bij de mast. „Op 'n
losse gij iet doen" — iets wagen of
gedachteloos uitvoeren, zonder alle
mogelijkheden te overwegen. Waarschij nlij k oorspr. gezegd van jongens
die rustten in het opgegijde zeil,
zonder dat het behoorlijk vast was.
Zie „opgij j e", en „'t sāal driemael
op in neer gijje". 2. touw, waarmee
het zeil wordt opgegijd, „gij tj e". 3.
staaldraad, waarmee de laadboomen
worden vastgezet.
gijk ( de) — de boom die onder aan
het zeil zit.

H.
haele — 't inhalen van de netten;

(De) Hāai — Ter Heyde, kustplaats;

„Hāaienaer" — bewoner van Ter
Heide.
hāa(i)ning — heining, schutting.
Haan -om — 1. de duivel, 2. de dood
Hāant j evaer — de „openbare duivel".
hacht — een flink stuk: „'n hacht
spek", „boone mid 'n hachje".
Meg (bnw.) — heiig (weer) .
haegemaeker — uitroep : „Wat haegemaeker !" — wat drommel.
haej — haai: „Da's nae (voor) de
haeje" -- verloren, onvindbaar, weg.
„Haej etas" — beursje, waarin de
eieren van de haai zitten. „Haejbaej"
zeer bijdehande vrouw, meisje,
jongen. „In 't haejebed" — op de
plaats waar veel haaien zijn. Ook
„in de haeje" zijn.
haeke — „haeketouw" — touwen met
haken, waarmee de tonnen warden
ingepikt, opgepikt, opgehaald : „De
haeke pikke om de kimme van de ton
heen." „Haeksiek" is een ton die niet
meer met de „haeke" kan worden
opgepikt, doordat „de kimme" zijn
afgesleten (dus „ziek" door de (of
het) „haeke") .
haelreep (haerāep) — de reep, waarmee de mast wordt opgehaald.
hāe l (e) — „D'r waere hāele twie
straete op Kattek" — in het geheel.
.

--

duurt drie o, vier uur, bij het schrobnet een klein halfuur. Ook B. 1790.
hāelwetcht — wacht, vlak voor het
begin van het „haele", de laatste
nachtwacht.
hāenekām — klamp met inkepingen op
de piek van de gaffel, of elders (heet
ook „richelaer") . „Haenekamm.e"
my. zijn grondteekens (zeeplanten)
in den vorm van een hanekam, die
met het trawlnet worden opgevischt.
hāenepoot — een spruit; een eind
touw uitloopend in twee of drie einden, aan een net (clan ook „sprenkel"), of aan een gaffel. B. 1790: „Ik
sit de haenevoet gebreid" — ik weet
geen uitweg, nu verouderend.
hāerāep, hāelrāep — sterk eind touw
waar de mast mee wordt opgehaald:
„ overēnd ewonnē".
haere — „'t Gaet op 'n haere-nsnaere" — het gaat alles vliegensvlug.
haeringbed — laag kuit op den bodem
van de zee. lVfaar 't is geen haringkuit ; waarsch. van de „hosemond"
(visch met groote bek) . Vgl. „haejebed".
haeringziek - neerslachtig als er
weinig haring gevangen wordt. Ook
B. 1790.
Haesburg — Haisborough.

Haest—Heen
h,aest (znw.) — haast: „Wies haest
hē j e ?" — waarom heb je zoo'n
haast? Ook B. 1790.
haest (bijw.) — gauw. „Visserman is
haest verblijd". Ook B. 1790.
heen
achter infinitieven van werkw.
van beweging (zie Volkstaal van
Katwijk, blz. 195) . In B. 1790 reeds
een voorbeeld (p. 33) : „Hij gaad bij
—

ons korriere heen" ; zie (keriere) .
verhitten, warmen, opwaretje".
men : „Hāet-tat prakje 'n be
hal
de rijksvischhal te IJmuiden.
„Was 't in de hal of op te kant?"
„D'r was 'n oezie van haering die
ochent in de hal".
halle (uithalle) — slachten en venten
van een slachtbeest door een nietslager.
halle f dāeler
jongen die een half
deel van de matrozengage verdient
(, 'n half dāel" ) .
benauwde bangerd.
halle f -elle f
halle f sleet (ekocht) — halfversleten,
tweedehandsch.
hallever zāe (bijw.) — halverwege
tusschen Engeland en Nederland.
hallevevleet!
de pauze om koffie te
kunnen drinken tijdens het „haele".
Als het erg druk is, kaakt men in
die pauze de haring: „ Op -te-halve
vleet hē-we-n-ekaekt". Ook uitroep,
als bij het „skiete" een van de twee
nettenruimen leeg is.
halverwege „No•rtoch"
hallevwege
bij v. ; ook : halleverwege.
hoek van het zeil. „Om hals
hals
stuk gaan, te niet gaan.
gaen"
takel op die „hals"
halstakel
gezet.
hammetje, ham -- het „lichempje"
van de „hozemond", een visch met
een groote bek, wiens huid wordt afgestroopt. Een delicatesse.
hand
„Toe ze an de hand waere ..."
gereed waren.
vlug bij het kaken en bij
handgauw
touwwerk ; druk van gebaren.
uitroep als men
totte handjes!
staat te „skaeke", en men de haring
in het net tot aan de handen van de
skaekende" mannen toehaalt: „Dān
škaeke ze, dan trēkke ze weer ".
„An de hand" is een
(an de) hand)
sein voor dengene, die de vleet „overhaelt" bij het halen, dat hij de
„wantstaenders" aan de handen trekt
en dus even moet ophouden. Vandaar : klaar, gereed. En soms ook:
werkeloos (voorloopig) .
hangers (hangerjies) --- haringschool,
welke bij het horizontaal ingehaalde
Mete

—

—

—

—

—
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—
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net er onder komt te hangen. Tegenover „leggers".
hank stellage, waar de te drogen
visch en de te rooken visch wordt opgehangen.
hap
slingerbeweging voorover van
de schuit: „Toe dee de skuit 'n hap!
Hij zette z'n kop d'r in!"
harke (arke)
zwaar en langdurig
werken, vooral met de netten: „Toe
hēwwe vijf ure legge harke".
harp -- de ronde kant van een „sluiting" (zie daar), harpvormig.
harpstij f
gespannen staand, van
staaldraad e.d. gezegd. Nog sterker:
„Hij staet op brekes-off ".
hart (het) — de middelste streng van
touwwerk of staaldraad : „Snij t er
't hart maer uit" bij het splitsen bijv.
(d.w.z. twee einden touw op elkaar
vlechten) . „'t Hart is er uit" -- de
ziel, de kracht is er uit; ook van
menschen gezegd.
't Hart
een vischplaats dicht bij de
kust.
hartbensel
middelste van de drie
„bensels", die onder in het want zitten, in het hartje ervan.
born, die harten als
hārtem,ān
reederijmerk had.
houden : „anhauwe, ofhauwe
hauwe" enz. „Hauwe !" — Commando. Ook: „Hauw vast! Maek
vast !" „Hauwtehand !" — commando
van den „boll eman" als hij de volle
mand nog niet weg kan halen.
„Hauw je stil", een interjectie „'t Is
van belang, zeker!"
hauwpees
voorbovenpees van het
trawlnet.
Hauwwaer!
uitroep: „Daer heb je
't ; pak aan!" gelijk aan het Engelsche „Here you are!" „Waerhauwe"
is een werkwoord als waarnemen.
hebben, krijgen, vangen. Over
heb b e
de gebruikswij zen : zie De Volkstaal
van Katwijk aan Zee, blz. 174.
heen (bijw.)
1. weg: „Klāane
skuitjies die gonge māestal heen op
Kruisiesdach" — van Katwijk weg,
naar zee. 2. bij onbepaalde voornw.:
„Hanke voor visch in al zoo wat heen
stonge daer achter". 3. duratief bijw.,
van bevredigende snelheid : „Toe
ginge we zoo lakkef ij e heen" — we
zeilden zoo gemoedelijk en kalm-aan
verder. „'t Sāaltj e gaet soo drege
heen" — we glijden zoo langzaam
voort, ondanks zwakke` wind. 4. met
voorzetsel: „Dan ginge we visse op
zeuve-acht vaem heen". Opmerkelijk
is: „Daer ben ik op heenegaen"
—
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—
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—
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Heft—Hoop
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daar heb ik bij mijn berekening op holletje — „In 't holletje van de
vertrouwd.
nacht".
uitsteeksels onder water of hommer — 1. haring, die hom „inheftt
aan dek, waaraan men vast raakt
heeft". 2. officieele naam van wat in
met netten; „heftvast". „Hefte" —
Katwijk heet de „ton" van de mast
werkw.
(overgang van steng op mast) .
hellap (znw.) — hulp, helper(s) : „As hond — B. 1790: „Hij zeilt zijn zelfde
je dan hellap hebbe wouw, dan mos
(zelve) zoo vast als een hond in zijn
je-n-en stuiver of drie laete vermoor" — hij zeilt onbewegelijk vast
diene".
in het vischtuig. Nu veeleer: „zoo
hellape (sociatief hulpwerkw.) — „Die
vast as 'n moer" ; maar ook: „Of
tong heb ik nooit hellape zaute" —
den hond beet" (B. 1790). Dit geik heb niet meer meegemaakt, dat
zegde is nog wel te gebruiken, doch
men die tong nog inzoutte. „Ik hep
lang niet algemeen.
't hellape belēve" — Ik heb het mee- honderd — heel veel, veel te veel:
beleefd.
„'t Sel van de nacht honderd weze"
henke — 't anker met dwarstouwen
er zullen dezen nacht wel honderd
buiten werking stellen.
vaartuigen in den weg komen ; zoo
henke — de hoeken van de beug van
ook in B. 1790.
twee halve steken voorzien, waar- h6ndewacht (hondje) — de tweede
door ze niet meer in kunnen haken.
nachtwacht, nadat men naar kooi is
Dan gaat men „klaere". In B. 1790
gegaan (het is heel anaangenaam
„de klijn henke" ; nu verouderend.
66n of twee uren nadat men is
Nog heel gewoon is: „Daer is gien
gaan slapen, weer uit de kooi te
daar is geen ontwar
henken an !"
moeten.
ren aan ; ook fig. gebruikt.
hondshaai — haaisoort.
helmstok ('t) — stok waarmee men hondsvot — gedeelte van een blok,
het scheepsroer beweegt.
waarop het eind van een takel wordt
hitte, vgl. „hāet".
vastgemaakt.
hette
een staaldraad van het
heulie — zij, 3de persoon my.
hob f dtauw
heugenskop — heugenis van iemand
want, dat uit 3 A 4 hoofdtouwen behebben.
staat.
hiete — 1. heeten: „'t Mot hiete, datti habit — 1. de pier bij den havenz'n geld verlore h āat". 2. opdragen,
ingang; 2. einde van den boom van
commandeeren — „'t Is amm,āer
het oude „boomnet". 3. eind van een
hiete in gebien; hij hāad mijn niks
speerreep, waar een nieuw net bete hiete".
gint. Daar is het zwaarder trekken:
Hille — Hillegonda; zie kees, 2.
„Hael over je hoafd !" — Commando
hoe (bijw. van graad) — In Katwijk
(let op het „hoofd", dat daar aanheel gewoon : „Hoe ienvaudich hebbe
komt) tegen dengene, die de netten
die mense toch vrouger eweest".
in het ruim haalt. „HOovetj ies" —
„Hoe zwaer!" — uitroep bij het opEdammer kaasjes.
lichten van iets.
h6ogaers — soort kustvisschersscheephoeker — verouderd ; groot type
je met een hooge „kop".
haringschip, dat 's winters de beug- h6ogewind — een wind die op den wal
of kolvisscherij uitoefende. De
gericht is, bijv. N.W.
„hoekers" en de „buizen" mochten in hoogte neme — de plaats bepalen met
den ouden tijd kaken, de bommen
de octant: „Kom ik gae d'r es hoogte
niet.
neme" — me op de hoogte stellen;
hoekwant
lijnen met vischhoeken,
informeeren hoe het staat.
(in besomming) . „Arie
waarmee men vischte bij de beug- of de h)agste
kolvisscherij.
van Duin iste h•ogste".
hoēn — „Onder z'n hoēn hebbe" -- has (g)waeter — hoogste stand van
het water bij vloed ; het heele „tij ".
oud my. van „hoede" of infinitief.
Het moment heet ook „stil waeter";
hoeste — in B. 1790 gelijk „proeste"
van schuiten, nl. het buiswater weg
ook: „'t Is pāal haogwaeter".
een hoeveelheid visch, die
gooien met de kop van het snei habp
wordt afgezonderd, om te verkoopen
varende schip.
of te braden. Vooral in de genitief
hol — ruim van het schip, verouderd:
„'t Vial in 't hol neer-recht neer
(partit.) : „We hebbe twie maon
laete zakke".
Maps ehāad" — twee manden visch
holleblokke — klompen.
gevangen. Ook „haapje", wanneer de
-

—

-

—
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Hoos—Inbreke
visch wordt uitgelegd op het strand
of aan dek: „Wat foor hoopj a mot
je hebbe?" Het verbuigbare znw.
„hoop (e) " beteekent : een enorme
hoeveelheid, verrassend en overrompelend : „Daer vinge we'n hoope
haering!" „Daer krege we'n hoope
waeter over" — een stortzee. Spreekwoord: „Veul hoops, wāaneg koops".
Ook in B. 1790.
hoos — 1. windhoos. 2. opening, waardoor de schroefaskoker van de motorlogger naar buiten steekt. 3. laars
tot yonder de oksels.
hooskouse — langgebreide kousen, die
over de broek heengedragen worden,
zoo hoog mogelijk.
hoosvat vat om een boot leeg to
hoozen.
horjee borj e— B. 1790: „horj a borje
weer" — onstuimig weer ; verouderd.
horreborrech
kroeg, herberg.
horre f s t, hurrefst — herfst.
hors — heet ook „horsmakreel" of
„marsbanker".
hot en her — heen en weer, her en
derwaarts.
houk — 1. hoek in het algemeen. 2.
t.itstekende punt van het land:
„achter 't houkje", daar lag men beschut. 3. vischhaak. Ook „houkje"
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voor hoek : „In 't houkje valle de
māeste slaege" — spreekwoord. „Om
't houkje gunter" — gindsche straathock. „Hokj e- n-inhaele" — een stuk
van 't zeil wegreeven, dichtbinden,
waarschijnlijk een verkorte vorm van
„houkj e ".
hoze — hooge leeren broek tot aan de
schouders.
hoze — 1. een boot leeghoozen. 2. met
water sjouwen aan land.
hbzemond, hozesmoel — visch met
grooten mond, ook overdrachtelijk
van een brutalen kerel: „Watten
(wat 'n of wat-nen) hozesmoel !" aldus genoemd naar de „hoze" (leeren
broek tot aan de schouders), of de
„hoos" (laars tot aan de lies), die
een reusachtigen „mond" hadden.
Huigo — een groote rog (oud) .
huisae) — een holte in een of ander
werktuig, bijv. het „huis" van een
spanschroef.
hullak, hulk — scheepsromp; bijv. een
„kolehulk" — romp die als kolenopslagplaats wordt gebruikt.
hussele
dobbelen om iets; syn. van
„smakke".
hijss (de) — bovenste hoek van een
driekant zeil.
I.

een : „Ien toet mem" — een ten
deele Fransche uitdrukking voor „een
pot nat", „lood om oud ijzer". „Bij
ien" — bij een.
tender — eender.
iengael — egaal: „Je ken zoo de hāele
nacht iengael regen hebbe".
ienmael
eenmaal, tenslotte: „Maer
asset ienmael hoog-waeter e-weest
was, vloog 't soo weer wech ook."
iens — eens, een maal: „Iens ezāad,
in dat onthauwe!" slotformule
van den schipper, die ieders taak aan
boord heeft aangewezen. Ook in B.
1790.
ienvaudech — eenzijdig ontwikkeld,
gezegd van visschers in den ouden
tij d. Ze hadden alleen verstand en
vermogen tot „optrede" bij de visscherij. „Hoe ienvaudech hebbe die
mense toch vrouger eweest".
ienzaem
eenzaam: „Je lijkt wel
zoo'n ienzaeme spraeuw".
solidair, bezit samen
ienzaemalak
deelend : „Vrouger waere de mense
meer ienzaemalak mit 'water".
niet.
iet
in (inne) en: „Om inne bij zeuven"
ien —

— ongeveer 7 uur. „Elk ind' ien" —
iedereen.
in — 1. voorz. „In de stiene visse of
zitte" — op plaatsen, waar steen op
den bodem ligt. „In ('t) feld" — op
het wantveld, de grasvlakte benoorden het dorp, waar de haringnetten
(het want) worden gedroogd en geboet. „In ien stik" — aan een stuk
(loopen bijv.) . 2. bijw. „'t Sand is er
in ekomme deur twie Aāimanders" —
in zwang gekomen als vischplaats.
Bijzonder is: „'t In hebbe" — de
netten ingehaald, binnen, hebben,
klaar zijn met „haele" ; ook overdrachtelijk voor „niet verder kunnen
met iets" ; ook : de volle vangst aan
board hebben. 3. zelfst. gebruikt „Om
d'in" beteekent landwaarts : „Om
d'in gaen, om d'n visse"; „Toe we
temēt de in hadde van de hoofde" —
toen we bijna zoover landwaarts
waren gezeild, als zich ook de hoofden bevinden. Tegenover „an zāe".
Ook in B. 1790.
inbreke — ēen mand van een groep
van zes wegnemen ; ook ēen van den
stapel wegnemen („ansteke") : „Az-

Indolling—Jonges

26

je vis te kort kwam, mossje'n m āo
inbreke".
afleiding van „dolle", zie
indolling
aldaar. Bij de indolling wordt het
schip in zijn eigen vleet gedreven.
Normaliter staat de vleet in de
richting, waar de wind vandaan
komt. Draait de wind, dan wordt
men „machteloos" in de vleet gedreven.
inkant — landzijde; teg. „z āekant".
inkomme ( subst. infin.) — ingang:
„An 't inkomme van de haeve lag 'n
sliksuiger". (Bij het binnenkomen
van de haven etc. zou in Katwijk
meestal luiden : „Toe we 't chat in
kwamme, zaege we'n sliksuiger") .
dicht bij den wal: „We
innelak
hebbe innlak elēge, maer hij lag 't
innelakst", meestal „'t indelakst".
„'n Innelake wind" is een wind van
den wal af. Bijvorm „indelak", o ok

van de vleet die dicht bij het schip

ligt ; teg. „d'uiterhalve vleet".

inneward'an (bijw.) — meer in de
richting van het land. Ook gesubstantiseerd in superl.: „Hij was de
innewartste" — dat schip lag het
dichtst bij land.
insakke
(door dun papi e r) sijpelen.
inskepe
het gerei aan boord van
het schip laden : „We stinge in-eskeept" — we hadden alles aan
boord. „We skeepte 'n week voor
Paesche in ".
een takel e.d. inscheren.
inskere
inslaen -- zie „slaen".
een pennetje snijden en in
insnij e

—

—

—

—

-

—

een lekgaatje stoppen. Idem „opsnije": „Snijdt er effe 'n bomm.etje
op" — dat nl. op het gat past.
de „speerrap" aan de netinsteke
ten verbinden.
naar binnen halen, duwen
invoere
van het kluifhout of een boom, die
uitligt; teg. „uitvoere".
inwendig : „Inwendach
inwendach
Mat ie me nog wel ekent, maer hij
zēe niks māer" — van een stervende
gezegd. „Hij is inwendach āarach
bezeert". „'t Inwendage van 'n mens".
inzijge (in -ezēge) — flauw vallen, in
elkaar zakken, „neerstrijke". Ook een
oude schuur of gebouw kan „inzijge".

—

—

—

in B. 1790.
1. laden: „We hadde 50 ton
inne7ne
zaut in-enome. 2. wegnemen : „'n Zeil
inneme". Commando : „Inneme !" —
—

—

de groote fok wegnemen.
dicht bij het schip ; „D'inner
nette, d'āeste nette" zijn de netten
die het dichtst bij het schip zijn;
teg. „d'uiter nette". „D' innerhalve
vleet sting hāelemael om" — de helft

inner

—

J.

overdreven hard werken:
jachte
„Ik ben an 't jachte om klaer te
komme". Ook : de anderen bij hun
werk opjagen, door er tusschen te
komen en nog harder dan zij te
werken : „Wat bē -j e an 't j achte !"
jae -- ja, versterkt :„Heb je je grootfaeder noch ,ekent?" „Bē jae -d-ek"
(d verzachting van „Bē -j ae -t ") .
jaege
de vangst van meer dan een
—

—

schip naar huis brengen ; dit doet de
„j aeger". „Jaege" beteekent : 1. snel
zeilen. 2. de buit thuis brengen.
„'n Haeringjaeger" is iemand die geweldig veel vangt. Dit werkw. „j aege"
is altijd zwak van flexie.
1. klein kompas ; misjaegertje
schien zoo genoemd omdat het je
thuis bracht, gelijk de „jaeger" de
visch. 2. gebakken vischje dat men
aan boord eet, voor het eten klaar is.
jaemat (de) — klein achtermastje op
de oudste bomschuiten. Als de giek
oversloeg werd het weggenomen. Ook
„j aemasmast", B. 1790 : „j aemast",
ook „j aemaststuig".
ok -- fok, die extra bijgezet werd,
jaffok
—

om hard te zeilen, voor de andere fok
geplaatst. Onder 't „j af f ok" zat 't
„j asspeer" — verlenging van het
kluifhout. Waarschijnlijk samenstelling met den stam van „j achte". Ook
B. 1790.
plank achter op de Yelling
j ant j e
van de born, waarop het helmstok
rustte.
schimpnaam uit
Jan toerelesjoer
—

—

den Franschen tijd.
j don (my. j āone) — joon (boei of
bakenton) . Heeft den vorm van een
grooten dobber met een vlag of stok
er op. Twee staan er op de vleet, een
op de „halvevleet" en een „op 't
uiterend".
Yarmouth.
Jarremuije
zie „jaffok".
jasspeer
joker -- moeilijk, bijv. van sommen
gezegd.
jonge tijd -- j eugd : „In me jonge tijd,
toe 'k jonge gast was ".
bij de haringvisscherij waren
jonges
op de bomschuit 10 man aan boord:
„skipper, stierman, 5 metroze en 3
jonges".
—

—

Jongste—Kantsette
ēen der „j onges", die %
verdiende van een „metrozendeel",
dus „dord'halver" ; hij is de jongste
lichtmatroos, de jongste jongen in
jaren en heeft de functie van „ofhauwer". In B. 1790 de uitdrukking
„De jongste moet schotter wezen"
hij wierp nl. het eerste net buiten
boord ; hier de jongste matroos. Nog
gebruikelij k ; de jongste werd en
wordt ni. als de „gelukkigste" schotter beschouwd.
juibake
provisorisch boeten e.d. van
j ongste
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netten, op zee. Ook wel „boete-n-enknoete" genoemd. Vroeger deden dit
de „boeters", visschers die ook konden boeten, in tegenstelling met de
„overloopers" (bij gebrek aan „volk"
aangeworven uit andere bedrijven).
Ook B. 1790. Nu zijn er bijna geen
„overloopers" meer.
middel /au ('t) — middelste touw,
waaraan bij het ophalen van tonnen
wordt getrokken ; zie „haeketauw".
juzeboos
het loopt de spuigaten uit:
„'t Is j uzeboos".

—

—

—

K.
plat tegen het schip aanhalen, wat uitsteekt.
Kāalass
Calais. „Kāalassvaerder"
— schip naar of van Calais.
kāaman (mv. kāalui) — born met een
groote K als reederijmerk.
kabbelau
kabelj auw.
kaebele
„zich open kaebele" — een
geschikte 'open plaats voor de vleet
krijgen, door in den stroom aan den
ankerkabel te blijven liggen. Verouderde uitdrukking; in B. 1790.
kaebelgaere
garen, waaruit de
zware trossen bestaan.
kaebelgat
gat, waar alle touwwerk
in geborgen wordt, voor in het schip.
kaek (de) — hard brood; scheepsbeschuit.
kaeke
verwijderen van kieuwen en
deel van de ingewanden.
kaekmdo 1 ) (my. māon) — mand,
waarin de haring bij het kaken wordt
gedaan.
kaekslui f
zie „sluif".
kael
kaal, enkel, louter. „De kaele
rāep wechchooie" — de enkele reep,
zonder netten er aan, uitgooien in
plaats van een anker; wanneer men
midden in de visschende schepen ligt.
hoofd; ook in B. 1790.
kaenis
kaapstander; oorspr.
kaepstand
verticale windas.
kist met gaatjes, om de visch
kaer
levend te houden.
kaeremelk Jiarnemelk. Bij bewogen
zee: „De zae is zoo wit as kaeremelk". Ook in B. 1790.
kaering (keering) — einde van een
„kozze" ( „kozzing" ) , waar de mast
bij het mastloopen op draait. Zie
„kaernluik". Ook B. 1790 „kaaring".
luik, dat de „kozze" afkaernluik
dekt ; „kaern" verzwakt uit „kaering".
kaaje

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

) Met genasaleerden ao (a:).

kaesjew e el
zeer toevallig.
kaete
spel, waarbij toegepunte
—

—

stukken cylindervormig hout zooveel
mogelijk salto's door de lucht moeten
maken in zekere richting. De beweging ontstaat, doordat met een
houten hamer op de punten wordt
geslagen.
kaister
grond- of stortzee.
kakkerlak
„springe as kakkerlakke", d.w.z. achter of over elkaar;
uitdr. ook in B. 1790.
kalve (my.) — een uitsteeksel beneden aan den mast heet „kalf",
tegen de „kozzing" of „kozze". Zie
ook: „boer".
kaneelstokken (grondkanaalstokke
teekens) .
kanis
zie „kaenis".
syn. van „klikkerd".
kanjerd
kant
1. de „kant van board" is de
uiterste grens van het schip in de
breedte ; de verschansing staat ook
op de „kant van boord". „Kantd āel"
is het buitenste deel van het dek.
2. strand, kustlijn, kade: „Toe we
langs de kant kwāeme". 3. bnw.:
„kante wind" — een wind ongeveer
langs de kust waaiend; dus niet
„innelak" of „hoog'. „Kanter" (comparatief ) . Zie ook : „kantsette".
een ton haring, waarin de
kant j e
haring door het smelten van het zout
is gezakt beneden den „kant". 17
kantjes is een last, is 14 voile
tonnen.
de schrobnetvisscherij
kant f aere
's winters uitvoeren ; men bleef dan
dicht bij „de kant", om de visch
versch aan te voeren. Hierbij „kantvisscherij ", en „kantschuit".
de zeilen op mast zetten.
kantsette
De zeilen staan dan „kant" (en
klaar) .
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Kantskol—Kinnetje

kantskol -- schol die naar de grootte

wordt getaxeerd.
kantskuit — born die de kantvisscherij
uitoefende.
Mole — rollen van een rand voorwerp op zijn kant over dek, vloer of
tafel; met kracht van zich afsmijten
(formeel: keilen) .
14011 — schijf van hout; vgl. „k āole".
kap — 1. (houten) toegang naar het
logies ; overdekking over het trapgat. 2. het voorboveneind van het
trawlnet.
„spaen", waarmee men
kapspaen
de kap van een trawlnet breit.
kardeel — touwwerk.
karriere (keriere) — tot vervelens toe
heen en weer loopen, ij sberen : „Wat
loopi toch te keriere heen!" B. 1790:
„koriere".
schelpenvisscher.
karreman
B. 1790: „Weer klare
kartekuije
kartekuije" — beteekent misschien :
hard gaat hij.
kas — 1. kast. 2. geoliede rok.
kasse — rand van de ton, waar de
bodems in passen. „Ik heb de kasse"
ik kan niet meer haringen in de
ton bergen. Ook als het schip „vol"
is, zegt men : „Hij hāad de kasse".
Een ton „verkasse" — den bodem
verder in de ton slaan. Vandaar figuurlijk : verhuizen, naar een andere
plaats trekken. Zoo vat de Katwijker
dit woord op.
kasseton — erg versleten ton.
de „kat" (het katanker)
katsette
uitzetten, dwars op den ankerkabel,
als de stroom „fel" was.
kciuw — wind. Reeds in B. 1790.
„Daer komt 'n kauwtje loope" —
daar komt een windjee aan ( dit is
reeds van verre op het zeeoppervlak
te zien). „D'r is 'n aerdag kauwtje"
— er is een tamelijke bries. „'n Stijve
kāuw, 'n deune kauw" — een sterke
bries. „'t Kauwtj e komd off" — de
windkracht neemt toe.
kauwe — kouder worden, afkoelen:
„'t Mot effe kauwe". „Zet 't daer
effe te kauwe".
kazbak — ruim vooraan, voorste laadruimte van een bom, liggende naast
't „kozze". Ook in B. 1790.
kedūlle — maats, bevriende schepen,
die men praait. Verouderde uitdrukking in B. 1790.
kee(tje)
kleine afdeeling in het
ruim, ook in de „krebbe". Het buitenste „keetj e" ligt het dichtst bij de
„gāestekoppe". Mv. „keeē".
keehaering — haring, die in een „kee"

opgeborgen is geweest. Minder goede
haring.
keer glas — in B. 1790; beteekent:
keer het glas am! De nieuwe wacht
begint! Thans verouderd commando.
keel-of, keeltje-n-of
„hij staet
keeltje-n-of"
tot zijn nek in het
water. „Hij is keel-of thuis ekomme"
doornat (tot aan zijn keel toe) .
kees (iron. keesje)
1. jongensnaam.
2. een walvischsoort, die op haring
aast; zie „Hille".
keesjee — 1. pruim tabak. 2. rolletje
aan het eind van een lijn waarmee
deze op den wal wordt gegooid.
kaleere — cholera.
kegge — 1. een puntig stuk hout:
„Slae wech die kegge", my. kegges.
2. „keggetj e" — een sneedje brood.
„We zelle-n-'n keggetje doen".
kaman — koman ! ; ook in B. 1790.
kamij ze — kommiezen.
kamijzehwisje — huisje van de kommiezen der zoutbelasting.
kardeel — streng uit een tros gedraaid. In B. 1790 wordt, blz. 19,
misschien met „kerdeel" een kwart
van een gewone beuglijn bedoeld.
kentere
„de stroom kentert". In
B. 1790 ook voor zwaaien van het
schip.
keriere — zeulen, dragen, sleepen;
zich langzaam voortbewegen. In B.
1790 „Koriere".
keu — kleine scholletjes; verzamelnaam.
kastie — balspel, waarbij twee groepen jongelui den bal met een balleklapper in den vorm van een houten
schop naar elkaar toeslaan (zie Ned.
Wdb. kastie) .
kazjak — ouderwetsch zeemanscostuum (zie Ned. Wdb. kazak) .
kijke
in B. 1790: „Kijke as 'n
nogter kalf" ; is nog gewoon voor
droomerig kijken, zonder uitdrukking, als men juist „wakker komt".
kim — 1. de gezichtseinder: „Skip in
de kim". 2. de kant van het schip,
waar de „huid" gaat rondloopen.
3. de randjes, die buiten den bodem
van een ton uitsteken, heeten
„kimme" ; zie „haeke".
kink
valsche bocht in touwwerk;
zie „skij f". Fig. : „'n Kink in de
kaebel".
kinke — krinkelen, weerbarstig zijn
van touwwerk.
kinne t j e — halve ton; klein soort ton
met de helft van den inhoud van een
harington. Aan den wal: „'n Kinnetjee
aerdapale"
mud.

Kinsbien—Knap
kinsbien — „van kinsbien of" — van

kindsbeen af aan.
kist —1. een vaste bak voor 't opbergen
van bier of melk, staande aan dek.
2. schip dat niet mooi van vorm is.
„Van de kist" — halfdronken (tengevolge van de (bier) kist) .
kittele — glinsteren : „'t Sonnetje kittelt op te raeme" (bij vriesweer) .
kldan — klein.
klded (my. klāen) — baan zeildoek.
kldekuil — zie „klāen".
klden — 1. bekleeden met dun touw
( „klāesel") al of niet door middel
van de „klāekuil", een rond, houten,
hamervormig ding met een inholling.
Daar zit touw in. 2. aankleeden, reflex.
klaer (waeter) — 1. helder, teg. „dik
waeter", speciaal van het zeewater.
2. in orde, gereed voor gebruik.
klaere — iets dat „onklaer" is in orde
brengen, bijv. een „deur-evalle
taekel".
klaermaeke — de schuit uitrusten
voor de haring- of trawlvisscherij.
klaer-avant — „want dat iet edraaid
ligt". „'t Want kwam klaer". „Gunter komti klaer!"
Klaes benaming van de zeemeeuw.
De zeekoet heet „Gerrit". In B. 1790:
„'t Is hier geen Klaas Klaas, maar
Gerrit Gerrit", blijkbaar: het komt
er op aan, bij slecht weer en slingerend schip. De zeemeeuw zwemt
rustig; de zeekoet duikt en doet druk.
klamp — uitsteeksel buiten het schip,
op de gaffel enz.: Kleine „klampe"
om de bom te beklauteren ; groote
„klamp" voor het zwaard.
klant vriend, vriendin — „We
berme toch klant (e) ".
klap grond- of stortzee.
klaeuwe — 1. hard trekken, bijv. bij
het „haele". Ook in B. 1790. 2. krabben : „Z'n kop klaeuwe", „Hij klaeuwt
alles nae 'm toe" — is al te begeerig.
„Wegklaeuwe" — zonder recht iets
wegnemen.
klikkert — kanjerd; een groote visch,
schuit enz.
klimmer — de man, die zoo noodig
zijn taak boven in de mast heeft.
klimmergeld — geld, dat de „klimmer"
extra verdient.
klink — 1. bekken van den omroeper,
die „klinker" heet. „De klink gaet",
ook in B. 1790. 2. bank in het logies,
die nogal achteraf staat; daar zitten
de „j onges" op. „Op to klink" —
een goedkoope plaats. 3. haak, die
achter de mast wordt ingezet, als hij
-overeind staat.
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klinke — iets, dat verloren is, of een

belangrijke mededeeling laten rondroepen door de „klink"
ktip onderzeesche rots, hooge rotsen. „Zoo hard as-te klippe"; „'n
Blinde klip" ligt vlak onder den
waterspiegel.
klirs „Op to klirs haele" — op den
pof halen uit een winkel.
kloot — ronde bal boven op de „steng"
(d.i, de masttop) .
kloote — ballen met gaten, waar de
ra-banden door heen geregen zij n ; ze
houden het zeil om de mast. Ook wel
„mastballe" genoemd; zie ook „kolfskloot".
kldoterak — band met „kloote", die
de gaffel om de mast houdt.
kloppe — laveeren bij sterken wind,
ook „opkloppe": „We zijn op de neus
eklopt" — we hebben het verloren,
we visschen achter het net. Bijt% als
anderen meer gevangen hebben op
een plaats, waar men gaat visschen.
Ook in B. 1790.
klors (mv. klorse) — 1. stamper voor
waschtobbe. 2. groot en plomp ding,
bijv. een pijp: „Wat 'n groote klors
hāat-tie vent in z'n mond". 3. klos :
Gaerentklors, 'n klorsje gaerent".
iouten „klorse" verzwaren soms een
pees van het trawlnet.
klorse (werkw.) — klossen met klompen, enz.
klosse (werkw.) — rollen, stampen.
klossepees — onderpees van het trawl
net, die van houten rollen is voorzien, om in de scherpe steenen te
kunnen visschen.
kluize — „Het komt er kluize" — het
komt er leelijk op aan.
klus — groote kin, groote onderkin.
Ook benaming voor een man met een
„klus".
klusse — klutsen van een ei.
klijn — anker met vier pooten, bij de
bommen veel gebruikt. Ook in B.
1790. „De klāane klijn" (een groot
soort dreg) wordt nog altijd gebruikt
om een haringvleet op to pikken.
klijnezetters die de „klijn" van de
bommen uitzetten om te ankeren ; ze
deden dat soms door onder water te
loopen.
klijnhaetder die „op 't paerd" de
lijn van de aangekomen born haalde.
Ook in B. 1790. Deze lijn werd op
de aan het strand liggende „klijn"
bevestigd.
knap — „We benne knap an de
vracht" — er kan nets meer bij de
lading, het schip is vol geladen. „D'r
.

,
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Knars—Koninkrijk

is 'n knappe bries" — stevige wind.
„'n Knappe māaid" — een mooi
meisje. „'n Knappe man" — een fatsoenlij ke man.
knars
1. stuifmat, mat, am zandverstuiving tegen te gaan. 2. schedel:
„Hij hāad hāel wat in z'n knars".
knaster
een groote; synoniem van
„klikker (t) " ; meerv. „knaste" of
„knasters".
knauwe
variant van „kauwe" : „Hij
zat an 'n wortel te knauwe". „Goed
knauwe". „Beknauwd" — ervaren,
pienter, vgl. „beknij sd".
knecht
ergens de „knecht" zijn —
afhankelijk zijn van anderen. Ook in
B. 1790.
gekrinkelde zee-organisk neukels
men („met bobbels en zoo") ; ze leven
op den zeebodem in „horens" en hebben lange pooten en scharen. Ook in
B. 1790.
kneun (werkw.) — in elkaar gehurkt,
zitten te genieten; bijv. bij de koffiepot thuis. Begrip verwant aan
„knus".
kneurse, ekneurst — kneuzen : „Z'n
hāele bien ekneurst".
knik
lagere stand van het zeil ; het
zeil een „knik" geven : „Kl āane fok
in, storramfok op, in 't s āal 'n knik!"
Men geeft dan de gaffel een meer
horizontalen stand. Ook in B. 1790.
knip
1. grond- of stortzee. 2. een
kleine slag over zeilen bij het laveeren ( „knip j e" ) : „We zelle nog 'n
knipje doen". 3. janhagel (koekj es) .
knobbele
1. „knoete", nl. provisorisch netten boeten e.d. ; knoopen.
Ook in B. 1790. 2. raden, wie een
rondje geeft met uitsteken van de
gebalde vuist, de knobbels vooruit.
3. zeilen bij sterken wind met slingerend schip.
knoerse
een beweging maken, die
op kneeden lijkt.
knoet
een verwarde knoop, een
knoedel.
knoete
knoopen; „boete-n-in knoete"
de netten repareeren. Ook in B. 1790.
knoop — „achter de kno•pe hebbe" —
naar binnen gewerkt, opgegeten hebben. Ook in B. 1790.
knozze
groote knoop in touw, bij
het „boomnet", waar de vischlijn op
de „sprenkels" zat. Meerv. „knozzes".
Bij het spilloopen werd het boomnet
ingehaald ; als het afgeloopen was,
werd het net bij de „sprenkels" opgetrokken. Vandaar dat „Je krijgt
de knozze" een spreekwoord is met
de beteekenis : je bent zonder werk.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zie „sprenkel" en „boomnet". In B.
1790 „knosse".
knus
zie „kneun".
knijpbensel
onderste „bensel" aan
het want.
knijze
overdenken, piekeren, begrijpen : „Dat knijz' 'k iet" — dat begrij p ik niet goed. „Zit nou maer iet
te knij ze !" Hetzelfde woord als
kniezen.
koe
„Now valt de koe op z'n rechterzij ", verouderde uitdr. voor : dat
is een meevallertje. Ook in B. 1790.
koekele
knuffelen.
koekoek
schijnlicht in het dek van
't logies.
koelte
wind; „Stijve koelte" —
krachtige wind. Ook in B. 1790.
ko f f iemae t
de vrouw van den zeeman.
koffiesool (suit)
vischplaats in de
Noordzee, waar in het bodemzand
bruine spikkels voorkomen.
kok — de kok heeft de taak, de netten
na het „haele" in het ruim te bergen:
„Kok-in 't ruim".
dicht maken van naden in
koke
platen; gebeurt met een „kookbijtel".
hameren, stooten : „De zāe
kokere
die kokerde op de bil".
kokerskot
schot, waarin de schroefaskoker zit.
Ko,kke ldailand — eiland onder de Eng.
kust ( Coquet Island) .
kokkelekaene
groot soort schelpen,
waaruit men de visch als aas gebruikt.
kokker
groot ding; elders in Holland „kokkerd".
kokkernacht — nacht, waarin niet
„ehaeld" wordt, waarin men dus een
langen slaap geniet; een „kokker"
van een nacht. Ook in B. 1790.
koksyarder
in B. 1790; vermoedelijk een hulp van den kok; nu niet
meer bekend.
koksrol
groote houten rol, waarover de netten in en uit het ruim
worden „ehaeld" ; zie „kok".
kolf skloot
bal bij het kolfspel.
kombaers
deken, op zee gebruikt.
komme — „Dat komt 'r an, hoe hard
of we viste" — dat hangt er van af.
„Van drievierend āels op man komme" — tot het loon van volledig
matroos worden bevorderd.
koning
de koning van het roer is
een dikke ronde staaf die door den
roerkoker naar dek loopt.
koninkrijk der vissen
de diepte van
de zee; een omschrijving in B. 1790,
die ook nu nog wel te gebruiken is.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Kont—Kreile
kont -- achterdeel van het schip.
konte
met het achterdeel in het
—
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de etenswaren, spijzen. „An
de kost komme"
het eten bij elkaar krijgen, bijv. door „marte", dat
is, in den ouden tijd den boer opgaan
en om eten vragen, of eten inruilen
tegen visch.
kos (t) choed
mondbehoeften aan
boord, „fiktaelie".
kostelak
mooi, duur, kostbaar.
kotenaer
gebakken haring van den
vorigen dag. Misschien werd die
vroeger in een kleine ruimte (koot)
aan boord bewaard.
koter
kind.
kotter
vaartuig met 1 1/2 mast voor
de schrobnetvisscherij, kleiner dan
een logger.
1. zie „skijf". 2. koperen of
kous
ijzeren, ook wel houten ring, die het
oog, dat aan een touw gesplitst is,
openhoudt. 3. „Kom māer op mit je
zije kouse" — laat ons je vangst
maar eens zien ; uitdr. ook reeds in

kost

—

water slaan, als het schip gaat
„dolle" (met den stroom meegaan)
en dan blij f t liggen aan het schrobnet: „Hij gaet voor de kont".
kooi
slaapplaats. „Nae kooi" —
gaan slapen. „Uit de kooi" — opstaan. Ook in B. 1790.
kool
In B. 1790: „Hij gaat strijke
of hij lange kool egeten hadde" -hij zeilt slechts langzaam, schiet niet
op. De uitdr. is nog bekend.
kabeljauwsche visch, van minkool
dere kwaliteit: „Zoo zwart as 'n
kool" — doorschijnend grauw.
wangen.
koone
kleine ruimte, waar etenskoot(je)
waren en touwwerk worden opgeborgen, in de spiegelrondte. De
„kootman" heeft het toezicht op den
inhoud.
1. hoofd: „Z'n kop klauwe" —
kop
zich bedenkelijk achter het oor krabB. 1790. Ook figuurlijk.
ben. 2. voorkant van de schuit, ook kozze (officieel „kozzing", my. kozzes)
in B. 1790: „De kop opperdan op
— ruimte, waarin de mast achterzette" -- met den kop op den wal
over kan zakken, schuin oploopend,
varen, recht op den wal af. „M;itte
afgedekt door het „kaernluik" (Eng.
kop om d'in" — landwaarts koertabernacle) .
send. Ook in B. 1790. „Kop-en-gat", kraei
de wacht tusschen licht en
donker, van 6-8 's avonds : de „ziiszie „gat".
koppel
Engelsch stoom-haringacht". Misschien vergelijking met de
visschersvaartuig. De visschers daarbonte kraai (licht en donker) .
op zijn „koppellui". Ook in B. 1790. kraemerswaer
etenswaren van
Vroeger „zāalkoppels". Eng. coble.
kruidenier en bakker, aan boord.
koppig
1. „'n Koppig zāetje" is een
Tegenw. verouderend. Ook in B.
zee met korten, sterken golfslag; er
1790.
zitten dan witte kopjes op. 2. „Kop(vijze) kraemerij miserabele, tegenpige lucht" — lucht met donderwerkende omstandigheden speciaal
koppen. 3. „Stij fkopp'ig" — iemand
van 't weer.
heen en weer slenteren. In
die steeds een „kop" toont.
krāole
aan den wal de benaming
B. 1790 „kreile". De klankvorm als
kopje
van een kopje koffie; aan boord heet
van „b āole" e.a. Zie „kreile".
dat uitsluitend een „bakj e".
krappe (mv. krappies) — korte karbonades ; ook vette visschen.
kor (korde) — sleepnet van den garbaas, leider. „Onze kras" -nalenvisscher bijv.
kras
visschen met de „kor"
een gemoedelijke benaming evenals
korde
(korde), te paard door de zee langs
„den auwe" voor den kapitein.
den oever. Zwak werkw.: „kordede, krebbe (my. krebbes) — bak waarin
de haring tijdelijk wordt geborekordet".
gen bij het „haele". In B. 1790
korrave, kurref, eldirrave — een kerf
geven, bijv. am ingeladen tonnen te
„krib (be) ".
proper, kieskeurig, waarbij
tellen; vooral vroeger bij het uit- kreen
het nauw steekt. „'n Kreen wij f j e"
laden van haring per tal = 200 stuks.
— door een ringetje te halen. „Hij
kors -- kers.
is kreen op z'n ete" alles moet zuiver
Korsamis
Kerstmis.
zijn. Dit woord kan geen anlautkors(e)mishuis
customhouse in Envariant zijn van „rein", want dat
geland, waar men moet in- en uitklaren.
woord zou den klinkervorm „r āan"
hebben, als het bestond. Men zegt
korte
ook „opkorte" ; wat aan de
ook : „āiere is 'n kreen ete".
lengte van een kabel inhalen. Ook in
kreile
In B. 1790 voor „krāole".
B. 1790.
—

—
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Krenge—Kijke

omhalen van het schip, op
zij, om het schoon te maken.
krepel — kreupel.
krieal — ovale mand, die op den rug
gebonden wordt (Eng. creel) . Om
hout te jutten op het strand ; nog wel
gebruikelijk.
('n) kriezel klein snippertje van
iets.
krik — kruk.
krit — kleine scharretjes, verzamelnaam.
kromtongag — onduidelijk.
'n krroon — twee gulden.
kroost (het) — 1, gleuf in de binnenkant van een ton, waarin de bodem
past. 2. „waeterlinze".
kroot — roode biet.
kropkaek kaak van tarwezemelen:
„Die was zoo hard as te mast, moesje mit 'n dissel kapot stampe" (in
oorlogstij d) . Aan den wal is „krop"
tarwebrood.
kroppen — in B. 1790 voor „kaproen",
vroeger een warme muts, verbonden
aan de jas.
kruijee — „kruij e te koop hebbe" —
praats hebben en veel verwachting
van de vangst hebben. Ook in B.
1790: „Dat selle beter kruije weze"
— dat zal meer succes hebben, de
vangst zal nu weer beter zijn.
kruin — achterkant van een
kruisb āai — kruisbes. „Elk staet als
een presente kruisbei" — elk staat
vol goede verwachting (B. 1790) ;
nog wel bekend.
kruise — heen en weer zeilen.
kruistijd (kruis) — tijd, waarop de
haringvisscherij een aanvang neemt;
na St. Andrieskruisdag.
kruisbendel (het) — „bensel", waarbij
de slagen kruiselings liggen.
krulder — een golf die omslaat; -er
is nomen agentis.
krijge — is nog een concreet perfectief werkwoord : „Dan mosse we
weer zien, dat we die skietloat
krēge" — terughaalden, als hij verweg was afgedwaald; „skietloot" is
hier een speelbal.
kuikeskop — als een gat in een zak
wordt dichtgebonden, ontstaat een
„kuikeskop".
kuil — kuil ; maar zie ook „klāekuil".
ku,le — schuilen ; „Je mot kule āer 't
regent". Schuilen is ook „skuile".
„Kule" kan een oude variant van
„skuile" zijn.
kusting — drukkracht: „Zoo 'n kus-

krenge —

ting dee de zāe d'r op, dat de hāele
stang ov-ebroke is". „Dat swaert
doet s'n kusting an die klamp" —
oefent de normale drukkracht uit.
kuul — achtereind van het trawlnet.
In B. 1790 „kuil". De zijkanten meer
vooraan heeten „wamme".
kwae (d) — kwaad : „Van twie kwaej en-'t beste kieze".
Kwaegrond (de) — een plaats bezuiden Katwijk, „zachte" grand; het
is er gevaarlijk visschen, daar men
spoedig vast blijft zitten.
kw aeneute — sombere vermoedens in
de uitdr. „kwaeneute kraeke".
kwaek — „de kwaek ophauwe" — blijven praten en daardoor anderen uit
den slaap houden.
kwaertel — 1,4 van een halve vleet,
vroeger 1^ van de heele vleet. Als
bij het schieten het „kwaertelmerk"
passeert, roept men „Kwartier !" Dan
wordt er omgewisseld. Ook B. 1790.
getijstroom, waar men
kwae tij
last van heeft; ook stroom sneller
dan de hoofdstroom, vlak langs den
wal bijv. Vgl. de „naet" van het
„kwaetij ". Binnen „'t kwaetij
laveere" (zie „neer") . Speciaal bij
de monding van de Maas.
kwallam — vochtige, benauwde lucht;
damp, die uit de pan slaat voor het
vischbakken, of walm uit een walmende lamp.
kwarrelnacht, kwakkelnacht — nacht
met stilte en omloopende winden;
„half om half". Door het gedraai
van den wind wordt het scheepsvolk voortdurend „uitgepord", om
met de zeilen to werken. Ook in
B. 1790.
Kwartier! — roept men als het
„kwaertelmerk" is gepasseerd.
kwartiersknoop
knoop in de
„seizing", die aangeeft, dat er een
„kwaertel" voorbij is.
kwiehuk — „De jonges speule kwiehuk" — ze zijn op straat heer en
meester, zoo baldadig zijn ze.
kwikkele — „Kwikkel op, zwarte bekj es !" — kom maar op haringen, voor
de vangst; in B. 1790, maar ook nu
nog zeer gebruikelijk.
kwikstaert inbinne — een deel van het
zeil, bij de schoot of staart dichtbinden. Ook in B. 1790.
kwijt — heel gebruikelijk in Katwijk:
„Die logger is nette kwijt", enz.
kijke — „Kijk hij aris nijdig weze!"
of „Kijk zijn aris nijdig weze".
-

—
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L.

Leiden.
Leidsch ; afwijkend van het
gewone, onhandig; als van een
„Lāajenaer". Een bewoner van
„Lāaj e" is iemand die onervaren is
in zee- of visscherijzaken. „Die hoed
staet je zoo Lāais" — gek. „Dat
chaet er allemael zoo Lāais nae toe"
— onhandig.
Lāaisto f (Leistof) — de Engelsche
visschersplaats Lowestoft.
lae
la, lade.
lae f net
zie „laeve".
laeg (bnw.) — „laeger" is meer van
den wind af, dus meer voor den wind
sturen.
laeg (znw.) — rij schepen langs de
kade: „Uit de laeg gaen".
de laegste
die het geringste bedrag
heeft besomd bij de teelt; teg. de
„hoogste".
leelijk, zwaar, moeilijk: „'n
Zāelak
lāelake bries" ; „Hij gaf 'n l āelake
slinger!" Ook verkort tot „lellak".
laden, als lading kunnen inMen
nemen : „Die logger liet 40 last". In
B. 1790 „laan". Verl. tijd „l āede".
houten plankjes, schuif- en
laen(e)
legbaar, om af te schutten e.d. En
kelvoud „laen" is zeldzaam : „'n
groote laen". Verkl. „laentj e". „Al
de laene-n-an dek", om schoon te
maken. „Op-te laene zitte" — nog
niet ter kooi zijn. Men zit dan nog
op de vloerplanken ; in dit geval zijn
de „laene" vaste planken.
Mere (werkw.) — leeren.
laadruim. Wanneer men
lāeruim
verder moet „haele" terwijl de „krebbes" al vol haring zijn, bergt men de
haring in gedeelten van enkele haringruimen, die „l āeruime" heeten:
het „lāeruim" wordt dan „inezet",
dwz. de „laene" warden ingeschoven,
waardoor het voorloopige ruim ontstaat. Oorspr. zou dus het woord
„laenruim" kunnen zij n ; tenzij inderdaad „lae (d) ruim". Vgl. „last".
laete
„Laed-ik ris effe !" zegt degeen die een anderen zwoeger aflost.
„Laet ie 't nau toch edaen hebbe!"
„Laet chaen!" — commando voor
iets dat men laat zakken of los
maakt.
kastje van ieder man in de
laetje
gemeenschappelijke bewaarplaats.
met een schepnet de visch uit
lāeve
het boomnet scheppen, als het te
zwaar is, om het „scheep te krij gen" :
„We hebbe tien skeppe-n-elaeft". Het
Lāca j e
Lāais

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—
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net is het „laefnet"; men stond half
in het „laefluikj e" (in het dek) . In
B. 1790 „laaf".
bait
vuurschip, Eng. light.
met een gangetje voortlakkefije
zeilen: „Toe ging we zoo lakkefije
heen", gezegd van een diepgeladen
schuit die langzaam aan doorzeilt.
Het is een woord met een symbolieke
gevoelswaarde ; men denkt aan
„laks", een Katw. bijv. nw. Ook in
B. 1790.
onaangenaam.
lam
„Daer hāad-ie 't land an ezien,
land
hoor !" Voor het „land" zijn de zeelui
bij leelijk weer vooral bang. De uitdrukking is volledig met het verb.
deelw. „ezien" (bepaling van gesteldheid) . „Dat slaat het yolk in haar
land" — dat alarmeert het yolk;
daar kan schade van komen. Uitdr.
in B. 1790; thans verouderd.
landman — noodhulpmatroos bij de
haringvisscherij, ook „foomer".
„Lāndmense (walmense) " — nietzeelui. Ook „lānslui"; „op s'n lanslui's" — op de manier van een „binnenlander".
landro t — een „landmens" die eigenwijs een zeeman afkamt.
landvaltij
zie „zāevaltij ".
landen: „Hij is om-egooid mit
Mon
lion" — met de bom omgeslagen
door de branding. Verouderend werkwoord. Vooral voor: door schipbreuk
stranden.
lapje
„voor 't lapje gaen, loope" —
voor den wind gaan. „De lappies opsette (bijzette)" — de zeilen bijzetten.
tijdelijke herstelling
Engelse las
als er een scheur ontstaan is.
1. een last haring is 17 kantjes
last
haring in 14 gepakte tonnen haring
(zie „kantje") : „We hebbe nau
negentien last omboort. Dortien last
in de tonne in zos last in de krebbas".
2. „De last inzette" — het inschuiven
van eenige langsscheepsche en
dwarsscheepsche planken, waardoor
midscheeps tusschen de krebben de
haring tijdens het „haele" verhinderd wordt over het dek to slingeren.
„Lastplank" — een dezer planken.
3. „de last" — deel van het dek in
het midden van het schip, waar tijdens het „haele ' zich „de last" (zie
2.) bevindt. „Mier geloop op te last"
— er komen meer opvarenden heen
en weer loopen op de „last" 4. moeite:
—

—

—

—

—
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—

—
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Lāuwrēns—Leus

elkaar warden verbonden. „Losse
„Je heb gien last an am". 5. pijn:
lenge!" -- waarschuwing, dat de
„'k Heb 'n beetje last in me-n āaram".
einden van het onder handen zijnde
6. gevaar: „Blij f māer staen; je hē
net niet aan het volgende zijn
chien last".
„elengd".
lāuwrēns (mv. lāuwerēnze) — roode
poon; een meestal dure vischsoort. lenge (ww.) het vastmaken dezer
banden. „Oflenge" — de lengebanden
Zie „paon".
losmaken op een gegeven plaats in
leeg — „leeg was de skuit" — er was
geen inventaris, schotten e.d., in.
de vleet. „Anlenge" — de lengeban„Leeg ( lāope ) " — zonder werk zijn,
den vastmaken, waardoor de vleet
vgl. „skaelas".
langer wordt: „We hebbe zeuve
leere (reflexief ) — „Leere j e !"
nette-n-ov-elengt, an-.elengt".
roep, waarmee het yolk wordt ge- lengstik — een bescheiden feestmaal,
wekt, om te komen „haele" ; uit den
dat de bomschipper of diens vrouw
tijd van het leeren schootsvel, de
aan de opvarenden en hun vrouwen
laarzen etc. ; later het oliegoed. Ook
voor rekening van den reeder gaf,
wanneer 's zomers de vleet de eerste
in B. 1790.
legge — liggen, vooral ook van schemaal gereed was en aan boord was
pen. Ook in B. 1790.
gebracht. Zie „lenge".
legge — haring-pakken aan board.
lens (bijv. nw.) — uitgeput in letterlegger — 1. degene, die tijdens het
lij ken zin ; een pomp die geen water
kaken de haring zout en „legt". Men
meer geeft, is „lens"; er is dan geen
heeft 3 of 4 leggers. 2. groot vat.
water meer in het schip, althans niet
3. wanneer haringen bij het „haele"
door de pomp te bereiken : het schip
óp de netten liggen, zijn het „legis „lens ". Zelfst. nw. „D'r is glen
gers".
lens in" — het houdt niet, het gaat
Zegmerk — voor controle had, en heeft
zonder ophouden. Overdrachtelijk:
soms nog, ieder der „leggers" zijn
„Dat kind hāat de hāele nacht chien
eigen legmerk op de tonnen.
lens in eweest" — heeft den geheelen
lek — „Nae 't lek luistare" — omnacht geschreeuwd, zonder ophouden.
lenze — voor den wind gaan bij slecht
schrijving van slapen.
lek — vischplaats, zie „binnelek" ; ook
weer; is niet aangenaam. Mogelijk
in B. 1790: „Hier hebbe we 'n mooi
is van dit werkwoord een verscherpte
lekje". „Dut is mijn lekje!" — dit
affectieve vorm „lengze", met de beis mijn gebied, mijn recht, mijn
teekenis zaneken, vooral van een
claim. „Wat ben d'r 'n hoop mense
kind : „Leg iet te lengze". „Lenszak"
op te lek" -- op de been. „Stoffelek,
is een groote, puntige zak, die buiSparregatslek" — plaatsaanduidintenboord wordt gegooid, om een zeilgen op zee. „Ter lek zijn", in B. 1790,
schip te stoppen ; hing dan achteraan
is thans verouderd voor „We zijn in
en hield het water. In de sloep van
'n lekje".
stoomschepen Ain nog lenszakken:
leke — verbindingen tusschen de bormen gebruikt ze vooral, als men
den, welke het trawlnet bij het vis„lenzend" een haven wil ingaan.
schen openhouden. Het zijn staal„Voor top en takel lenze" — zonder
draden of kettingen, waardoor aldaar
eenig zeil „lenze". „Lenspoort" is
openingen (lekken) ontstaan. Bij het
een poort in de verschansing, die
boomschrobnet bevestigden de „leke"
wordt opengezet bij slecht weer, om
de hoeken van het net aan hoofden
het overkomend water te „lenze" (in
dit geval loozen ) . Vgl. hiervoor
van den „boom".
lekker — „lekker en vet" noemt men
„lens".
vooral de visch.
lepel — „al dat lepel likken kan" —
LekkB ! — uitroep, Eng. let go ! bealien zonder uitzondering; uitdr. in
teekent : laat maar zakken, dus als
B. 1790; ook nu nog wel gebruikelijk.
„laet chaen".
lessender wijs — van lieverlede.
Lemmess (de) — de leemansbanken,
lestent — onlangs.
letten op — in Katwijk kijken naar:
ten Z. van Hull.
lene - leunen.
„'k Heb welderis op dat huis elet".
lenge (znw.) — de einden in de lengteleuk (bnw.) — half warm, half koud;
richting van de haringnetten, ook
Hollandsch „lauw". Geen andere bevan een net. „Lengebanden" —
teekenissen.
dunne eindjes touw, waarmede de Zeus zie het „woord". „Frans patent
einden van twee . haringnetten aan
is nou de leus" — de mode.
--

.
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Leuter—Los35
leuter — zie „reutel, warreutel".
leuvers
oogen in de „lijken" van

een zeil, voorzien van ijzeren kousen.
Soms worden „rifmotten" verkeerdelij k „leuvers" genoemd.
leve (van me) — in mijn leven;
staande term bij intensieve modaliteit: „M āer 'k hep 't ook fan me leve
ehāad, dat we niks vonge".
laveere — beurtelings over iederen
boeg zoo dicht mogelijk bij den wind
zeilen, ten einde zich tegen den wind
in te verplaatsen. Ook overdr.:
„Daer ken 'k iet langer teugen-op
laveere". Zie „oplaveere".
leze -- uitzoeken, sorteeren van visch;
„lezer" — sorteerder.
lichte — 1. helder worden van de
lucht ; 2. 't anker lichten. „Op een
lichten gaan" in B. 1790.
lieve-broer — visschersvaartuig, dat
naar de thuishaven gaat: „Daer gaet
me lieve-broer ! 'k Wou dat 'k bij am
voer!" Rijmvers.
lieverlee (van) — gestadig aan.
ligge (te) — de verbinding „ligge"
met te Infin. kan nog de oorspr. beteekenis van liggen hebben: „Hij
lāat (de skuit op zāe) 15 last haering
over te neme". Zie
' : „legge te steke,
te haele" enz.
lipblok (offic. voetblok) — blok, waarvan een deel van het beslag open kan
worden gedaan als een haak; wordt
o.a. gebruikt als geleiblok am halende parten uit de mast naar de winch
te brengen.
lo b b erig — zwak, krachteloos (van
wind) . In B. 1790: „een lobberig
koutje" — nog maar net voldoende
am te visschen, het net te trekken.
log (bnw.) niet vlug; een schip, een
jongen kan log zijn. „'n logkont"
znw. — instrument om den afgelegden weg te meten.
logger — vaartuig voor de trawl- en
de haringvisscherij. Een stoomlogger
heet ook dies" (fiets) .
lok — geluk: „goed lok !" Ook in B.
1790. Eng. good luck.
lokke — 1. lukken, gelukken. 2. aanlakken.
loesing — in B. 1790, verlies van netten: „op 'n loesing off" ; thans onbekend. Van Eng. loosing?
lompetraen — traan, bereid uit de
lever van de „lomp", wordt veel als
pijnstillend middel gebruikt bij inwendige pijnen, verstuikingen enz. Zie
„pijlsterdolie" — pijlstaartolie, idem.

lont (offic. blauwlicht) — kleine

flambouw met houten handvat door

aanstrijken van de bovenkant ontvlammend. Rood, groen, enz.
loom — drukkend ; lui en zwaar:
„Loom weertje". „'k Heb sukke home
biene".
loon — 1. znw. mv., stukken lood, zie
„pij peloon". 2. werkw.: looden met
het dieplood, zie „anloon. peezeloon".
loop — in de uitdr. „ter loop". „'t Is
ter loop ; 't is 'r ter loop nae toe" —
de koers is zoo, dat we moeten
„loope" (zie aldaar), om er te komen.
Katw. is ook het adv. „terloops" —
terloops.
loope — 1. snel varen in dezelfde richting, als de wind waait. „Je l•opt"
— waarschuwing tot den roerganger,
dat hij niet meer „bij de wind"
stuurt. „Het loopende houden" is
oorspr. een concrete zeemansuitdrukking voor een noodmaatregel, nl.
door blijven varen, nog niet ankeren
of bijdraaien, wegens te veel wind.
„Loop'ēch !" — ironische uitroep gelijk Holl. „Gānou!" „Wees wijzer!"
3. „Die skijf loopt iet m āer" — loopend tuig is alles wat over schijven
„loopt". 4. rondgaan, bijv. om visch
te venten of geld in te zamelen.
„LOoper is een venter; ook een bode.
„Loopster" is een ventende vischvrouw. 5. hard stroomen, van overslaand water.
loopees — loodpees, d.w.z. vooronderpees van het schrobnet; l•opt over
den zeebodem en was vroeger met
load verzwaard (vgl. „peezeloon") .
loopj e — paadje.
loos — ruimte van touw, zie ook
„Bot". „Geef loos!" — geef ruimte
van beweging in een tros die „deun"
is. Wordt de „loos" ergens uit gehaald, dan staat het touw meer
„deun". „Wij hebben nog loos over"
— ook overdr. voor: er is nog een
restje. „Uitlooze" kon men het zeil;
tegenwoordig „uitlosse".
lolls (znw.) — loodsman. Werkw. is
„lake", „Binnelooze, d'r deur heenlooze".
loosiesmaet — het „maetj e" van den
„loos" (vgl. „vestjeszak") .
loosje — schuurtje; ook keukentje bij
het huis aangebouwd.
Ioove (gloove) — gelooven, in den
vorm „WA 'k". Ook in B. 1790.
looze — 1. lossen. Afgeleid van
„loos" (subst.) . 2. zich ontdoen van:
„Ik kon 'm iet looze". 3. loodsen van
een schip, ook overdr.
Zos — onnauwkeurig: „'n losse man",
geen „verkeerde" man. „Van Piet-
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jies ! Die was los allegaer" — die
vond alles goed. 2. „los weer" — erg
onvast weer. 3. „los" in den mend —
vloekend en ongepast in woordenkeus. 4. „We benne los" — we hebden de lading „uitgegeven". Overdr.
we hebben geen geld meer. 5.
„losse" lucht — uiteengewaaide wolken. 6. is „los in z'n lijf" — heeft
diarrhee. 7. „Losse lenge!" — waarschuwing bij het „haele", dat de
einden van het net niet aan het volgende zijn „elengd".
losse — de lading uit het schip
hijschen. Ook op de kade deponeeren.
lot — hoeveelheid : „D'r is de lot" —
dat is alles ; by. bij het laden of lessen.
louter — scherp, goed (uitkijken) .
Verouderd; in B. 1790.
louw — luw.
lubbe (luppe) — ingewanden uit de
visch halen ( „strippe") . Het ww.
heeft naar de verbuigingsvormen den
vorm „luppe" gekregen : „ik lup, j ii
lupt enz. ; lupte".
lucht — de lucht als accidenteel weerverschij nsel heet meestal „'t luchtje
(luchje) ". „'t Luchtje licht"
klaart op ; „staet te zwelle" — wordt
donker en. dreigender ; „staet te
dringe" — wordt dreigender en komt
opzetten ; „staet iengael dik, skoondoff ; haeld-op, haeld-an, wordt dikker,
wordt klaer (der), wordt māer ope,
staet helder".
luchter — scheepslamp, aan dek gebruikt: „Luchter op!" „Steek de
luchter op !" Tegenwoordig meest
electriciteit of carbidgas ; meestal
„bol" genoemd, een kart woord voor
schijnwerper.
luchtach — 1. koel, niet warm : „'t Is
luchtach." „Je bent nogal luchtach zoo
an 't festje" — in je vest. 2. luchthartig : „Altij d eve luchtach, 't is
luchthart en treuriet." 3. een beetje
aangeschoten. 4. niet diep in 't water: „De skuit lāat (ligt) luchtach."
Vgl. „azzen blaes op 't waeter". „De
skuit gaet luchtach" — draagt goed.
luchtluikje — luikje, waardoor op de
oude born de lucht moest binnen
komen in het logies. „Luch (t) gaetj e"
— opening voor hetzelfde doel in de
koekoek.
lui (la : i ) traag van gang en werking:
„De skuit gaet 'r lui nae toe." „Die
zaeg is wat lui." „De skuit dee luie
slingers" — slingerde langzaam heen
en weer. „De luie ellave" — windstifle midzomertijd, wanneer er niet
gevischt kan worden.
—

lurip — stilte tusschen twee windruk-

ken: „Effen 'n luipje!" Ook bijv.
nw.: „'t Is luipies" -- stil. „'t Is now
'n end luiper." „'t Is op s'n luipst
eweest, hoer !" — de wind wakkert
nu weer aan.
luipe — stiller worden van den wind:
„'t Luipt 'n beetje off." „'t Ching
luipe heen" — gestadig aan werd het
stiller.
luizebos — scheldwoord voor „vervelende kerel".
luizag — iemand met een vale of
bleeke gelaatskleur, niet frisch.
tuppe — zie „lubbe".
lij — de richting, waarheen de wind
waait. „Lij maeke" -- in die richting afdrijven. „We benne d'r an lij
van" — lijwaarts van het doel ; het
is dan moeilijk het doel weer te bereiken. „Gunter an lij van ons". „'t
Lijer hoof d" — de lijwaartsche pier.
„'n Endje lijelaker" — wat meer
naar de lij. „'t Lijelakste vaertuig
(of „lij erste") " — het meest naar de
lij liggende vaartuig. „Lijgierag" —
wanneer een schip geneigd is om vān
den wind af te gaan. Tegenovergesteld aan de „lij erste" is de „boveste" ; is dus gevormd naar analogie
van de „onderste".
lijbil — „Hij is an lijbil" -- het schip
is in de richting (ongeveer vier
streken) „achterlijker" dan dwarsscheeps aan lij. Oak in B. 1790.
lrij f — 1. lichaam: „Dat werk mos je
allegaer mit 't lijf doen" — zonder
motor. 2. persoon : „Je lij f aris !" —
een waarschuwing „Ga eens uit den
weg". „Lijfplaet" is een „plaet" tusschen het dek en de verschansing,
van voor- tot achterschip doorloopend; misschien is „lijf" hier nog
„leven", hetgeen zeker het geval is
bij „lij fweer", noodweer, waarbij het
om leven of dood gaat.
lijk — omlijsting van touwwerk, van
de zeilen ; geteerd drie-strengs hennep. Deze beteekenis gaat waarschij nlijk terug op de oudste van
„lijk", nl. gedaante, vorm. „Uit-te
lijke waeje" — 't zeil is geheel en al
kapot; ook overdrachtelijk van kleeding : „Je hāele kieltje lāat uit-telijke". Nieuwe woorden zijn: „lijke"
— van lijken voorzien; „lijketuig" —
lij kentouw ; „lij kegaerent" — dun
garen, am zeilen te „lij ke" ; „lij kenaelt".
lijne — staaldraadkabels, waarmee
het schrobnet wordt uitgevierd,
voortgesleept en ingehaald.

Māaid—+Mee37
M.
māaid — meid.
māasj e — meisje.
maege (de) — de verwanten, het „ge-

slacht" : „Vriende-n-in m aege had-di
enood".
maek — made : „De maeke kruipe d'r
uit" (oorspr. „madak"?).
maekbaer — herstelbaar, nog te repareeren. Ook in B. 1790.
maeke — maken. „Drijfwant maeke"
— de vleet hooger laten gaan ; „gewag maeke" — melden, ook officieel
melden.
maekelāai — maaksel; makelei.
maele — maalstroomen vormen : „'t
Mat hier wel emaele vannacht" —
er zijn klaarblijkelijk maalstroomen
geweest, die de vleet hebben verplaatst of verward. „Maeltije" —
draaiende stroomen in voile zee, ook
wel bij nadering van het land. Ook
,

in B. 1790.

Maendag — „'s Maendas" — 's Maan-

dags.

maene — hol of rond uitloopen.

Een dekplank, de scheepsvorm kan
„maene". „Maenstikke" zijn de twee
buitenste plankjes, segmentvormig,
van een ronden vatbodem. De rechte
plankjes heeten „boomstik".
maer — maar. Dit voegw. wordt nog
vaak gebruikt zonder tegenstellende
of beperkende functie. Het is nu en
dan „overredend" : „Maer Jaepje, je
zel d'r uit motte skaije hoor!" Het
voegw. wordt dikwijls verkort tot
„mar".
^ — meer.
meter
māering (en mindering) — bij 't
breien, bijv. van netten.
mdest — meest, grootst. „De māeste
macht" — de meerderheid.
maet — 1. maat. „Op maet sette" —
op de goede maat zetten, bijv. van
zeilen. 2. genoot, bijv. op wacht:
„Wie is me maet?" Schip, waarmee
men samen doet: „Waer is onze
maet?" „Maetj e" (meerv. „jies")
beteekent vooral „goeie vriend", en
ook de nog niet geslachtsrijpe haring: „Is 't 'n voile of 'n maetje?"
mallej an — voertuig met twee hooge
wielen, waaronder de masten worden
vervoerd.
mallemokke — groot soort meeuwen.
man volslagen matroos, met vol
deel in de winst. „Op man komme"
— volledig matroos worden. Meerv.
„mans" in het commando : „Haele,
mans, haele!"

māon (mv. māon) — oude nasaleering
van mand, met speciale beteekenis,
nl. vischmand : „Mitte m āo (n) (per
mand) wier dat verkoft."
markel (het) — luikhoofd, verhooging,
waar een luik op rust ; ook de drempel voor 't logies wordt wel zoo genoemd.
marrele — bepaalde steken leggen,
om iets bij elkaar te houden.
mars (mv. idem) — een reeks halve
scholen in het trawlnet: „Brai nog
maer drie mars."
marsbanker — zelfde als „horsmakreel"; weinig geliefde vischsoort.
mart — vischveiling : „te mart
brenge". Ook in B. 1790. „De mart"
is de rijksvischmarkt te IJmuiden;
het verlengde ervan, waar geen hallen meer zijn, maar wel tegels op de
kade, is de „tegeltjies-mart".
marte (ww.)
de visch verkoopen.
martelaer — „We legge te vleet als
—

'n martelaer, die hem iet verwere
kan" — omschrijvende uitdrukking
in B. 1790, die nog wel gebruikelijk
is voor „we moeten het maar nemen,
zooals het is".
mast — „Mast uit!" Op de bommen
moest de mast eerst wat achteruit,
voordat deze in „'t kozze" kon, om
daarna te worden opgehaald.
mastballe — zie „kloote".
mastband (masband) — banden,
waarmee het zeil aan de mast bevestigd is, vgl. „rāaband". Ook ijzeren band om mast of steng.
mastwarre

—

de mast achterover

laten loopen, voor of na het „skiete",
teneinde den „windvang achter de
vleet" te verminderen.
mastwerp — soort „steek" in touwwerk. In Katw. meestal „twie hallave
steke".
matroosskop - de tijd, dat iemand
matroos was.
mats — ingewikkeld, moeilijk; rekensommen zijn bijv. „te mats". Eng.
much?
māuwe — geoliede mouwen : „Jo, trek
je māuwe deris an".
mediaet — onmiddellijk. Dit verkorte
Romaansche woord werd nog door de
vorige generatie gebruikt.
mee — mede, ook; dikwijls modaal
bijw. I-^ij stierde mee van Piet
Meerburrage vaeder" — hij was
bovendien schipper geweest bij den
vader van P. M. „D'r ging mee nogal
veul vis op te māon" — eigenlijk,
„
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inderdaad. „Je ben d'r mee ook iet
fetter op eworde" — nogal vermagerd. „'t Is mee slecht weer ammaer".
meedrae j e — 1. bij sterken wind
achter de vleet de machine langzaam
vooruit laten draaien ter voorkoming
van te veel trekken aan het vischtuig: „We hebbe de hāele nacht mee
legge draeje." 2. bij de beurten ingedeeld zij n : „Piet hadde vierd'alf;
maer hij draejde mit-te matroze mee
( an 't want in zoo = enzoovoorts ) ".
„Hij draejde mee in de wacht". „Mijn
wacht is edraejd" — wordt beschouwd als voorbij .
meegaen — meegesleurd worden door
een overslaande zee.
meegaend tij — tij, dat in gunstige
richting stroomt.
mekke — schreeuwen, huilen van een
kind.
merrege — oude vorm van „m►orrege"
in „Goeie merrege".
menuit -- menuut.
metor — motor; motorvrachtschuit,
die de ladingen vischtuig over het
binnenwater vervoert.
meuke — zachtjes aan gaan koken:
„Die orrate ben al z66 zachiesan b āol
emeukt."
midde (de) — midden: „In de midde"
— in het miden ; tegenover „an de
kante".
mienig — menig; menigmaal.
mient — gemeenschap aan boord, de
geheele bemanning, vooral als „bezitter" : „Dats van de mient". Ook:
het gemeenschappelijke bezit. Daarentegen de „gemiente Kattak".
mik — de „groote mik" stond achter
op de born en diende als rustpunt
voor de voormast, wanneer deze
achterover lag (3 ā 4 Meter hoog) .
„Klāane mikke" stonden hier en daar
op de verschansing voor allerlei doeleinden.
mis — „misse" nacht of „misse" week,
waarin niet of weinig gevangen is,
dus weinig verdiend wordt. „'n Misse
week is gien mis jaer" — spreekwoord, ook in B. 1790.
miskie, maskie — misschien.
miste — mesten.
mit (bijw.) — „Ik heb 'r twie teelte
mid over eloope voor 15000 guide."
mit (voorz.) — met, vooral ook voor
de aanduiding van den tijd, de omstandigheden, de gelegenheid: „Mittat spul wier je warm." „Mitte m āo
wier dat verkoft" — per mand. „Mit
lien benne d'r twie ton orrate in
.

't dubbelde gat egaen." „Daer wier
mitten ooralog iet nae evraegd." „Ze
benne mit sturramweer in 't Nieuwediep in eloope." „Mittie skuite (toe
was 'k nog skipper)" — toen er nog
bommen waren . . . „'t Rijtuig (zie
aldaar) mit alles wier weg-egooid"
totaal, in zijn geheel. „Mit chang"
met groote snelheid. „We voere
mit maetige vaert in de mist, mit om
de twie menuite twie korte stoote."
mitterhaest (bijw.) — „Nou jonges,
mitterhaest die kantjies dichtslaen
en dan skiete" — gemoedelijk, dringend bevel van den „auwe".
modderpraem — in B. 1790: „Jij legt
als een modderpraem" -- nl. zoo diep
geladen. Nu veeleer „modderbak,
slikbak".
moddersijsje — m^otregentje. Ook in
B. 1790. Ook wel „moddersausj e".
moed moed hebben „op iets" : verwachten dat het goed afloopt. „Waer
heb je de beste moed?" — waar verwacht je de beste vangst? Met een
„nijvere moed" — met nieuwen
moed. Ook in B. 1790.
moeielak -- moeizaam, bezwaarlijk,
lastig: „'t Was 'n moeielake z āe."
„We laege moeielak" — het schip
slingerde hevig. „'n Moeielake man"
een ruzie-achtige, pruttelige man.
moer — „'t Is nae z'n moer" -- het is
weg, stuk; ook in B. 1790. „Hij z āalt
zoo vast as 'n moer" — onwrikbaar
vast in het vischtuig. In B. 1790 en
ook nu nog gebruikelij k : „Zoo vast
as 'n hond in z'n moer."
moere(n)skoot — zie „Abrahams
skoot". „In moere (n) skoot legge" —
een oude uitdrukking voor „in een
gemakkelijke zee liggen".
mok — 1. groote kom met oor. 2.
metalen drinknap met ronde haak,
als het maatje van den melkboer.
mokkig — warm, broeierig weer.
molshoop -- „Daer legge we az- 'n
molshāop" — zonder veel windvang,
onder de mast; niet te manoeuvreeren. Ook in B.1790; gelijk „sluikies".
monikae — harmonika, accordeon.
mooi — „Het tij komt mooi" — het
getij komt gunstig, bijv. hoogwater,
als men bijl de haven is; reeds in 1790,
„'n Mooi skeepje vis" — met flinke
lading; ook: goed gedaan, dankje.
1V1 oorbank
de buitenste zandbank
van de kust af gerekend.
moot -- moot, stuk: „'t Swaert liat
an moote" — aan stukken. „Die
groote skol voor de bak ging an vijf
māote." Ook in B. 1790.
—

--

—

Mopmus—Nes
(moppas) — vrouwenmuts
van tole of kant.
morrage — morgen. „Goeie merrage"
is een oudere vorm; alleen in dezen
wenschzin.
morsdagge — kind, dat morst, vocatief.
mot
1. oog met houten kous in het
achterlijk van de zeilen, waardoor bij
het reven de steekbout wordt geschoven. Ook „rifmot" genoemd. 2.
fijn gehakt hout, om haring of
makreel te rooken. 3. ruzie, kif: „Ze
hebbe mot eh āad." „Maek nou Bien
mot."
motte — nroeten. „In ked āer, de dorde
kaer mot-ie 't lāotj a legge !" — was
het zoo voorbeschikt dat
muile — vrouwenslippers.
muis (ook muizing) — merkteeken,
door een dun eindje touw om te woe-
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len ; een verdikking. Op den schoot
geeft de „muis" aan, hoever deze
moet worden uitgevierd ; op de reep,
waar de „seizing" moet worden bevestigd. „Rāep muize" — de muizen
bevestigen. „Lech taer maer 'n
muisj e-n-op !" Ook in B. 1790 ; daar
de verkleinvorm „muistje".
muiter — 1. klein Belgisch visschersvaartuig, dat vroeger vischtuig van
andere naties vernielde, door middel
van een snijwerktuig vooraan ; dit
noemden de Engelschen „the Belgian
devil". Ook in B. 1790. 2. een moeilijk te leiden kind : „Da's toch z+oo'n
muiter!"
murrag pij p — mergpij p, ook scheep sriool,
mwrw — gekneusd, door het botsen
tegen elkaar op zee: „Zoo murw as
'n beurse peer." Ook B. 1790.

mopmus

.. .

N.
nacht — „een nacht overgeven" —

een nacht de haringvleet niet buiten
hebben. Is dit het geval, zonder dat
de verwachte storm komt, dan is het
een „vervalle nachtje". Zie „kwarrelnacht" — een nacht met stille, omloopende, van richting veranderende
winden.
nachthuis — bak, waarin een lamp
brandde en het kompas hing, am in
het donker te kunnen sturen op het
kompas. Ook in B. 1790.
nae (voorz.) — naar: „Je mos weldaris nae mekāar wachte mit timmere".
„Hael nae j e !" — haal de netten
vlug in, d.i. naar je toe ; ook algemeen : schiet wat vlugger op.
naeke — naderen, ook in B. 1790.
naeld — 1. „boetnaeld". „'n Naeletje
voile" — een naald vullen met boetgaren. 2. zeilnaald.
naegel — 1. ijzeren pen, om touwwerk
aan te bevestigen : „korveinaegel".
2. een nagel van een blok steekt
dwars door het blok; de schijven
draaien er om : „draej naegel". 3.
ijzeren verbindingsnagels in houten
schepen, sloepen. 4. afkorting van
klinknagel.
naegelbanke — zware houten klampen
aan de binnenzijde van de verschansing, bij het want. Hierop worden de
vallen van de zeilen aan de nagels
bevestigd.
nāet (meervoud nāete) — naad;
scheiding van een zeestroom in
zee.
nāete (werkw.) — een naad maken

bij het aaneennaaien van twee stukken trawlnet door „marrele".
naderhant — naderhand, later.
naevenant — de een na den ander:
„Die hadde alzoo naevenant de wacht
ekrege."
naeverhant — misvorming van „naevf nant" : „In deuze nette zit naeverhant veul māer."
narm (ook nāarm) — arm. De vorm
„narm" reeds in B. 1790.
natte bolnes — bolnesmotor, werkend
met water-inspuiting; teg. „drooge
bolnes".
nauw (nauwt) — nauw: „nauwe
maeze, nauwe netjies; nauwt want".
Zelfst. nw. „In 't nauw zitte" — in
smal vaarwater; wordt ook overdr.
gebruikt; waarschijnlijk dus aan de
zeemanstaal ontleend.
neer — stroom tegengesteld aan den
hoofdstroom, meestal vlak langs den
wal („kwaetij") .
neergaen — met de born door paarden
naar de grens van het laagwater
warden getrokken.
neerstrijke
ke • — flauwvallen ; ook „inzijge".
neertre kk,e — de bomschuit naar de
grens van het water trekken met een
groat aantal paarden ; de bom „oprolle".
nelleboog — elleboog.
nemmer — emmer.
nering — „Slappe nering" — weinig
te verdienen, slechte vangst. Ook in
B. 1790. Tegenover: drukke nering.
nes — vgl. „Grevelnes". Kaap Lindes^
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Nēsvoorman—Ofkaeke

nes heette vroeger bij de zeelui „de
Neus".
nēsvoorm,an — vroeger de man, die
voorop de punt van het schip staat;
ook B. 1790. Thans „vooropman".
netruim — ruim, waar de vleet wordt
geborgen.
neut — 1. noot. „Kwaeneute kraeke"
— sombere voorspellingen of vermoedens uiten, de stemming bederyen. Ook in B. 1790. 2. een inham in
een blok voor den strop. 3. borrel.
neus — de beschilderde vlek boven
aan den boeg van de bomschuit:
„witneus, vuilneus, roodneus" —
reederijmerken. „Hij is 't neusje
eweest" — hij is leelijk terecht gekomen.
neuze — gelijke beteekenis als „snoffele",
.. onderzoek doen, naspeuren.
nazz^n — azijn.
niet — alleen in „voor niet" — voor
niets; overigens is de negatie in
Katw. altijd „let".
nieuwt (nieuwd) — nieuw; ook
„splinternieuwt", maar „nieuwd
werk".
nimmendal — niemendal.
nochter — nuchter; zie „kijke".
n6k — bovenhoek van net en zeil.
nokke (meerv.) — nukken.

nokkach — nukkig.
nol — boomstronk bij de wortels;

stobbe. Deze worden soms met het
schrobnet opgehaald. „We stookte die
nolle."
nomme — noemen. „Dat nom 'k je
liege"
heet ik je liegen. „Dat
durrave ze je nou liege nomme."
ndod — noodzaak, nooddwang. „Asswe gien nood an hadde, dan bleve die
proppe-n-altijd ope" — als het niet
noodzakelijk was wegens slecht weer
n•ot ching dat" — bij ge•••
brek aan beter. „Nog gien n•od van
de wal?" — nog geen last.
nooje — „te nooje komme"; zie „te".
Ook in B. 1790.
nooit — „Nooit schae !" roep bij het
peilen van den grond, wanneer men
geen grond haalt. Ook B. 1790.
Noortach — Noordwijk.
norregas — nergens.
nou — nu. „Nou gae!" — adhortatief
commando : laat nu het kluifhout
gaan,
nijptang — knijptang.
nijver — „met 'n nijvere moed" —
vol energie, met nieuwen moed.
„'n Nijvere vent" — een ijverige
kerel.
If

0.

oezie — geweldige hoeveelheid : „D'r

was 'n oezie van haering."
of (bijw.) — af. „Off!" — roep van
den afzetter (ofsetter), wanneer het
oogenblik gekomen is, om een ton
haring, of i.d., van dek af in een
ruim te vieren. „Of zijn" — met het
schip van huis zijn, op reis zijn. „Die
rāais waere we twaelaf weke of."
„Mij n wacht is of" — afgeloopen.
„'t Is of" — nl. met de lief de. „Vanof" : „We wisse nog iet van kaeken-of" — we verstonden toen de kunst
van het kaken niet.
of (voorvoegsel en bijw.) — af. „ovebbe" — afnemen van het water;
,,ebbe" bestaat niet, wel „valle",
teg. „wasse". Overdr. in aantal minderen, bijv. een school „is an 't ovebbe".
o f f aere — afvaren van het strand,
van de bommen ; vandaar nog „of"
(van huis).
offiere
f iere — trossen langzaam losser
maken.
offisie
f isie — ouder: taak, opdracht.
o f f ij le — door schuring breken,
touwen e.d.

o f gaen — afvaren.
o f haele — weghalen van de manden,

die vol gekaakte haring zijn geworpen en ze leegen in de „warrebak".
„Hael off !" — roep aan den bolleman. „Wie hāat dat bouk van de
taefel ov-ehaelt?" — wegnemen.
Overigens is de „ofhaelder" een hulp
van den bolleman, die de manden
weghaalt, terwij 1 de bolleman andere
vult. „Ofhael" is de laatste trek aan
de bom van de rollen af, zoover mogelij k de zee in, voor het vertrek:
„Hij doet s'n ofhael."
ofhauwe — 1. met het schip meer van
den wind afhouden. 2. uit den weg
gaan: „Hauw aris off foor die logger
gunter." 3. het touw van de draaiende „wins" (spil) aftrekken. Ook den
reep van de vleet bij het „haele" afhouden ; dit doet de „ofhauwer", de
jongste in jaren.
o f kaeke — het kaken beēindigen:
„Zelle we āest ofkaeke?" „Ov-ekaekt
zij n" — gereed zijn met kaken ; ook
overdr. gebruikt, als iets wat lang
heeft geduurd en klaar is : „We
benne ov-ekaekt."

Ofkalve—Omh66g staen
o f kalve — ergens afslaan, bijv. brok-

ken van een duin: „De duine benne
ov-ekalvd."
ofkegge — met keggen een ton vastslaan, zoodat deze niet kan gaan
rollen : „'t Lāat ov-ekegd." Ook een
lek kan men „ofkegge" met „kegges"
-- dichten.
o f komme — 1. toenemen van de windkracht: „'t Kauwtje komd of." 2. gered worden uit een schipbreuk:
„Allien de skipper is 'r ov-ekomme."
3. afrollen van tonnen door 't slingeren, niet blij ven liggen na stuwing:
„Dat komd off, hoor!"
o f loope — eindigen : „Daerbij oveloope" — basta.
ofparte — de visch verdeelen in
„parte" : „Die in die māon staen, die
ben nog iet ov-epartet."
of sāewe — te veel van de kust af in
zee geraken.
ofsette
sette — 1. een ton haring of zout
in de „haeke" pikken en van dek af
in het ruim (gat) sturen. De stuurman, die dat doet, is de „ofsetter".
2. een boot afduwen.
of skuwelakhāaid — dingen, die men
uit fatsoen niet zegt of doet: „Ze
wete iet wat of sku`velakh āaid is!"
o f slaen —• 1. visch veilen : „Heb ie al
ov-eslege?" „Ofslaeger" is de officieele „aanwij zer". De „of slaeges" is
de hoeveelheid visch voor den afslag.
De „ofslag" — de afslag. 2. „zāale
ofslaen" — zeilen van de mast losmaken. 3. een aanbod, een geschenk
weigeren.
ofslechte
slechte — vlakker worden van de
zee: „'t Zāetj e is al aerdag ofeslechtet."
ofsliere
sliere — afglijden.
o f snij e — de teelt baindigen : „Die
lāat al ov-esneen" — dat schip ligt
al afgetuigd. „Toe benne we ovesneen."
sonderlak — afzonderlijk, op zichofsonderlak
zelf : „Ofsonderlak weunde ze daer
allegaer in" — ieder in zijn eigen
huisje.
of stāaite -- zie „stāaite".
o f steke — 1. zich verwijderen met de
boot van het schip of van den wal.
Overdr. „'n spies (speech) of steke" :
„As hij ienmael van wal ov-estoken-is, komt 'r ver āest chien end an."
2. tegenover „opsteke" : „braels opsteke bij het haele van de binnen
komende rāep".
o f stoppe — 1. de „rāep" (tros) vasthouden met een „stopper" (sterk
eind touw) , wanneer deze met kracht
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uitloopt. 2. een „tij" afwachten door
het anker weg te werpen en te blijven ankeren, zoo lang de tijstroom
tegen is. „Een gat ofstoppe" —
dichtstoppen ; een ton tij delij k „ofstempele" tot er een ander naast ligt.
„Ofstempele" is schoren met een
paal of i.d.
ofvaere
vaere — van „de strand" afvaren,
gezegd van de oude bommen.
o f valle — 1. meer v6or den wind
gaan: „We valle nog hard of!" 2.
tegenvallen: „Dat sel 'm lāelak ofvalle." „Da 's 'n ofvalder" — tegenvaller.
ofvisse
visse — al visschende, een ander
schip zoo aanvaren, dat er een klamp
afvliegt: „Hij viste d'r de klamp bij
ons of." „We benne van 20 nette
(een halve vleet) ov-evist" — een
deel van de vleet is afgebroken. „We
ben d'r off" — we zijn van het vischtuig los (een ramp) ; aok fig.
ofwinne
winne — 1. „de klijn ofwinne" —
het gangspil zoo vlug draaien, dat
de klijn wordt opgehaald ; de born
werd hierdoor eigenlijk van het
strand af, gewonden op de „klijn".
2. de aardappelen afgieten en gereedmaken ; dit doet meestal de
oudste, als hulp van den kok.
oiled (verl. deelw.) — „in olied vel"
— geolied schootsvel ; „oliede jas",
ook „oliej as".
oliekoopers — kwakzalvers, die middeltj es verkochten.
om (bijw.) — „We lāaj e zoo goed-as
Om, toe ging de skuit rechte."
-om — samenstellend lid achter mansnamen : „Haan-om" — Oom Hein.
Ook van de haaien gezegd : „Haaiom". Buiten de familie is „Oome"
ook een gemoedelijke vocatief van
wijdere strekking dan de bloedverwantschap.
om (voorz.) duidt wel eens richting
aan : „om d'in gaen" — landwaarts ;
„om de noord gaen"; „omlaeg gaen"
— naar beneden in 't schip gaan,
enz. „We ginge om onze sente" (doelaanwij zend) .
om — uitspraak van on- in „om gemak, omgeridderd" e.d.
omhd ls — dood, ten einde : „Hij zauw
die vent omhals ebrocht hebbe." „Die
vleet-is omhals." „Die jonge hāad-tat
mondorragal gāuw omhals ebrocht."
omhoog gaen — de bommen met
paarden hooger op het strand
trekken.
omhoog staen — hoog op het strand,
dus tegen het duin staan met het
.
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Omlaeg—Op

schip. Vroeger van de bommen, nu
nog van een wrak gezegd.
omlaeg (bijw.) — beneden in het
schip ; ook „logies". „Omlaeg viere"
laten zakken in het ruim.
( da's ) ommekomme — ( dat is) een
teeken, dat alle hoop vervlogen is.
omstaen — 1. bij een verdeeling met
den rug naar hetgeen te verdeelen is,
staan en zeggen, wien men het aangewezene toedenkt: „Wies geef je
dut?" „Wies part is tut?" „G ;jze."
„Gērrede." 2. „de vleet staet om" als
hij met een bocht, niet recht vooruit
staat.
omweer — onweer; heel slecht weer.
onder — „onder de duin" -- hoog op
het strand, vlak onder de duinen.
„We stinge mit-te skuit onder de
duin." „Dat laaje (luie) meraekel
lāat de hāele dag onder de duin."
„Onder de mast" — met de mast
achter over gevierd. „De skuite lāaje
altijd onder de mast an de vleet."
„Gunter komt 'n logger onder de
mast stoome." „Onder de teelt" —
gedurende de haringteelt, (Juni tot
December) . „Onder de vloot" — over
de heele vloot gerekend. „D'r is iet
veul evange onder de vloot" ; ook in
B. 1790. „Onder de zāe" : „Dwars
onder de zāe legge" — evenwijdig
aan de kammen der golven ; gevaarlijk.
onderkruip — klein kereltje, ook
„ondersteek",
onderl6st — onlangs, ook „lestent".
onderveur neme — streng aanpakken;
op zijn plaats zetten.
onderzāe valle — „dwars-zāes" komen
te liggen ; ook „onder de zāe valle.
ongemak — „'t ongemak krijge" —
met het schip vergaan, schipbreuk
lijden. Ook wel „omgemak" uitgesproken.
ongeridderd (uitspr. omgeridderd) —
ongeordend, niet opgeredderd. „'n
Omgeridderd huishauwe" — janboel;
vgl. „opriddere".
onnommelak — onzegbaar: „Hoeveul
mense of d'r toe omboort eweest
benne om te kijke, da-was onnommelak."
ontduimele — in de uitdr. „Laet je je
zooveul ontduimele van zijn ( door
hem) ?" in B. 1790. Nog wel gebruikelijk in de beteekenis: „Laat je je
zooveel visch voor den neus wegvangen?"
onterjuin — onbehoorlijk, lummelachtig en brutaal: „'t Is 'n onterjuine jonge." Oak zelfst. nw.: „Och,
—

och, dat is soo'n onterjuin!" Waarschijnlijk negatieve vorm bij Zeventiende-eeuwsch „ (ge) terjuint" — bedreven, ervaren, getraind van een
oud werkwoord trahinen (trainen) .
De ui voor ij. Zie Onze Taaltuin III
289.
ontopene — een ruimte maken, om de
vleet uit te zetten.
ontrent, ook: omtrent — bij na : „D'r
was chien lūchtje ontrent." „Ontrent
bij tol" — ongeveer, maar toch alleen
„an deuze kant". „Bijna" is geen
Katwijksch, wel „temēt".
onvis (uitspr. ook om-) — „zwartvis",
tongen, tarbot enz. Thans dure visch,
vroeger onverkoopbaar.
onzien(s) — leelijke weergesteldheid:
„'t Is soo onzien (s) ." Ook in 1790.
Ook „onsiender".
oobae — opa, vleinaam voor grootvader.
(gien) oofel(tje) — niets.
oog — oog. „Hij hāat 'n oogje op s'n
buurmāait." Wanneer een jongen
zegt: „Dat maaisje-n-is m'n ooch",
dan geeft hij daarmee aan, dat zij
wel eens zijn „māait" zou kunnen
worden. A. zucht: „Daer g āet m'n
oog", wanneer B. bijv. een mooi
„blank" vischje voor zijn neus wegkaapt.
ook — het bijw. „ook" aan het einde
van den zin is veelal zooiets als
„toch maer", een affectief bijwoord,
uitdrukking van een zekere meewarigheid of verontwaardiging:
„Nou, in toe liete ze die (zieke) man
maer staen ook, faor zoo'n groote
taefel !" „Ook" — warempel. „Maer
as 't iemael hoog waeter eweest was,
vloog 't soo weer wech 66k."
oor — „op z'n oor legge" — slapen.
In B. 1790: „De beste ton (bier) op
s'n oor legge" — bier uit de beste
ton tappen.
op (bijw.) — „Hij was op" — finantieel uitgeput.
op (voorz.) — „op sprong korte" —
een kabel zoover inwinden, dat het
anker (de „klijn") bijna uit den
grond springt. „Op 'n kompasje, op
de kleur van 't waeter vaere" — afgaande op. „Op 't vierskip 75 mijle
vaere" — koersende naar. „Op de
wind ligge" — met den kop recht in
de richting, waaruit de wind komt.
„Op de wind steke" — het zeilschip
recht in den wind steken en zoo een
poosje houden, het komt dan stil te
liggen. .,Op de wind draeje" — bij ongeluk met het schip op den wind

Opbakke—Opstoome
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komen. „Op 't felt" — op het wantveld; hier ligt de vleet voor herstelwerk. „Op ten dach". „Toe't eve luiper
wiēr \opten dach ..." — in, de uren van
het daglicht. „Op-te-week" — in den
tijd van een week ; „opte vaertien
daege enz.". „Op man komm,e" —
volledig matroos worden. „Op Kattak" — in het dorp Katwijk. „Op
part vaere" -- op conditie van winstdeeling. „Op 't leve-n-of benne we
binnen ekomme" — met groot levensgevaar.
opbakke
1. het verdeelen van de
gekookte aardappelen, groenten enz.
in de schoteltjes ( de „bakke" ) , am
ieder zijn deel te geven. Dit doet de
oudste ( de „opbakker" ) ; wanneer hij
klaar is, roept hij : „Hij is op-ebakt." 2. opnieuw bakken ; sterk
werkwoord.
opdouke
opdoeken, de zeilen oprollen en vastbinden.
opdraeje
een schip draait op, wanneer het anker is weggeworpen en
het met draaiende beweging daarachter komt stil to liggen. Dit werkwoord staat waarsch. overdrachtelijk
in de ook Katw. uitdrukking: ergens
voor moeten opdraaien.
opdringe
door den stroom tegen de
richting van den wind in gedrongen
worden : „We dronge teuge Zanfert
op"
:
opfiere
Zere -- „de valle van 't sāal opfiere."
opf runneke
opknappen, bijwerken,
oppoetsen enz.
opgaen
bij het „opskiete" van de
„rāep" of van een tros opnieuw naar
den buitenkant gaan, am een nieuwe
„skij f" te beginnen. „An de waegers
gae je op" — naar den kant van de
„waegers". „Opgaend tij" -- stroom
tegen de windrichting in.
opgeve
1. iets naar boven reiken.
2. ophalen en vertellen van vroeger.
opgooie
geldstukken bij weddenschap.
opgije
de „hals" van het zeil ophij schen.
ophaele
1. aan dek halen. 2. tegen
de windrichting in halen, bijv. het
roer, het „gatsāal". 3. in de riemen
vallen bij het roeien.
ophieve
(Eng .to heave), opwinden
van een last met de „wins", het spil.
Ook „ophieuwe".
ophooge
de visch in de mand een
kop" geven. Die kop heet „de op-

in : „Hij komt opkloppe", gezegd van
een schip, dat uit de lij opkomt.
o pknij pe
zoo dicht ( „deun" ) mogelijk tegen de windrichting inzeilen.
opkorte
inkorten.
oplaveere
laveerende vooruitkomen.
oploope
1. al varende, door een
aanvaring, avert krij gen : „We liepe
'n groot gat in de zij op." 2. hooger
worden van de golven : „'t Z aetj e
loopt op."
oplosse
iets dat te stiff is aangehaald, laten schieten : „Los die
voorste taerāep daris op." Zie
„losse".
opnomme
vermelden, vertellen : „Ik
heb dat huis (nl. de Brittenburg) wel
op hoore nomme."„Zoo as 'k je openomt heb."
oppakke
1. een ton haring, die wat
ingezakt is, opnieuw vol pakken. 2.
een vleet in zee aan het schip of aan
eigen vischtuig vastmaken: „We
hebbe dat want van zijn iet opepakt."
opletten, op je qui-vive
oppasse
zij n : „Pas op te hoof de" — stoot de
hoofden niet. „As je maer op en past,
dat j'iet deur de wind en draejt."
oppekele
de tonnen opnieuw met
pekel bijvullen, aan den wal.
opriddere
opredderen.
oprijze
van het bed opstaan.
opsette
waarnemen van de wacht.
opskeppe
bij het wenden de fok of
fokken tegenscheppen, teneinde het
schip te doen doordraaien : „Skep op
mit-te groote fok." Oud.
opskiete
1. een tros of reep, wanneer men de bochten in steeds kleiner
wordende kringen naast elkaar
brengt (in schijven leggen) . Is de
schijf „vol", dan „gaet" men „op"
(zie „opgaen") . Men maakt van het
touw een „romte". 2. vlugger werken.
opslaen
timmeren, bijv. „hanke".
opsnije
dichterbij komen, doordat
de koerslijnen elkaar snijden. Het
ēene schip „snij dt" dan het andere
„op", ēen schip moet uitwijken.
1. bij het „steke" zich veropsteke
plaatsen tegen de windrichting in:
„We wāere vast 'n mijl of zostien
op-estoke." 2. een touw op een ander
touw vastmaken : „s āaizings opsteke
bij het skiete; brāels opsteke." 3. op
grooten afstand door herhaald opsteken van een voorwerp te kennen
geven hoe groot de vangst is: „Hij
steekt op." 4. een pijp, sigaar aan-

opkdoppe — laveeren tegen den wind

opstodme — tegen wind of stroom in-
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steken: „steek ens op!"
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Optaeli'e---Overloope

varen : „We konne-n-iet opstoome."
(d'r) optāauwe -- een pak slaag
geven.
optaeliē — met een „taelie" naar boven
werken, optakelen.
optimmere — opkalefateren.
optorne — in de vaart of gang stuiten,
een draaiende beweging maken doordat men vast loopt: „We tornde
teuge 'n zwaere ketting op." Ook
fig.: „'k Doch er zoo nog deur te
rolle, maer 'k tornde lāelak op."
„Daer tornde Piet foor op !" — daar
moest Piet voor opdraaien.
optuige — zie „tuige".
opzette — 1. lossen: „We zette toe
seuvantach kiste op." 2. „vlote opzette" — aan de „speerrap" bevestigen. 3. bijzetten van zeilen ; ophalen
van de vlag.
ope (bijw.) — 1. „De viere staen nog
ope" — de havenlichten zijn nog niet
in een lijn. 2. 't Land gaet zoo badien
ope" straks komt er een opening
in het kustland, dat nu een geheel
lijkt
ope (zelfst. nw.) — ruimte om de
vleet in zee te zetten : „'t Sel hier
lastag gaen, om 'n ope te vinne in
al die Engelse." „Gaen we āest maer
'n ope zouke!" Oud Katw. is „mekander ontopene".
op-'n-bos -- allemaal tegelijk (bijeenkomen) .
opespāauwe — zie „spāauwe".
openbaer — 'open en bloot : „de openbaere duivel" — de baarlijke duivel.
„We hadde drie gaete-n-in 't bun.
In de openbaere zae hoor, stinge die
gaete" -- zoo maar vlak op het
water.
op heen — op heen gaen. „Daer ben
'k op heen egaen" — daar heb ik bij
mijn berekening op vertrouwd.
op in neer — heen en weer. „Haauwt
'm maer 'n beetje op in neer" — bij
het wachten voor een haven bijv.
heen en weer varen.
'n oppentops āeman — volslagen zeeman.
opper(d) — landwind. „We krege
's aevens opper van d' Engelse wal"
— bescherming door landwind aan
de loefzijde tijdens slecht weer. „We
hadde-n-'n opper(tje) achter 't
Hāailege land."
opperd'an (bijw.) — „opwaert an" —
in de richting waar de wind vandaan
komt, soms ook op het tij toegepast.
„Toe benne we opperd'an egaen
mitte ep."
opte — men heeft „opte", als men

door den heerschenden wind of komenden tijdstroom niet aan lij van
het doel, de woonplaats, de thuishaven, wordt gedreven : „Aēst zurrage datte-we opte krij ge ; we zelle
āest 'n paer slaege opperd'an gaen."
Fig.: „Van opte kē (n) je wel afkomme" — beter te veel dan te weinig van het goede, beter te vroeg dan
te laat, enz.
order — „op order maeke" — in orde
brengen.
orrages (an) — ergens.
orra te — erwten. Spreekwij ze : „Dat
benne zijn .orrate, die ken hij doppe"
— dat zal hij zelf moeten opknappen.
Ook in B. 1790.
ottere — zwoegen en sjouwen.
Over! — 1. verkorting van den roep:
„Hael over!" e.d. 2. bij de radiotelefonische gesprekken de waarschuwing, dat de spreker (zender)
zijn toestel overzet op ontvangen:
„Over (gaet ie) !" 3. bij zeilschepen
de roep van den roerganger (dikwijls als het er op aankomt, de schipper), dat hij het schip laat wenden,
door den wind „steke".
over (bijw.) — op visite; een „Skevelinger" bijv. is „over". Voorz.: „over
'n week of drie" — drie weken geleden.
overāl — „overāl hauwe" — ieder uit
zijn slaap houden of roepen.
overbrenge — beleven, meemaken:
„Mit-tie jonge brenge ze wat over!"
Vooral in den volt. teg. tijdvorm .
overēnd — rechtop.
overgeve — zie „nacht".
overhael (de) — 1. de pont, het veer.
2. stroomrafeling (en) in zee.
overhaele — 1. aan den anderen kant
halen : „'n skoot, 'n roer overhaele".
2. de vleet over de „koksrol" in het
ruim halen en wegstuwen. „Hael
over !" — waarschuwende roep aan
den kok in het ruim, dat hij want
over de rol moet halen. Deze roep
klinkt herhaaldelijk onder het halen.
3. op den nettenzolder een vleet overhalen, wil zeggen : een andere plaats
geven, ook om verstikken te voorkomen. 4. stroomrafelingen in zee.
5. overreden : „Hij was iet over te
haele".
overhijse — tonnen met zout met een
takel binnen boord hijschen. Ook in
,

B. 1790.

overloope — de haringvisscherij uit-

oefenen : „Dat jaer hēwwe iet overeloope" Zelfst. nw.: 't overloope".
„Toe benne-n-'n week nae pinkstere

Overnachte haering—Pas
nae 't overloope-n-egaen." De tijd
van het jaar der haringvisscherij:
„t'Was mid overloope, 't was onder
't overloope." Oorspr. waarschijnlijk:
naar Engeland „l•ope" (varen) .
overnachte haering — haring die langer dan een nacht in de vleet heeft
gezeten, omdat slecht weer 't halen
onmogelijk maakte. Deze haring is
van mindere kwaliteit.
overneme — „Da 's over te neme !" —
dat kun je begrijpen, dat spreekt van
zeif.
overpae j e — wanneer over de lange
„last" wordt gehaald en het bakboordsruim is vol netten, dan moet
worden „overepaej d" door den „overpaej er". Deze haalt de leeg geslagen
netten over de „koksrol" voorloopig
in een bak boven in het bakboordsruim, „de kok in 't ruim" haalt ze
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daarvandaan in het tegenoverliggende ruim, onder het dek door.
overskeppe — bij het halen de haring
uit de „last" in de krebben scheppen:
„Stop! Aēst overskeppe!" „'t Keetje
(meestal het buitenste) overskeppe."
„Hij Held iet; hij l āat over te
skeppe" — een schip in de verte is
bezig „over te skeppe", omdat anders
de haring te hoog in de last (zie
daar) komt to liggen.
overstoome — 1. bij het „haele" of
liggen aan de vleet door manoeuvreeren de vleet aan een zijde van
het schip brengen of houden : „Hij
lāat over te stoome." 2. „overstoome,
overzāale" (onscheidbaar prefix) —
aanvaren, zoodat het andere schip
zinkt; overg.
overtollaker — talk, overbrenger van
woorden.
P.

pāal — peil, Amst. peil. „P āal hebbe"
— in de peiling hebben, de richting
of de maat weten.
pāal-laeg „pāel-laeg waeter" — het
laagste punt van de eb.
pael — 1 K.M. „Drie paele weg" —
op een afstand van 3 K. M. „D'r
staed 'n logger bij de dorde pael om
de Zui" — is gestrand.
paerdebien — horrelvoet.
pae j e — 1. schieten van de vleet. De
roep hiervoor is: „Pāej e, paej ē6ē !"
„We benne te drie ure gaen paeje."
2. den tros uitpaaien, buiten het
schip uitgeven : „De skuite hadde
soms mit slecht weer de kaele rāep
ervoor epaejd" — den reep zonder
eenig verder deel van het vischtuig
voor het schip gepaaid, uitgevierd.
3. kuitschieten. 4. met beloften overhalen.
paetert jies — haringen, oude naam.
Misschien : zwart en wit, dik en vet.
Bij het begin van de vangst zegt
men wel: „Daer komme ze, de
paetertj ies !"
pakke — het bijvullen van haringen
in een ton, wanneer door het smelten
van het zout de haringen zijn gezakt
en „'n kantje" is ontstaan. In „gepakte tonne" zitten de haringen tot
boven aan toe. Hiervan de bekende
spreekwijze.
pal — paalkop, waarlangs men op de
oude bommen in het logies sprong.
Vergl. oudnoorsch : pallr — „step".
„Te pal komme" — leelijk terecht
komen, te land komen. Vergl. „te

nooie komme". pal Noorde = precies
Noord.
pampier (pompier) — papier, ook
ambtelijke papieren.
pannevis — „skurraf j e" — rest
van het middagmaal, opgewarmd 's
avonds in de braadpan, waarin de
visch gebakken is.
parlipoket — In B. 1790: „De lucht
staat zoo parlipoket" — waarsch.:
staat zoo bleek, stijf.
part 1. deel: „Da 's Piete part,
Piet z'n deel." 2. streng, kardeel van
touwwerk : „Leg d'iene part onder
d'āore deur." 3. strook netten:
„Neemt-die part maer onderdeur."
4. hoofdtouw van het staande want.
op part vaere — een overeenkomst
tusschen reeder en opvarenden van
de bommen ; een ieder ontving een
grooter deel der besomming, maar
moest ook eventueel deelen in de verliezen : „Toe voere we op part, in wat
je verloor, dat mos-je betaele."
pārtie (onbep. telw.) — eenige. Daarnaast de vorm „partij" (znw. ) , vooral gebruikelijk in den verkleinvorm
ēn met aanduiding van hoogen
graad : „We hadde nog 'n partijtje
haering van twie en twintig gulde."
„D'r wāere 'n hāel partij vaertuige
bij mekāār."
pas — juist, precies. „Pas an zāe van
de hoofde" — juist aan de zeezijde
van de havenhoofden. „Wanneer
was-tat? Pas !" ( = zo juist, kort geleden). „Passies" — precies op 't
kantje. „We ginge passies bove 'm
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Passe—Praete

heen." „'t Is goed van pas." B. 1790:
„van passe".
passe — zijn geluk beproeven bij het
visschen : „We zelle daris passe in
de binnelek, 'n tij." O ok : louden,
peilen ; kijken of men op de gewenschte diepte is aan gekomen.
peek — oude visscher, die terwijl het
schip 's zomers eenige dagen van de
haringvisscherij binnen is, herstellingen aan de vleet verricht.
pees — touw-omlijsting van het net.
peke — het verrichten van het werk
van een „peek": „Die auwe peke
wāere-n-an 't vlote-'n-opzette." „Gij s
doed iet āars māer as soo nou in dan
'n paer daege peke."
pekele — opnieuw vullen van een
doos, bak, met suiker bijv.; ook „de
tonnetjes" van den kok met „ete" uit
het ruim : „ete pekele".
pareet — paraat, klaar, gereed.
pere — „Dat zelle onze mantjes pere
weze" — dat zal onze verrassing
zijn. In B. 1790 en ook nu nog gebruikelijk.
pertij — groat aantal ; zie ,.partie".
pet, petje (meerv. petjies) — diepe
plekken, putten, in zee; teg.: „bolletjies" — verhoogingen van den
bodem. „'n Pet doen" — het onderduiken van het voorschip bij zwaar
weer. „'n Pet geve" — een putbeweging maken.
pear — branieachtige uitdrukking
voor de vleet: „De hāele peur verspeuld."
peze — hard werken.
pezeloon — het bevestigen van lood
aan de onderste „pees" (de „l66pees") van het schrobnet.
pezetuig — touwwerk voor „peze".
piekeval (het) — takel, waarmee de
piek van het zeil wordt opgeheschen
en neergelaten : „Skeert 't piekeval
daris in !" Tegenover het „piekeval"
het „bekkeval" ; kortweg oak de
„piek" en de „bek". Zie „val".
pieterman — visch, mooi van kleur,
maar met gevaarlijke stekels ; die op
den rug kunnen bloedvergiftiging
veroorzaken.
pik — pek.
pi/ — zie „poeha".
Aldan (bijw.) — opzettelijk, met dat
doel, expres.
plaes — bestraat deel van het erf bij
een woonhuis. Ook : geplaveid plekj e :
„In dat del lag 'n plaesje."
plaesknecht (baesknecht) — meesterknecht, vooral op de reedert.
platkont — houten logger, tot onge-

veer 1910, met een spiegel, die aan
dien van de bom herinnerde, niet in
ronden vorm uitloopende.
platvisch — visch met plat lichaam,
als schol, schar enz. ; teg. „romtvis"
als schelvisch, kabelj auw.
plek — is niet Katw. ; daarvoor gebruikt men „stee" en „lek" —
speciaal vischplaats.
plokke — plukken.
plokhaere plukharen.
plomp — soort vischtuig, bestaande
uit een lijn met eenige vischhoeken
en een stuk ijzer bijv., om de „plomp"
van het strand af in zee te kunnen
gooien. Elders in Holland een looden
mantel met een streng pieren, om
paling te vangen (peuren, vgl. Katw.
„peur» ) .
plompe — het visschen met de
„plomp".
ploug — ploeg; groep vaartuigen, of
groep menschen, die tegelij kertij d
hetzelfde doen: „Wij voere bij d'
āeste ploug." „Ze werkte an twie
plouge, om die week nog te vaere."
plunje — zeemansuitrusting; zeegoed.
poan (mv. poan) — poon, knorhaan.
De „rooj e poan" heet ook „Lauwerens". „We hadde twie moan poan."
poeha — onnoodige drukte; opgeblazenheid. Vroeger in B. 1790: een
flink stuk brood met een kop koffie;
tegenwoordig „pil".
poezegroezig — in B. 1790 voor het
tegenwoordige Katw. „roeseboezig"
— onstuimig.
pof — het geluid van een flinke golf
tegen de breede boegen van de bomschuit. Ook znw.
poise — slingeren van het schip,
„walte".
pooklijn — rijglijn door de achterste
mazen van de „kuil". Dus deze houdt
het trawlnet dicht.
pop (de) eind van het staande
want, dat voor een deel, de „tamp",
om het jufferblok is gelegd, en daar
met drie „bendsels" is bij gebonden,
hiervan „popbendsel".
porsje (mv. porsies) — portie, rantsoen : „We zelle zeuve porsies doen."
posj e — in B. 1790 voor j ongetje ;
misschien een verschrijving voor
,;gasj e".
pottebenauwd — heel benauwd, bang.
prae j e — praaien.
prenter — iemand, die voor het eerst
een reis meedoet, een jongen in de
vacantie bijv., of een passagier.
praem — zie „modderpraem
praete — ,,Jij ken mooi praete, as je
.

".

Prat—Raerachhāaidj e
allien praet." „Da 's goeie praet";
ook in B. 1790.
prat — „prat gaen op" is Katw.
prins — „Het zel zoo lang niet duren
als de Prins voor den Bosch lag",
uitdrukking in B. 1790, die voor
zestig jaar nog gebruikt werd.
prinsekop — kleuren op den kop van
het zwaard.
prinsos — princes.
proep (de) — bijnaam voor schokker.
Ook „proepman". „Proepestorram"
is een kleineerende naam voor een
briesje, waarbij grootere schepen nog
kunnen uitvaren, de „proep" niet;
ook: plotseling opstekende wind, die
verwarring brengt.
proeste — het boegwater ver wegwerpen bij stampen en happen ; zie
„hoeste".
pront — op tijd, prompt. Ook bnw.:
„'n pronte gelegenhāaid".
proppe — om de gaten onder in de
bun of te sluiten.
prat — vieze, onoogelijke brei.
puf . 1. visch, te klein voor den handel.
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Deze dient voor eendenvoer en vischmeelbereiding. 2. de opbrengst van
deze visch ; meestal is deze verval
voor de bemanning. Ook „pufeentje".
Over den oorsprong van het woord
zie Volkstaal van Katwijk, blz. 37.
pu fsko l — kleine schol, nog juist voor
den handel.
pullake — hard werken, speciaal het
zwaar inhalen der netten.
punter — 1. klomp met vooruitstekende punt; 2. boot met punt.
„'n Twiepunter" — een boot met
twee punten, voor en achter scherp.
puttingijzer — ijzeren staaf rechtop
langs de verschansing geklonken met
een oog daarboven, waarin het
staande want wordt gepikt.
puzze (mv. puzzas) — houten emmer
met touw.
puzze touw — touw van de „puzze".
Rijn — „Pijn in z'n buik hebbe" —
in zorg zijn over iets.
pijpeloon — de stukken lood, die aan
de onderste pees van het schrobnet
werden bevestigd.

R.
Ma (de) , rāatj e — boom of boompje,

dat langs een zeil wordt gebonden,
om het meer te doen uitsteken; Misr.
de „tj ikkerāa", waarmede de „tj ik"
boven de mast wordt gebracht. De
rāa steekt daar verticaal boven de
mast uit.
rāabande — banden, waarmee het zeil
aan de mast, vroeger aan de rāa
verbonden is; zie „mastbande".
rāaif — ruif.
rad — vlug, handig, lenig: „'n rad
ventje". Znw. het stuurrad.
raedio — kleine, nog maar net verkoopbare schellevisch.
raef elinge — draaiende bewegingen
van het zeewater, daar, waar een
zeestroom stilstaand water of een
anderen stroom ontmoet.
(van) raek — geweldig groat, van
geweld, van je welste ; bijv. bep. bij
subst. : „'n brokke waeter van raek!"
raeme — idem „raemstreke maeke"
een eind visschen schuins over de
vischplaats, „lek of bank", omdat
men wegens wind of stroom niet de
geheele langsrichting kan volgen, of:
vlak langs de kust visschen met
korte trekken, waartusschen men
telkens weer naar de kust zeilt. Ook
in B. 1790. Thans komt dit weinig
meer voor.
'ten — gereed maken (reeden) speci-

aal ontwarren, bijv. van een touw of
een „dot want" dat in een „bos" zit:
„Dat rāet s'n āage" — dat ontwart
zichzelf wel.
rāep — 1. reep, dik touw ter lengte
van de geheele vleet, 4 å 5 KM,
waaraan de netten door middel van
de „seizings" en bij „zinkwant" ook
de „breels" zijn vastgemaakt. 2.
„rāepkee" (de) reepruim. 3.
„rāepmuize" — de reep van „muize"
voorzien. 4. „rāepskiete" — reepschieten, zie : „wegskiete of opskiete"
van de reep in het reepruim. 5.
„rāepskieter" — degene, die bij het
„haele" de reep in de „r āepkee opskiet". Dit is meestal de op den na
de jongste aan board. 6. „rāeptauw"
— reeptouw, een der touwen, waaruit de reep bestaat.
rāep — reep, smalle strook. De „duinrāep" — de rij duinen voor het dorp,
oak de „worraf" genoemd. Ook de
„zāerāep".
raerag — leelijk (weer bijv.) ; afgel.
van „raer" — vreemd, antipathiek.
raerachāaid — niet veel goeds, iets
vreemds, abnormaals. „'t Luchje
staet soa strak, we krijge vast weer
raerachāaid." „Jan Groen h āai altijd
Urrakers, Aāimanders, Zanfarders in
al die raerachāaid an board."
raerachāaid j e
eetbaar cadeautje.
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Rāeuw--Rooi

rāeuw — rauw, ongekookt.

raesel — raadsel.
raevaert — vaart op de gis, waarbij

men maar raadt; in B. 1790 en oak
nu nog gebruikelijk.
ragge — heen en weer gaan, bewegen;
slingeren van het schip : „Daer lāat
'n ton te ragge", ook in B. 1790.
„Deur 't lange ragge, vij ltte rāep of
in benne we vrij van 'm." „In die
haeve lag je weer āAreg te ragge mit
('n) partie vaertuige." Van jongens
zegt men : „Jo, sit soo iet te ragge"
ravotten, steeds bewegen.
rak ('t) — voor-bovenhoek van een
gaffelzeil, dus bij de „bek" of
„klauw" van een gaffel. Zie ook
„klooterak".
rap (bij v. nw.) — bij-de-hand, pienter.
rapalje — minste qualiteit van visch,
„wechchooi". Ook in B. 1790.
recht — rechtop (praed. bnw.) : „Hij
was recht" — de schuit was verongelukt, maar niet omgeslagen.
rechte — 1. reflex. zich oprichten:
„Die skuit rechtte nog, maer Teun
die kreeg ook 'n hoop waeter, in die
is iet māer erechtet." „Jaep kon
z'n āage tamēt iet rechte van de
rimmetiek." 2. trans. recht maken:
„Recht die bollestok ris 'n beetje."
rede — „Da 's chien rede!" — zoo
spreken wij in ohm volkstaal niet.
redelak — vrij goed : „'t Gaet redelak."
redene — redeneeringen.
redekaevele (redekaebele) — beraadslagen; debatteeren. In B. 1790 de
vorm met b, die thans ook naast die
met v geldig is.
ree — gereed, om te vertrekken ; klaar
met werk : „Bē- j e-n-al ree?" Zie ook
„zāalree".
reeflijn — lijn, gebruikt om het „rif"
dicht te halen.
regeering — schol van de grootte, die
tijdens de voedselschaarste in den
eersten wereldoorlog aan de regeering moest worden afgestaan (korte
vorm !) : „We hadde zeuventien kiste
regeering."
remming -- stellage van palen en
balken, waar schepen aan meren.
renne — hard loopen, vlug heengaan:
„Wuls, ren eve om zout."
reutel -- zie „warreutel" ; ook met
metathesis „leuter", waarschijnlijk
eerst bij warleuter", door dissimilate.
reutele — oprakelen van de kachel.
reve — reven, het inbinden van een
deel van het zeil bij sterken wind.
Men kan, behalve het „grootsāal",
—

ook het „gatsāal" en de „staffok"
reven. Zijn alle reven ingehaald, dan
is het zeil „dichtereefd". Een „rif"
is een deel van het zeil, dat wordt
gereefd (my. „reve") : „We zelle 'n
rifjee inhaele." „We zelle 'n twiede
rif insteke." Wordt het weer beter,
dan „de reve-n-uitgooie". „Rif strook"
— strook dubbel zeil, waarin de rifkousen zijn bevestigd. „Rifbande" —
eindjes touw door de rifgaten gestoken ter weerszij den van het zeil,
om bij het reven het rif dicht te
binden.
richelaer — zie „haenekam".
rif bande -- zie „reve".
ri f mo t — zie „mot".
rif stfrook — zie „reve".
rinneweere — ruineeren, vernielen.
rinneweerag (adj.) — ruineus, synon.
van „sletig", aan sterke of snelle
slijtage onderhevig, of leidende tot
snelle slijtage: „Blaeze gebruike is
rinneweerager as braels, asje ('n
beetje veel) haring vangt."
roen, roede, er6ed (met lange oe gesproken) — rooien van aardappelen.
roemāon — mand bij het rooien gebruikt.
roemertje — glas voor sterken drank.
roerpen — pen, verticaal door het
eind van „het helmstok", waaraan
de „roertalie" kan warden vastgemaakt.
roertalie (de) — takel, waarmee vroeger bij het „helmstok" het roer werd
bediend ; tegenwoordig stuurt men gewoon met het stuurrad. Tijdens het
schieten gebruikt men het „voorroer", dat nog „helmstok" en „talie"
heeft.
roezeboezag — roezemoezig, onstuimig, stormachtig weer : „'t Is roezeboezag !" „'t Luchje staet roezeboezag."
rok — ruk ; speciaal „'n rok wind",
een plotselinge hevige vlaag wind
( syn. „'n bosse wind"). „'n Rokje
doen" — nog wat afwerken.
rol — 1. verkorte aanduiding van de
„koksrol". 2. my. „rolle" — de balken, waarop de bom aan het strand
stand, en naar en van zee werd gerold ; zie „ofhael".
roltauw tjie s (oak skrooitauwtjies) —
touwtjes, waarmee men rollenderwijs
een ton afviert, een rondhout ophaalt, enz.
romd — rand. „Romtfan", zie „van".
romtom, (rommetom) — rondom.
rooi — „de rooi hebbe mit" — last
hebben van iets. Bijw. „ Marooi"
—

R•oie—S arrel
amper, nauwelijks: „'k Heb mar•oi
ete-n-ehāad." „'t Was marooi zeuven ure."
rodie — klaren : „Ze kenne-n-'t iet
rooie." 2. opschieten met elkaar.
roojing — omgeving: „In de roojing
van 't^ Zand."
„'n Tachtag guide-n-in
die roo^^ ..ing."
roosies — zie „roze".
Roosiesbarrage — een kenbare duin
tusschen Scheveningen en Hoek van
Holland.
rot — rat: „De nette binne van de
rotte-n-ekauwd" — zijn zeer gehavend, vol gaten. Ook in B. 1790.
roupe — roepen. „Roupe, roupe,
roupe !" — opgewonden bevel van de
wacht om de bemanning aan dek te
doen komen. Ook „klinke" heet wel
„roupe".
rouspoelewee-gaste — onverschillige,
doch harde werkers aan boord (Eng.
rouse pull away) .
rousdouzerag — wat ruw en ruig
(werk, en werken buy.) , het tegendeel van „'n pietje parsies". Een verlengde afleiding van „rouze".
rouw — ruw: „rouw weer".
rouze — zich vlug door het werk heenslaan. Gaat het wat onverschillig en
ruig, dan „maer raek rouze".
roze (roossies) — grondteeken, gewasj es op den zeebodem.
rui f ele — zich haasten. „'t Mos alles
te ruifel gaen" — in haast. „Dat
gaet 'r te ruifel nae toe, j onges !"
„Ruifeldergooi" — in haast. „Alles
maer effe ruifelderg•oi.
ruije — 1. schieten van de haringvleet, wanneer het schip vooruit
vaart, teg. „dāaize". 2. de gekaakte
en de gewarde haring niet „legge",
maar ongepakt in tonnen storten;
dit gebeurt bij overgroote vangst.
ruin — „ruim dek maeke" -- wat op
het dek ligt, opbergen. In B. 1790
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de uitdr. „steyn ruim", dat is te
zeggen „de visch kookt". Tegenwoordig onbekend.
ruimende wind — 1. op onze breedte
naar rechts draaiende wind, bijv. van
Zuid naar West; in den regel een
voorbode van afnemende windkracht.
2. wanneer de wind bij een bepaalden koers meer bezeild wordt, dus
meer van achterlij ke richting begint
te waai en : „De wind is ruimer as
van over (voor) 'n uurtje."
ruimgaenders — degenen, die in het
ruim hun bezigheden hebben.
rus — robuste sterke kerel.
rustag — een in het Katw. weinig
gebruikt bijv. nw. „'t Is hier nog al
rustag" als men van uit een druk
bevaren gebied komt op een ongestoorde vischplaats.
rije — rijden, sterkere uitdrukking
dan „ragge" voor het heen en weer
gaan door het slingeren van het
schip. Een ton bijv. „lāat te rije".
Bij storm ligt het schip „achter de
vleet te rije". „Ofrije" slingeren,
aan het anker of aan de vleet vast.
„Uitrij e" — altijd maar „rij ende"
op eenzelfde plaats blijven. „Dat
wordt 'n uitrij er !" — we zullen van
nacht door te veel wind niet kunnen
„haele". „Rij er" zware kabel, die
het schip tijdens het „uitrij e" met de
vleet verbindt. „Toe hē-we 't uit
legge rije."
rijkman — „Hij lāat weer veur 'n
rijkmans deur" (de vleet nl.) — dat
kan weer een heel goede vangst worden. Ook in B. 1790.
rijtuig — de zware kabel, de „rij er",
waaraan het schip een storm „ofrij dt" of „uitrij dt".
rijze (oprijze) — opstaan; opkomen:
„Kij k daer 's 'n verloop rijze!"
rijze (znw. meerv.) — takken.
'

S.
sāaizing (de) — seizing, touwen,

waarmee de netten aan de reep worden bevestigd. „Hier sāaist ie" —
hier moet de seizing vast. „S āais
is 't" — vastgemaakt is het. Vgl.
„skeepsāaizing". „Kwartiers āaizing"
— seizing op 14 van de vleet;
„halvervleetsāaizing" ; „driekwartiersāaizing". Tegenwoordig is de halve
vleet in vier „kwaertel" verdeeld.
sāal — te zeil. „Hij gaet s āal." „Hij
is al sāal gunter."
saejing (de) — klein boom- of schorb-

net voor de garnalenvangst, ook wel
„saejan". Het visschen er mee:
„saejinge".
saemedoen — gezamenlijk de visscherij uitoefenen; de vangst van
eenige schuiten bijeenvoegen en
„deele", de besomming namelijk. Ook
gezamenlijk verbruik van versnaperingen, echter niet van de heele
„mient" (zie daar) .
Sant ('t) — de Doggersbank.
sarrel — „as 'n sarrel" — vliegensvlug.

Dr. G. S. Overdiep, Woordenboek v. d. volkstaal van Katwilk aan Zee.
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plagen, sarren.
sarre
tot voor veertig j aar :
sassemaries
—

—

Fransche driemasters, visschersvaartuigen, die uitsluitend met de „kol"
vischten, waarbij de middelste mast
gestreken was.
klompen. Ook „holleblokke".
sabotte
Seeviot (de) — de Cheviot, goed kenbare berg op de grens van Schotland
en Engeland.
scheldwoord : „Auwe sapoo".
sapoo
sjilpen van een musch.
, sielape
singel, laantje met boosinke ltj e
men. Door een Katwijker omschreven
als : „Zoo an 't paedje heen allegaer
van die klāane boompies."
een ruzie sussen.
sissendeere
druk bezig zijn; het moeisjauwe
lij k hebben : „We s j auwde-n al op te
kust" — we waren druk aan het
visschen. .,Je mot 'r nou om lache,
hoe of je toe (op de oude bomschuiten) sjauwde" — het moeilijk
had door de wijze van werken.
sjoor
wal (Eng. shore). Ook in
B. 1790.
scherp.
skāan°ap
schaken, namelijk een
skaeke
bruuske beweging maken, schudden;
ook intransitief: snel gaan. 1. de
haring uit de netten slaan door
schokken en schudden ; ook in B.
1790. „Gelijk an skaeke!" „Skaekse,
datte ze over de vinnemast vliege."
2. wanneer het mogelijk is uit een
verward kluwen haringnetten wat
los te trekken, zegt men : „Hij
skaekt." 3. „Die (onweerslucht)
skaekt na achtere, skaekt voor ons
over." 4. „Dat skaekt wel" — fig.
dat komt wel in orde, dat loopt wel
los.
skaelas —zonder werk, niet in functie:
„De hāele winter skaelas eloope."
Wanneer de schaats breekt, zegt de
rij d er : „Ik ben skaelas eworde."
skaepskere
„'t Gaet op 'n skaepskere" — het gaat minder met de
schepen die nog visschen, wanneer
het seizoen naar het eind loopt.
Uitdr. in B. 1790; ook thans nog
bekend.
skaer(e)
groote troep menschen;
de buigings-e is in het woord opgenomen (hooge graad) : „Dan stinge
d'r 'n hāele skaere mense."
skaerstok
schaarstok, (ook in B.
1790) — langsscheepsch dekverband.
Tegenwoordig schaarstokplaten, zie
„skrankplaet".
lange stang, lengte-as van
skaf t
het anker ; schacht.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

—

1. eten. 2. schaffen.
„Skaftēē !" — roep tot eten uitnoodigend. „Skafte wat te kok
skaft." „Kok skaft op!"
skalkeraesie doen — rare streken uithalen.
warme buis, 's nachts
skanslodper
bij slecht weer aan boord gebruikt;
een kleedingstuk te versleten voor
gebruik aan wal.
skar
schar.
„Da skauwde zoo nauw
skauwe
iet" — dat kwam er zoo precies niet
op aan.
dronken ; ook „half skeef".
skeef
„Skoss in skeef" — door elkaar.
in het schip : „Hij is skeep."
skeep
„We zette 100 tonne skeep." „We
zette de boot skeep" — de scheepsboot aan boord. „Skeeprij e" — naar
het schip, om den boel te bergen.
de seizing, die het
skeepsāaizing
dichtst bij het schip is, wanneer de
vleet „buite" (boord) is. Bij het
„skiete" gaat deze het laatst „weg" ;
komt bij het „haele" het eerst „voor".
Als de „skeeps āaizing wech-ching",
riep men bezwerende rijmpjes als:
„Skeepsāaizing hauw je vast, Morrege tien last !" „S āaizing voor!" —
roep, wanneer de „zwink" is ingewonden en de scheepseizing met het
eerste net voor den boeg is, dus
iedereen op post dient te staan
voor het „haele".
klein touwtje in hoekvorm
skeerbot
voor den vlieger, dat den vlieger doet
opscheren, den juisten stand geeft.
Het „bot" (touw) zit er aan vast.
wigvormig deksel.
skeg
skegge
indrijven van wigvormige
dekdeelen.
„Dat ken iet skele" — dat
skele
doet er niet toe.
ske lling
dertig cents.
skep
„ter skep" staan van een zeil
tegendragen, een achterwaartschen druk uitoefenen. „'t Gaet 'r
ter skep naa toe" — alles moet opgeschept worden ; niet machinaal.
„wechskere" — het wegskere
gooien met vaart; ook iets op zij
„skere", iets „neerskere". Intrans.
zich snel bewegen. 't Bord van 't net
„skeert goet" — gaat vlot van het
schip af. Een stuk bordpapier
„skeert" door de lucht; de jongen
noemt het „m'n skeer". Een vlieger
„skeert te veul" — zwaait langdurig
heen en weer, zonder te stijgen. Zie
„Skeerbot".
Scheveningen. „Skeve
Skeveling
skafte

—

—

—

—

—

—

—

,

.

—

.

.

—

—

.

—

—

—

—

Skaviele—Skot
lingsche Pingster" — een uitgangetj e met Pinksteren naar Scheveningen.
skaviele — slijten door wrijving; bij
het slingeren van het schip schuiven
onderdeelen over elkaar. Vgl. „vij le".
Wordt fout verklaard in Leopolds
„Van de Weichsel tot de Schelde",
blz. 254.
skevie ling — slijtage, Katw. „vijlage".
Soms ook de benaming van het middel am de „skavieling" te voorkomen,
bijv. een stuk zeildoek. „Doet aris 'n
skavielinkje-n-om !"
skiemanne — tuigen of opknappen
van het tuig; vroeger blijkbaar ook:
het vischtuig opknappen, „graej e".
Ook in B. 1790.
skierelak — schielijk: „Hij is skierelak esturrave." „Ik mos skierelak
slikke" — verslikte me. Overigens is
dit bijw. ongebruikelijk; komt in B.
1790 voor.
skiete — snel wegwerpen, vooral het
in zee zetten van de vleet; vgl.
„ruij e" en „dāaize". Ook : iets of
iemand met vaart wegwerpen, bijv.
bij vechten, worstelen, stoeien. „Skiet
se hier maer in uit" — gooi ze (bij
het sorteeren) maar in deze mand;
vandaar uitschot.
skieting (de) — deining in het water:
„D'r zit nogal skieting in 't waeter
uit-te-Noort."
skietlddte — spelen met schijven, die
men rolde of wierp (zie de beschrijving in den tekst) . De „skietloot" is
waarschijnlijk oorspronkelijk een
„ skietkloot".
skillap — schelp.
skilla p (e) kaor — schelpekar, hooge
tweewielige wagen, zonder veeren.
skillaphddp -- een hoop gevischte
schelpen.
skillappad — pad, waarop schelpen
zijn gestrooid.
skim — 1. dun laagj e : „'n Klāan
skimmetje waeter staet er op-te teer,
āest ofgooj e." 2. kleine hoeveelheid,
vooral klein bedrag aan geld. 3.
schaduwvorm van een mensch : „De
skim viel op-te vloer." „'k Sach 'm in
'n skim" — heel even zijn gedaante,
terloops, amper.
Skimmlek^odg — Schiermonnikoog.
skinkel — strop door den ring van de
„klij n", waarop de ankerkabel werd
bevestigd.
skip — bij de groote vaart in tegenstelling met een „boot" is een „skip"
een zeilschip. Bij de haringvisscherij
is „skip" de benaming van de scheeps-
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lading of de ladingruimte : „'n Skip
haering, 'n māoi skeepje haering" —
een flinke lading. Ook : „'n goed skip
vollak" — een flinke bemanning.
skis — schits, zie Ned. Wdb. Vlug en
snel, bijv. bij 't spreken. „Hij ken
soms soo skis praete." „Hij is
soo skis in ze praete."
skobbe(s) — schub (ben).
skoiteboene — afkrabben en schoonmaken van de kiel van de bomschuit,
een onaangenaam karweitj e bij het
„graaie" of „grāej e". De vorm „skoit"
voor „skuit" is in dit woord aan
„Zantfoorders" to danken.
skoeje — oliegoed aantrekken.
skokker — schokker, klein Hollandsch
visschersvaartuig, dat de kustvisscherij uitoef ent ; bijnaam „proep".
skol — „De skol skote we uit (sorteerden we) in viere ; groote kantskol, klāane kantschol, in braet.
Sprāaiskol hinge we mitte kop nae
de laegte in 't bun."

skole — mazen van het net.
skddn — 1. „'n skoon overhemd".

„Skoon dek" — opgeruimd en schoongemaakt. „We wiere skoon-dek
egooid" — alles werd door de zee
van dek geslagen. 2. „Hij hāad
sk•on-boom emaekt" — hij heeft
alles schoon opgemaakt, tot den
bodem toe; opgeruimd. „'t Is skoon
op." „Ik ben skoon boom" — heb
niets meer. „Hij is skoon op" —
geheel afgeleefd, zeer verm oeid. „De
visserij is skoon op hier" — totaal
afgeloopen. 3. „'t Is skoondag" —
holder dag. „'t Is sk•on-klaere dag"
— idem. „Skoon as zullaver" —
brandhelder. „Zullaverskoon" —
idem. 4. „skoon geld" — netto bedrag. 5. „Je hebt skoon gelijk." „Je
staet hier skoonstebest to praete"
alsof er geen werk aan den winkel is.
„Hij zit skoonstebest z āale to maeke"
— in volle glorie.
skdd tan (het) — oorlam, borreltje.
Voor de verklaring, zie De Volkstaal
van Katwijk, blz. 236/7.
skdd t j e -- een „schot" met een deel
van het want; ook „trekj e".
skorra f — scherf. „Skurraf j e" (met
gesloten u) — 1. pannevisch. 2. cornplot van een stelletje grappenmakers
of slampampers.
Skoss — Schotsch. „Skosse blaes" —
Schotsche „windzak".
skot (het) — 1. het schieten van de
netten bij de haringvangst: „'t Leste
skot hadde we nog sos in sostag
kantjies." „An skot gaen." 2. voort.

—
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gang, vooruitgang ; ook het snel
vooruitgaan van een schip.
skotters — degenen, die bij het schieten de netten overboord zetten.
„Skotters te boort !" — roep bij
den aanvang van het schieten.
skotterstijd — tijd, om te gaan schieten ; na den middag.
sko t terwij s — op de wijze van
schieten.
skrael — 1. schraal, weinig te vangen:
„'t Is skrael over zāe," onder de
vloot. 2. arm, zuinig : „We hadde-n-'t
skrael vrouger." 3. zonder vet:
„Skraele pot, 't ete was 'n beetje
skrael." „Vrouger was 't skrael-bik
hoor" — was schraalhans keukenmeester.
skrdewe — schreeuwen.
skrankplae t — schrankplaat, hetzelfde als „skaerstokplaet".
skrappe — schrappen. „An 't skrappe,
die is an 't skrappe, lāat te skrappe"
— is bezig roest te schrappen van
het schip.
skrapwant — oud touw, voor den
oorspr. dienst afgekeurd, geschrapt;
maar voor een ander doel, bijv.
„Skoej ing", tegen vij lage, nog te gebruiken.
skrengs (my. —ze) — een kras, by.
in 'n, gladde kastdeur of pas geverfde
scheepswand.
skrengse — krassend geluid maken,
bijv. van een harde griffel op de lei,
of twee schuiten met de huid langs
elkaar.
skrik (j e) — schokkende, stokkende
beweging bij het opdraaien van een
touw ; men stopt even met opwinden
en laat „doorskiete" : „Je geeft m
'n skrikje."
skrikke — zw. werkw., mogelijk denominatief van bovengenoemd „skrik",
transitief voor „'n skrikje geve".
Intransitief „'n skrikje doen" (het
touw nl. onderwerp) . Ook het intrans. werkw. „skrikke" — schrikken, een schrik krijgen, is behalve
sterk ook zwak van vervoeging vooral
bij hevigen schrik. De oorspr. beteekenis,(springende reflexbeweging)
schemert daarin nog door, onder invloed van „skrikj e".
skrobbe — 1. 't dek schrobben, stevig
boenen. 2. jeuk verdrijven door krabben ; verleden tijd „skropte". 3.
schuren langs den grond door het
„skrobnet".
skrooitauw — zie „roltauwtj ies".
skrz^ne — schuren langs.
skrijnsel — afvijlsel.
'

skuile (skool, eskole, skuilde, eskuild)

— „'t Sonnetje skuilt wech, gaet
skuile." „Wechskuilertj e doen" —
verstoppertje spelen.
skuit — de oude bomschuit.
skuring — schuring, het verschuren
van banken en vaargeulen : „D'r was
nogal skuring daer voor Lāaistof."
skurraf — scherf ; ook „skorraf".
skurra f tplatting — samengevlochten
en daarna uitgerafeld touwwerk,
waardoor dit de gedaante krijgt van
een groote lampepoetser, gebruikt
tegen het „vij le" van het „Gatsāal"
op de „Dirk" of „Topper".
sloij f — 1. draaibare schijf uit een
blok. 2. touwwerk van de baan, in
regelmatige ronde kringen. Ook een
laag van het spiraalvormig „opgeskote" touw : „het tauw op skijf
skiete", bij het „raep skiete" in het
ruim. Het overgaan van de eene
„skijf" op de andere is „opgaen". De
inslag van de „skij f" is de „bocht" ;
als het touw „klinkt" wordt de bocht
„neeretrapt". De ruimte in het midden van de „skij f" is de „kous", de
„rāepskieter" staat in de kous, midden in den hoogwordenden cylinder
van touw.
skijne — schijnen, schitteren: „De
starre skene fel."
skijnlicht — gat boven het logies, waar
licht doorvalt; koekoek, lantaren.
skij nvier (e) — de lichten aan weerszij den v. h. schip ; rood aan bakboord
en groen aan stuurboord.
slaegs — „De skuit slaegs skeppe" —
den wind met de zeilen zoo „opskeppe", dat de schuit in goede orde
komt to liggen, om weg te zeilen.
Ook in B. 1790.
slaen — „waeterslaen" — tonnen vullen met water; „zautslaen" — tonnen
vullen met zout ; vgl. „opslaen" van
voorraden. „Asset zaut eslege-n-is,
wordt-'t elāen." In de zoutton wordt
daarna „de boom in-eslege" ; op het
bomgat van de waterton wordt „de
bom eslege". „De boom inslaen" (nl.
in de ton) — de leege ton openslaan,
de „boom" naar binnen, eruitgehaald,
de ton met haring gevuld: „Slaet die
ton effe de boom uit." Daarentegen
„slaet 'r de boom in" als de ton
vol is, even de „boom" opslaan, om
af te sluiten. Misschien is de term
„Waeter en zautslaen" hieruit te verklaren.
slaeper — verouderend woord voor
meer dan een dag oude haring. In
B. 1790.
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Slag—Snorrepijpe
slag — 1. een eind zeilens bij het

laveeren : „We doen 'n mooi slagje".
„korte slaegies" enz. „We gaen 'n
paer slaege-n-in de wind" — eenige
slagen in de richting waar de wind
vandaan komt. 2. zandweg door duin,
diep karrespoor. „D'r lag 'n slag,
'n rijslag, dat ree dan zoo nae Klaes
Haezenoote." 3. branding. 4. soort,
grootte.
slagzij — „We hebbe slagzij" — we
liggen niet recht. „Slagzij stierboord" de lage kant aan stuurboord.
slappenering — „'t Is hier 'n slappe
nering" — er is hier weinig te beleven; geen nieuws, geen vangst;
niets te doen. Teg. „drukke nering".
slecht -- effen, vlak. „Een slechte
zāe, slecht waeter" — er zijn in
verhouding tot de windkracht geen
hooge golven. „'t Is mit 'n āostewind
'n slecht zāetj e onder de wal." „Op
't slechte" — aan den luwkant van
een eiland. „'n Slechj e" is een oogenblik, waarop de zee bij het schip zoo
„slecht" is, dat er geen water zal
overkomen, en men dus een bepaald
karweitje even ' kan opknappen:
Slechje waerneme."
sleet (de) — slijtage: „Dat h āad veul
sleet." „Sletag" — aan slijtage onderhevig, zie , rinneweerag". „De sleet"
— het sloopen. „Sleter" — slooper.
slekke — zie „uitslekke".
slemp — strook van gescheurd net,
vgl. „fazze, flard". De „slemp" kan
nog gebruikt worden bij het boeten.
sliere — glijden.
sliert — een lange rij, van „māaides
en jonges over de straet" bijv.
sliknat — kletsnat.
slippers — 1. soms „slips", kleine
tongen, waarschijnlijk uit het Engelsch overgenomen. 2. slofjes, pantoffels.
Slott elak (de) — een vischplaats.
s lo f f ies — pantof f els zonder achterkant; zie „slippers". Vrouwenslippers heeten „muile".
sloo f — 1. vrouwenschort zonder
mouwen, speciaal om te werken. 2.
een vrouw. die zich moet afbeulen:
„'t Is een sloof van d'r huish āuwe."
slorsje — in B. 1790 de benaming
voor den kok ; nu „sj ors ( j e) ".
sluif — vinger van „wantengoed"
(kraplaken) ter bescherming bij het
kaken ; zie „kaeksluif". Ook bij een
wond aan een vinger doet men een
„sluif" erom.
sluik (bijw.) — ook „sluikies", stil
zonder te veel windvang of sterk
;

slingeren op het water liggen.

sluite — de vensters sluiten bij over-

lij den : „D'r was eslote bij Ys fan
Pāarale." Ze hadde-n-al eslote
voor ons", nl. voor een visscher of
bemanning, die verloren gewaand
werd, en onverwachts terugkeerde.
sluiting — schalm, waardoor een
schroefbout wordt gedraaid, zie
„harp".
suite — 1. sloopen (uitsluitend van
schepen ) , (werkw.) ; vgl. „sleet".
2. verkoopen, venten, zonder zelf te
produceeren. „Slijter" — cafēhouder;
„broodslijter, melkslijter" — filiaalhouders van brood- en melkfabriek.
smak (de) — speciaal soort van Engelsch vaartuig, dat de schrobnetvisscherij uitoefent. „Z āalsmak", den
laatsten tijd ook „motorsmakken".
smakke (werkw.) — wat men in Engeland en ook hier tossen noemt, zie
„opgooie". „Om de aeste beurt
hewwe,n-esmakt." Ook in B. 1790.
gebakken suikerklont.
smauws
smele — smeulen.
smere — „tere-n-in smere" — schip
—

en tuig teren, verven, smeren enz.

smit (mv. smiss en smitte) — smid.

Zie Volkstaal van Katwijk bij de
flexie van znw.
snaere (de) — takels, in B. 1790.
sates (het) — twintigtal; my. ook
„snāes".
snāeuw — sneeuw; ook „snow".
snee (my. sneen) — snede : „Twie
sneen in me hand." „'n Paer sneen
krentebrood." Bijz. uitdrukking „op
de snee van 't land" -- waar het
land in zicht komt. „'t Land an
brokke" is verder weg. „Mit 'n snee
in de neus" — halfdronken, lichtelijk
aangeschoten.
snerrape — gieren van den wind door
het touwwerk.
snersje — 1. klein beetje buiswater,
dat over het dek stuift. 2. klein
beetje koken : „De orrate motte nog
'n snersje hebbe." Vgl. Holl. „geen
snars" — heelemaal niets.
snik (de) — „snorrevaerder", meer
speciaal hiervoor gebouwd Deensch
vaartuigje.
sno f f ele — snuffelen, onderzoeken;
op verkenning uitgaan, de situatie
ergens gaan opnemen, in vreemde
havens, bij eilanden : „We ginge hier
's snoffele, in daer 's snoffele, in
zoo lāerde je dat."
snorrepijpe — lichte zeilen en het tuig
daarbij behoorende; alleen bij goed
weer in gebruik. Ook in B. 1790.
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Snorrevaerder—Sprenkels

snorrevaerder — scheepje, dat met de
„snorrevaerd" (een verbastering van
het Deensche woord voor zeezegen)
vischt. Naar verluidt zou door de
vischvrouwen in de stadsstraat

„snorrebaerdskol" worden gebruikt.

snotlamp — groote snuitlamp.
snotwork — zie „work ".
snow — sneeuw; ook snāeuw.
snuive — zie „uitsnuive".
snijsters — vroeger vrouwen, die de
visch in het zout sneden op het terrein van den vischdroger.
soe f erd — liefhebster van zoetig-

heid.

so f f e — een zuigend, smakkend geluid
maken; zuigen op een „smāus", gebakken suikerklont, bijv.: „Me
grootj e zat 'n peperementje te

soffe." Ook „soefe".
solderement — vloekwoord voor
lichaam en ziel, vgl. „zielement" :
„op je zolderement".
Sools — Southwold, Engelsche kustplaats, bezuiden Lowestoff ; vroeger
vermoedelijk algemeen bij de zeevaart. ,Slag bij Solebaai."
sop (de) — o.a. „taensop", waarin de
netten getaand worden. Ook : de zee,
het water; dan echter het „sop ".
soppe — 1. met zeepsop afnemen:
„Dat skot 'n beetje soppe." 2. met
vocht doortrekken : „'k Sel me brood
maer soppe." „Sopbrood" — broodpap. „Sopper" — druipnatte kous.
spācait — spuit; „brandspāait".
spāaite — spuiten, spetteren. Men
kan ook „'n spaait modder" op „s'n
goed", kleeren, krijgen. Maar als
afzonderlijke spetters het gevolg
zijn, noemt men het „spatters ".
spāituwe — splijten: „Die skellevis
spāāuwde we'n ope in rookte ze."
spaennieuw — splinternieuw.
spanne — het „boomnet" aan de
„boom" spannen : „Jonges, laete we
maer gaen spanne."
sparrele — 1. worstelen met de golyen, van een drenkeling ; spartelen:
„Die mense zag je zoo in 't waeter
sparrele." 2. vooruit zien te komen,
tegenw. syn. is „skarrele" : „Gaen we
maer 'n beetje om d'in sparrele." Ook
in B. 1790.
spatters — zie „spaaite".
speen — staand balkje met twee
oogen voor de „luchterstok", waar
de „luchter", de lantaren opImam.
speerap — speerreep ; my. „speer-

raps", lijn, meestal dubbel, waaraan
de „vlote" (kurken) zijn bevestigd.

Deze dient om de netten verticaal in
zee te houden. Zie „staele". In B.
„speerrip".

speet — stok, waaraan men de haringen rijgt voor de rookerij. Die het
doet (oude mannen en vrouwen) heet

„speter". Zie „spete".

spekke (werkw.) — 1. „spekke" van
een mat is : een gevlochten mat van
„worstj es" voorzien en deze uitrafelen, waardoor de mat een behaard oppervlak krijgt. 2. „Z'n zak
spekke" — in geldelijk opzicht zichzelf bevoordeelen, in den regel ten
koste van anderen.
spete — haring aan een dunnen stok,
„speet", door de kieuwen rijgen.
Daarna worden zij in de „hank" op-

gehangen.

speule — spelen.
spillodpers — 1. de mannen, die, voor
stoom bij de visscherij werd toegepast, aan spaken het spil rond liepen
te draaien. 2. de schoenen bij het
„spilloope" gedragen : „H ē -j e je spilloopers an, buur?" Tegenwoordig

meestal gezegd, wanneer iemand een
vreemd soort schoen aan heeft.
spinbaene — touwslagerij.
Spleet van 't Sant — geul, die het
N.O. deel van de Doggersbank van
de rest afsnijdt.
splisse — splitsen van touweinden,
die men op elkaar vlecht. Van daar
„splissing". Zie „hart ".
spoele — „dek spoele" — schoonmaken.
'n spok — „'n brobbel" — geweldige
hoeveelheid visch, die men vangt.
Vindt men hier en daar een school
haring, „dan issat ssrag spokkag".
„'n Spok j ongas" — een troep.
„'n Spokje" — een gezelschap.
spouge, spoog, espoge — spuwen.
sprācaiskol — „wier uit-esprāaid (op
het strand) in ov- e-slege". Zie
„skol".
spreekwoord — manier van spreken,
typische uitdrukking. In B. 1790:
„Lekker en vet zegge we voor een
spreekwoord." Deze uitdrukking is
ook nu nog gangbaar.
spreke — groeten, knikken. „Ze
sprēke iet teuge mekāar." „Spreek
se noch iet?" „Je mot sprēke hoor,
denk 'r om."
sprenkels — de twee uitspringende
lijnen, „spruiten", die vast zaten aan
het „boomnet" (net met een „boom"
ervoor) . Nu ook „haenepoote". Ook
de term „spring ", my. „springe",
aan de gaffel bijv., komt voor. Waar

Sprenkele—Stiere
de „sprenkels" bijeenkwamen, zat
een „knozze".
sprenkele
met een weinig zout bestrooien.
sprenkeltje
klein strooiseltje
(zout) .
spring
zie „sprenkel".
springbank
bank bij het oude type
van bommen, dienende om van dek
in het logies te komen ; men stapte
of sprong van de „pal" op de
„springbank".
springe
„Ze komme springe an" —
zij komen in haast aan dek springen
uit de kooien, in B. 1790. Ook nu nog
gebruikelijk.
sprong
„Dat anker staet op
sprong" — is op het punt uit den
grond te gaan. „Op stel en sprang
staen om nae de kerk te gaen."
spul — spel.
spijgat
gat, waardoor water van
dek af buiten boord loopt; offic.
„spuigat".
stāaite
stuiten, afstooten. „Dat
stāaite me-n-off!" — dat stand mij
tegen, stuitte me tegen de borst.
„Daer is 't op ov-estāaitet" — daar
is het op afgesprongen. „Van de
weromstāait" — weeromstuit, uit
reactie.
stāālte
„we stinge kop in de
stāālte" — van een steil stuk
strand af.
sterk; bij telwoorden, bijv.
stāārak
zes man sterk : „mit z'n ziisse
staarak".
steilhalen, nl. het zwaard
stāalhaele
verticaal tegen de zijde van het schip
halen, om afdrift bij het zeilen tegen
te gaan. Sedert 30 jaar in onbruik;
nog in B. 1790.
gestadig aan, langzaam
staeg an
aan. „Staeg-an voor de lenge !" —
langzaam „haele" als de „lenge"
naderen.
staekelbos
flambouw van touwwerk
in terpentijn gedrenkt, waarmee men
seinen kan geven.
seinen geven. Ook B. 1790.
staekele
„staekelbos".
staekelvier
staele
dunne touwtjes ('n „bosse
staele") gemaakt om de netten aan
de „speerraps" te verbinden. Ook
B. 1790.
1. te wacht zijn: „Hoe lang
staen
motte we staen?" „Je staet pas 'n
goed uur." 2. bij peilen : „Hoe staet
Terskelling van je?" „In 't Oost van
ons." Ook : „'t Net staet goed bij de
grond" bevindt zich goed op den
bodem. 3. gestrand zijn : „'k Heb mee
—
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emaekt datter drie skepe gelijk
stinge hier." „Aai Loos die hāat bij
Burrekom estaen op 'n plaet" — met
een „bom" droog gelegen. 4. „te
burrag staen", zie „burrag". 5.
„staen te zwelle, staen te dringe",
zie „lucht".
stamp
„'n stamp doen", zie „'n hap
doen".
star — ster.
starreman
bom met sterren als
reederijmerk op den boeg.
stee
1. plek, plaats : „'n stee om
te vaere". „'n Slechte stee in 't
tauw." „'n Steetje in me hand" —
een zeer plekj e. 2. betrekking: „As
m'n vaeder gien stee en hadde, dan
was 't zwarte honger."
steekzācewer
reis als noodhulp bij
de visscherij. „Piet is mee voor 'n
steekzāewer." „'k Heb al drie steekzāewers edaen." „Steekzāewerman"
— die een „steekzāewer" maakt.
ste ke
1. steken; bij de visscherij
niet visschen, hetzij door storm, hetzij om andere verhindering. Het
schip wordt dan met den kop op zee
gehouden. „Die legge te stēke." „We
hebbe-n-estoke." „Steek !" — met den
kop scherp bij den wind doen draaien.
2. „steek" en „steke" beteekent ook:
een seizing op de uitloopende reep
bij het schieten vast maken. 3. „dat
steekt wel op dortag duizend in de
nette" — dat belooft wel een vangst
van 30 000. In B. 1790 en ook nu
nog gangbaar.
stekel
doom van hegheesters bijv.
stekke
goed gericht gooien, bijv.
met steenen.
stel (het) — het heele vischtuig voor
de trawlvisscherij.
stelle
,,. . ., zel 'k maer stelle" —
zal ik maar zeggen; formule bij het
vertellen.
steure
steuren, het zouten van ongekaakte haring. Bij groote vangst
heeft men namelijk geen tijd om alle
haring te kaken. Oak in B. 1790.
steurhaering
gesteurde haring.
steve
steven, voorste verbanddeel
van een schip: „De steve snijt 'r
lekker deur!"
stiene
steenen, steenen als grondteekens : „We hebbe in de stiene-nevist."
stiere
sturen. 1. sturen van een
schip ; meestal echter „vasthauwe".
2. besturen en beheeren van een
schip; de functie van „skipper" uitoefenen. „Hij stierde van Piet Haezenoote" (den reeder). „Hij stierde
—

—
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Stierman—Stijf

van Skeveling" — voor een Schev.
streek neme" — ergens gaan visreederij. Ook in B. 1790 de vorm
schen.
met ie.
streen — lange streng dun touw; een
stierman — vroeger de „skipper" (de
streng katoen, sajet of wol, voordat
kapitein) van een bomschuit; tegener een kluwen van gemaakt is : „'n
woordig de tweede in rang aan
streene gaerent".
boord.
strenge — strengen, kardeelen van
stierstoel — 1. houten zetel op de
het touwwerk; bijv. „driestrengsborn, waarop men bij het sturen kon
tāuwwerk", „Is-tat driestrengs?"
gaan zitten. 2. een met schotjes af„D'r lāat 'n streng of!" — het touw
geschutte plaats in het logies, beis stuk.
stemd voor den schipper.
striem, striemp j e — schij f j e of sneedje
stiervrāuw — vroeger de vrouw van
van vruchten, brood, koek enz.
den schipper van de bomschuit.
strooie — strooien. „Strooisal en
stik — znw. stuk. Ook B. 1790. 1. „'n
strāaisal." Zie strāaisel.
nieuw stik, 'n zwaer stik" (touw- stropblok — blok met een strop er
werk) enz. 2. een gehavende haring,
omheen.
vooral in meerv. „stikke" — „}n strijd — discussie, twistgesprek.
kantje stikke". „Stikketon" — ton strife, stree, estreen — strijden, bekvoor de „stikke". 3. broodmaaltijd —
vechten, ruzie maken. „Ofstrije" —
„stik ete, stikketijd". De oorsprong
leed doormaken : „Ze h āat hāel wat
is duidelijk in „'n Bolletje, daer doen
ov-estreen."
'k drie stikke van". 4. „vier stiks strijkskoon — het dek is „strijkfan haering" — stuks. 5. „op gien
skoon", als alleen de haring bij
stikke nae" — heelemaal niet. 6.
elkaar is gestreken en weggeschept;
bijw. „an stik, an stikkent, stikkent"
er blijft dan wat slijm en schubben
— kapot.
achter. Na spoeling met water is het
stikfol — propvol. „'t IJs was stikfol
„zulleverskoon" — zilverblank.
rijers."
strijke — 1. strijken, het schrobnet in
stilwaeter — zie „hoorwaeter".
gaan halen. Hierbij werd de stagfok
stop (stopje) — 1. een vroeger zeer
gestreken. „We benne toe de trek uit
bekende scheepskist met handvat op
was, om zeuve-n-ure-n-estreke." 2.
het deksel, waarin ieder opvarende
de tonnen haring omlaag vieren:
zijn versnaperingen, tabak, pijpen
„Strijke!" — commando daarbij.
enz. had. 2. stop ! stop ! — bevel tot
„Strijkers" zijn zij, die aan de
ophouden.
„haketauwe" de tonnen afvieren. 3.
store (onoverg. ww.) — zich storen.
ergens gaan visschen; zie „streek".
„Stoortter iet an!"
stug (bijw.) 1. stroef: „Dat ding gaet
storram — storm. „'t Sel 'n storram
'n beetje stug." 2. onafgebroken en
waej e !"
daardoor snel, werken. „We haelde
storrave — sterven.
stug deur" — het „haele" ging onafstorte, estortet — haring bergen, bijv.
gebroken snel door ; in deze beteek.
in de „kasbak".
ook het bijw. „studdie" en „studdiestouwe — stuwen.
an".
stouwer — degene, die de tonnen stug (bnw.) — hard, niet gaar, niet
haring in het ruim opstuwt.
zacht : „Die boone benne stug, ze
stouwvlote — oude vloten ( = groote
motte nog 'n snersje hebbe."
kurken) bij het stouwen gebruikt.
stuidie — attentie. „Hep stuidie!"
strāaisel — bijvorm van strooisel.
„Pas op je botte !" — Let op als er
strāel(e) — een groote hoeveelheid,
iets aankomt.
bijv. van kwallen in het net.
stuik (de) — 1. dwarsscheepsche dekStraet (de) — „scherpe" plek vol
naad. 2. hoop want, in het netruim
steenen bij Texel ; 't is daar gevaarbijv.: „Laet te stuik iet ofkomme,
lijk visschen m. o, op de netten.
hoor Piet!"
streek — 1. gebied, omgeving: „Dat stijf — 1. zeer winderig, stormachtig.
was in die streek van de s•stag" (_
„'t Is knap stijf" — stormachtig.
60° N.) . 2. kompasstreek — „H āuw
„'n Stijve vēger, drilder, bries,
maer 'n streek hooger hean. 3. trek
kauw." „'t Is stijver as vanochtent"
(zie daar) — „We hadde-n-'m m•oi
— meer wind, de wind is krachtiger
streekje-n-edaen." Wanneer men toch
dan van ochtend. 2. boven het midwachten moet, doet men en passant
delmatige. „Die vent-tie-vaert stijf"
„'n naestreek". Ook in B. 1790 „Z'n
— besomt goed. „Hij is stijf in de
.

Stij fte---Te
vloot" — boven het gemiddelde in
besomming. „Hij is bij de stij f ste" —
bij de hoogste besommers.
stijfte
te
1. stijfheid in de leden. 2.
steun, hulp en gemak : „Die jonges
heb j'al aerdag stijfte-n-an." „Dat
tauw hebbe we stijfte-n-an." „'n
Stij fhāuwer" — hulp, steun. „Hij
hāad 'n goeije stij fhāuwer an die
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jonges van 'm." „Da 's 'n mooi stijfhauwertj e" — meevallertje. Ook een
matig briesje werd een „stijfhauwertj e" genoemd ; het was voldoende om
de vleet stijf te houden, d.w.z. zonder
bochten.
Sunderdeklaas, Sundereklaas — Sinterklaas.

—

T.

tc^ait — eig. tuit. 1. torentje. Vroeger
stond tusschen Noordwijk en Katwijk op een hooge duin een houten
gebouwtje, in het „Kattaks" „'s Graeven tāaitj e" genoemd. 2. de puntige
top van een vrouwenmuts : „Wat 'n
tāait hāad-die muss !" 3. puntige
zandhoopjes voor de „klote" bij het
„kolve" op het strand.
taaitarag
abnormaal puntig, van
een muts bijv.
Tāitlēnd
n.o. uiteinde van de Doggersbank, door de Engelschen „tail
end" genoemd.
tāuārane
tornen (los-) . Katw.
„tome" behoeft geen ander woord te
zij n, aangezien voor „d'r tege op
torrene" ook wel „d'r tege op
tāārane" wordt gezegd. Ook „'n h āele
tāāran d'r an hebbe" en „'n h āele
torn".
tabak
„'k Heb 'r tabak fan", „'k
Heb 'r bāle Tabak fan", „'k Heb 'r
(de) bale van" — ik heb er meer dan
genoeg van. Uitspraak : tabak.
taef el
„We zelle an onze meesters
taefel te gast komme" — we zullen
een groote vangst hebben. In B. 1790
en ook nu nog bekend.
taekel
hetzelfde als „taelie".
taekele
1. met takel (s) verplaatsen
of ophijschen. 2. het eind van een
tros of touw tegen het uitrafelen met
dun garen omwinden. „Oftaekele" —
aftuigen, minderen. „Optaekele" 1.
met takel(s) naar boven hijschen.
2. optuigen: „Hij (de schuit) was
zoo raer op-etaekeld." Ook fig. van
personen : „Hij gaed-al aerdag oftaekele." „Hij taekelt-hard off."
„Toetaekele" — optuigen, mooi
maken, tegenwoordig meestal ironisch gebruikt. „Wie h āād j ou zoo
toe-etaekeld?" „Dat wijf zag 'r zoo
toe-etaekeld uit" — potsierlijk.
taekelgaerent
garen, dat gebruikt
wordt om te „taekele".
taelie (het) — takel, talie, bestaande
uit blokken met een doorgeschoren
looper om gemakkelijk zware vrachten te lichten.
—

—

—

—

—

—
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optaeli8 — met een talie of
takel naar boven halen, werken.
taene
tanen van netten. „Taenbak,
taenketel", waarin de „taensop" ; er
onder brandt een vuur. „Taenderij":
een installatie voor het tanen ; de
plaats, waar het gebeurt. „Taenpomp" levert het water voor het
tanen.
taenag
wordt als kleuraanduiding
van netten gebezigd, niet van menschen, tenzij ze nog „geler as pis
benne".
'n taene een borrel.
taerāep
talreep, waarmee het want
op de verschansingvastgebaaldwordt.
taes
taats, achter den achtersteven
uitstekend eindje kiel, waarin het
roer draait. „Taesplaetj e" — halfbol
plaatje, waarop het roer rust.
„Taespot" — uitholling van de taats,
waarin de koning van het roer
draait. Fig. „Hij hāat'm an z'n taes"
— hij heeft hem te pakken genomen,
in den handel er tusschen genomen.
„An z'n taes trekke" — hem eens
onder handen nemen.
tak
1. aftakking van een stroom in
zee. „Takbaut" — een bout met
weerhaken. 2. onder invloed van 1.
zal uit attaque ontstaan zij n : „'n tak
van influenze" — influenza in lichten graad. Analogie naar 1. is:
„Van dat kauwe weer uit am ērika
hē'we hier õõk nog 'n tak."
tal ('t) — tweehonderdtal; is „tien
snāes".
tarrapetijn
terpentijn.
(d'r op) tauwe
er op los ranselen,
hard slaan.
te (voorz.) — „te Lāaje". „Ankomme
te Noortach" — aan het strand te
Noordwijk. „Te ruifel" — in haast.
„Te vier gaen" — den kachel stoken.
„Te wacht gaen." „'t Enne" — aan
het eind van. „Haut-te hand!" —
houd de haring nog even in de hand.
„Te vette gaen" — op de vette
haringvangst gaan. „Te markt
brenge." „Te vorsse vaere" — in het
najaar de haringvangst aan land
taelie,

—

—

—

—

—

—
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Teborste—Ton

brengen. „Te nooie komme" — zie
„nooie". „Te pal komme" — zie
„pal". „Dat staet mijn iet te voor" —
voor den geest.
teborste — oud verleden deelwoord
van „teberste" — stukbarsten. 1.
totaal stuk, wordt gezegd van netten.
2. „Hij is teborste" — hij heeft een
breuk. „Is zwaer teborste" — heeft
een gevaarlijke breuk.
tee fj e — klein gekleurd „breeltj e",
dat op het „uiternet" wordt bevestigd. Wanneer buiten gebruik,
liet men dit vroeger wel op den boeg
buiten boord hangen. Ook in B. 1790.
telle — in aanmerking nemen, rekenen. „Je mot telle dat . . ."
telle (n) s — „Kē-j e tien telles wachte
Kees?"
teller — ook „telder", vroeger degeen,
die aan land de steurharing telde.
taloozie — horloge.
tamee — aanstonds, in B. 1790 ; nu

niet meer.

tamet — bijna, altemet, ongeveer, na-

genoeg. Ook : temet om.

ten — te den. „Ten haering gaen" —

op de haringvangst gaan.
ter — te der. „Ter doel in de haeve
loope" — zonder hindernis. „Ter lek
komme" — aankomen op een bepaalde „lek". „Terloop" — zoo dat
het schip „loopt", voor den wind
vaart. „Ter plaetse" — spec. op een
bepaalde vischplaats aankomen. „Ter
zet" — schuins, bij het kolven stond
de stok „terzet" in het houten blok,
waarmee geslagen werd. „Ter schep"
— zie „schep".
tarek — onmiddellijk, direct; waarschij nlij k begrepen als „te-rek" ; verscherpte vorm van direct.
terzet (bijw.) — zie „zet".
teuge — 1. bijwoord, vooral met hebben verbonden. „Ze hadde Gijze
teuge" — Gij s werkte hen tegen, was
er niet voor. „Ze hadde de mart
teuge" — de prijzen voor de vangst
waren laag. „Slagboug teuge hebbe"
— bij het laveeren juist na het wenden den wind in nadeelige richting
zien veranderen. 2. voorz. „teuge
dagworde, teuges ten aevent". „'n
Logger teuge-n-ons an !" — vlak bij
ons. „D'r komt 'n logger teuge ons
an" — tegen onze richting in, op ons
af. „Teuge Noortach an" — bi,j
Noordwijk.
teugerampe — tegenslagen.
thuisleggers — pensiongasten.
thuiszāal ( de) ( zelf st. nw.) — het
stoomen, vroeger het zeilen naar de

thuishaven; zie „uitzāale". Ook in
B. 1790.
tient (my. tiente) — tiend, tienden,
waarvan men manden vlecht.
tiende — de oude beteekenis, nl. een
tiende aan belasting opbrengen, bestaat nog in de uitdrukking: „Hij
hāad tiend' egeve" — hij is erg afgevallen in gewicht.
tientje — halve gulden, tien stuivers.
tier — „tier hebbe". „Die hond hāad
al māer tier as gistere." „'k Heb iet
feul tier" — ik voel me niet lekker.
tiere — gedijen. „Hij tiert iet aereg"
— hij is niet opgewekt.
title — „Ze tille d'r iet swaer an" —
ze trekken zich er weinig van aan,
voelen het niet als bezwaar.
tintele — „Z'n ooge tintele van blijskop."
tintelton — tondeldoos; nog lang in

gebruik geweest.
tjik (de) — 1. gaffeltopzeil; driekant

zeil boven het gaffelzeil, extrazeil.
2. het gouden of zilveren „hoofdij zer". „T j ikkeraa" — zie raa.

tobbe — als tobbe dient ook wel het

onderstuk van een vat ; ook „baelie"
genoemd.
tocht (de) — 1. dun uiteinde van de
„reep", bij het visschen het verst van
het schip verwijderd. 2. stroom, vlak
bij het land : „D'r ging 'n felle
tocht."
tochte — trekken van den stroom bij
het strand : „'t Tocht in dat chat
gunter."
toe — uitroep. „Skaem je, toe!"
toe (bijw. en voegw.) — toen, ook in
B. 1790.
toegaen — verouderende aanduiding
voor het „uitzette" van trawl- of
schrobnet; bij de zeilvaart algemeen.
Ook in B. 1790. „Toegaen !" — commando, wanneer men zal gaan visschen, na eenigen tijd gezeild te
hebben. „Toe benne we 's aevens laet
nog toe-egaen."
toegooie — hierheen gooien. „Gooi
toe" — gooi het naar dit schip.
toe-māon (meerv. māon) — dichte
vischmand ; tegenover „Traeliede
māon."
toetrekke — verdienen, meer speciaai
na aftrek van voorschotten enz. aan
het einde van de teelt of reis, ontvangen geld. Ook het totaal, dat men
gedurende een teelt verdient: „Voor
d'āorlog hāai-je-n-'n beste teelt as-je
300 guide toetrok."
toeval — epileptische aanval.
ton — 1. harington : „Ton in al over

Tookj e—Uiterj āon

59

boort !" — alles weggeslagen. 2. boei
of ton als afbakening van vaarwater.
„De ton, de uiterton" — de lichtbrulboei, die drie mij 1 in zee voor de
haven van IJmuiden en voor den
Waterweg ligt. „'k Hoor de ton."
„Die logger zit al bij de ton." 3.
hommer van de mast, verdikking
tusschen steng en ondermast.
spijltje in het ovale gat bij
tbokje
de punt van de boetnaald.
top van de mast. Een zeillogger
top
ligt „van top", als er geen fok voor
den steven staat. „Voor top en taekel
lenze" — zonder eenig zeil recht
voor den wind gaan bij slecht weer.
zoo nu en dan slechts met de
toppe
toppen van de masten tusschen de
golven zichtbaar zijn. „Gunter kē-je
net an 'n vaertuig zien toppe." Ook
wel „doppe".
toppe, topte, etopt — tobben, hieruit
en uit „hij topt" de -p-.

strand trekken en op rollen zetten.
2. de „aendacht trekke", nl. door een
langen stoot op de stoomfluit; dus
tot aandacht dwingen. 3. intransit.
„Dat Mallegat (een vaart) trok hier
tot net bij de Blooitjies" — liep,
strekte zich uit tot. 4. schrob- en
trawlnet „trekke" — binnenhalen
met de hand.
„in z'n trouwdag" —
trāuwdag
tijdens zijn huwelijk; eigenlijk zijn
getrouwde dagen.
tuig (het) — 1. al wat samenhangt
met de masten en verdere rondhouten
van een schip. „Staend tuig" dient
tot steun voor de masten, want en
stangen. „L nopend tuig" is alles wat
over schijven loopt. 2. touwwerk, als
„lijketuig", „piekevalletuig" enz. 3.
dingen, rommel, gedoe.
optuigen, aanbrengen en vertuige
fraaien van het tuig. Van een schip
zegt men „Hij tuigt mooi, mit-tat

topper — zie „dirk".

nieuwe gatsāal."
tuin — groen grasveld;

—

—

—

—

—

erf van den
reeder met vischdrogerij enz. „In de
tuin staeke we de vleet in."
vrouw, die in den „tuin"
tuinster
van den reeder werkte.
tandwiel bij het stoomtussewiel
spil, uitneembaar tusschen twee andere wielen bevestigd.
dubbelgebakken broodje
twiebak
met korsten aan twee zijden. Vgl.
„bak". In B. 1790 en tot voor 50 jaar
in gebruik.
schemer.
twielicht
tij (het) — getijstroom. Bijw. bep. „'n
tij" — gedurende een getijstroom.
„Zāevaltij" — tij dat zeewaarts gaat.
tije (teeg; tege, teea, toge; etege,
etoge) — tijgen, vooral met an- verbonden, in de beteekenis beginnen
met: „Hij teeg an 't flouke." 2. „We
teea-n-an — we gingen aan het werk.
Zie „antij e".
tijdelijk; op tijd (komen) ;
tijelak
vroeg.
bij hoogwater den dienst
tijgaen
aan boord v. d. born waarnemen.

toren. „Viertorent".
torent
torn beurt. „Daer hebbe we 'n h āele
—

—

torn an ehāad (ook „pulk") — een
zwaar karwei. „Issat jou torn?" —
is het jou beurt?
„Je kon d'r temet iet teugetorrane
n-op torrane." Ook „antorrane."
paal, waaraan bij de
tornpael
schrobnetvisscherij de lijnen bevestigd waren.
traliede māon — manden met tralies,
veelvuldig gebruikt voor het verwerken van haring. Zie ook „toemāon".
zie „draep".
traep
trawl (tral) — ook „trawlnet", het
net van den „trawl(d)er".
gesproken als „trolder",
trawl(d)er
treiler als benaming komt in Katwijk
niet voor.
een periode van uitzetten,
trek
visschen en ophalen van de „trawl".
Deze duurt 2, 3 ā 3 1/2 uur. „Daer
hē-we twie trekke-n-edaen, toen b ēwe gaen verstoome." „Z ē-we nog 'n
trekje doen?"
trekke
1. de schuit hoog op het

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—
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U.
uil — „As 'n uil in dogs nood" — sip
kijken; ook in B. 1790. 2. eenzaam
zitten, afgezonderd.
/Lit — „De zon is 'r uit" — is opgegaan, uit de zee.
asch verwijderen, van asch
uitasse
ontdoen: „'t Donkje uitasse."
de mannen uit de aangeuitdrege
—

—

komen born door het water naar het
strand dragen ; dit geschiedde door
den „uitdreger" of „Zwemmer". Hij
hadde ons nog geniens allegaer
uitedroge."
het verste eindpunt van de
ūiterēnd
vleet.
het buitenste „j āon".
uiterjāon
—

—
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buitenste net van de vleet.
de buitenste ton voor het
zeegat; de lichtbrulboei, die drie mijl
in zee voor de haven van IJmuiden
en voor den Waterweg ligt.
uiterst (bijw.) — „Twie menuite
( op s'n) uiterst" — op zijn hoogst.
uithaele
„'n nieuw schip uithaele"
— voor 't eerst zeeklaar maken, uit
de bouwschuur halen. Nu ook van
een schip gezegd, dat voor de eerste
vaart wordt opgetuigd. „Fegure uithaele" — het maken van versieringen, optochtonderdeelen bij een
feest.
uithalle
zie halle.
uithebbe geledigd hebben, gedronken
hebben. „Heb je je bakje-n-al uit?"
-- heb je al koffie gedronken? „Heb
je nau die groote kom waeter al uit
āok?" „H',ij hadde maer ien biertje-nuit?" „'t Uit hebbe" — de vleet in zee
geschoten hebben (nl. uit het schip) .
uithure
verhuren.
uitkomme
„Kom nit !" — alarmroep
tot de mannen „omlaeg".
uitkrijge
„'t Skiete" baindigd hebben. „We krege-n-'t die aevend iet
māer uit" — niet meer klaar. „Om
zos ure hadde we-n-'t uit."
uitlegge
een rondhout uit de bom
steken ; „uitlegger" — een rondhout
of spier achteruit gestoken, om de
„j aemet" uit te houden. „Uitleggersgat" — 't gat waar hij doorgestoken
werd.
uitlegge
ruimte in touw of zeil
wegwerken; syn. van „uitlooze", uitpaaie, uitslekke, uitviere.
uitlodze
syn. van „uitlegge". Zie
„loos".
uitlosse
zie „uitlegge".
uitpaaie
zie „uitlegge".
uitrije
een storm uithouden en afwachten, drijvende achter de vleet.
„We lagge drie daege uit te rije."
„'n Uitrijer hebbe" - den storm
moeten „uitrij e".
uitsette
het te water laten van de
„trawl".
uitskaie
uitscheiden. „We skaie d'r
nit" — met het werk. „Skai nou
maer uit mit huile."
uitskepe
uit het schip brengen,
lossen van den scheepsinventaris.
„We motte nog uitskepe." „Die h āad
al uiteskeept."
uitskiete
in soorten verdeelen, sorteeren, bijv. schol naar de grootte
op een hoop werpen. „'n Uitskieter"
is een buitengewoon groat exemplaar,
visch, mensch, aardappel.
uiternet
uiterton

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

uitslekke

—

tros,

syn. van „uitsteeke" v. e.

1. een slechte plek uitsnij den. 2. bij een scheur in het net
de mazen zoo besnoeien, dat het gereed is om geboet te worden. 3. van
den wal of van een ander schip
schuinsweg afkoersen : „Om zeuven
ure benne-we-n-'n beetje uit gaen
snije."
uitsnuive
van den gewonen koers
afwijken. „'n Uitsnuivertj e maeke"
— een bijzonder voordeelige reis
maken ; een meevallertj e hebben in
't algemeen.
uitspeule
„uitspele mit-te koste" —
het klaarspelen met de kosten, alles
betalen en overhouden.
uitsteke
1. buiten gebruik stellen:
„We mosse zos nette uitsteke, h āelemael fijn." — 2. buiten het schip uitsteken : „We zelle de fok uitsteke."
uittenooge
niet meer te zien, reeds
buiten den horizon. „As j'm nog sien
wul, motj e gauw weze ; hij is in 'n
kertiertje uittenooge."
uitterzāe
van uit zee komend.
uitvorse
haring, die al in 't zout
staat, weer ontzouten, om te bakken.
Dit gebeurde in een „baeli". Vgl. bij
de marine „versebali". Zie „vervorse".
uitzāale
van de thuishaven naar de
visscherij varen. „Mit uitzāale" —
tijdens het uitzeilen. „Uitzāal" —
de tocht naar de visscherij, de duur
ervan. „'n Lange uitzāal hebbe."
„Uitzāalder" — 1. schip, dat onderweg is naar de visscherij. 2. een
hartigheidje voor de reis naar de
visscherij, meestal een tonnetje haring, dat de vorige reis ervoor werd
bestemd.
uitzāeu2ve
allengs verder in zee
gaan, zonder dat men bepaald zeewaarts koerst.
uitzetboom
waarmee de vischlijn
van de schuit werd afgezet.
unjere
langzaam zeilen met unjerstuig.
unjermast, unjerzāal — noodhulpmast en -zeil gebruikt bij het ,,unjere". Bij het visschen was de groote
mast half gestreken ; het ophalen
nam te veel tijd, wanneer men een
kleinen afstand „verz āalde", voor
men weer ging „skiete". Men maakte
dan een tij delij k tuig en ging „unjere". In B. 1790 „eujer"; „unjere"
wordt dan oak nu genasaleerd uitgesproken.
uurglaeze
zandlooper.
uitsnij je

—
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V.
vaek — „De vaek uit de ooge hauwe",

ook in B. 1790.
vaem (mv. idem) — vadem, 1,83 M.
vaere — 1. het visschersbedrijf uitoefenen, de zee bevaren. „Die man
Mad s'n hāele leve-n-evaere." „'k
Voer toe van Maert Hubrechte." 2.
uitvaren : „Nou, toe was 't zuk'n
weer, dat-te boote die blēve legge,
maer Gērrēd-is evaere." 3. Bij de
vaart een plaats geven of hebben
aan boord : „We vaere twie ton zaut
in de zij." „'t Aepe-val vaert op de
naegelbank an stuurboord hier", gezegd tegen een matroos, die pas aan
boord komt; zie „val". 4. meevaren,
aan boord hebben : „We vaere twie
jonges, in dan he'we nog 'n vierdallever õõk om boort."
vaerag — spoedig, zonder verlet. In
B. 1790 en ook tot voor 60 jaar nog
gangbaar.
vaertien — veertien.
val (het) — takel, waarmee de zeilen
opgeheschen worden : „'t Kluiffokkeval is uitgepikt." „'t Piekeval
vaerd' an bakboord, in 't bekkeval an
stierboord."
valle (werkw.) — 1. met het heele gewicht „valle" in de „haelende" part
van de „valle" ; de hierdoor ontstaande „loos" wordt onder een
„nagel" of „klamp" doorgehaald. Dit
doet de „deurhaelder" ; de anderen
zij n de „valders", de zwaarsten. „H ē,
val!" — roep voor het gelijk neervallen. 2. afdalen naar „omlaeg" of
in een boot. 3. „De motor viel stop"
— bleef toen stilstaan. „Valle" heeft
een momentane beteekenis, ook die
van iets verrassends.
valwind — rukwind op en neer
waaiend.
van (voorz.) — 1. in dienst van een
„reederij „stiere", schipper zij n : „'k
Stierde van Piet Meerburrege vaeder." 2. op bevel van, van wege : „Hij
moch 'r in 't gehāel iet chaen zitta,
van de burregemāester." 3. door (bij
passief) : „Dat is fan Piete-n-eteerd
eworde." „'t Lijkt wel van de rotte
ekauwt" — als de netten stuk zijn.
„'k Heb 't fan z'n āage hoore vertelle, jae." 4. tengevolge van : „We
bleve legge van de vis" — door de
groote massa visch. 5. partitief : „D'r
waerre maer vier stiks fan kooie."
6. praedic. met zijn: „Die huissies
waere van durrap" — eigendom van
,de gemeente. „'k Ben zoo van de

rimmetiek" — zoo ziek van. Ook
praed. attr.: „Hij lāait fan de niere."
( Oorspr. ten gevolge van ) . „Watti
van zins is weet 'k iet." „We zijn
van de raais" — we moeten de reis
afbreken. 7. „Van me leve" — versterkende uitdrukking bij vertellen.
„'k Hep 't ook fan me leve-n-ch āad,
dat . . ." — het is me toch eens gebeurd. 9. R omt fan duine!" — rondom duinen, alles duinen wat je zag.
„Romte fan blanke" — bij het domineeren, als men alle kanten „blank"
heeft.
yang — vangst: „We deee-n-'n groote
yang." „We hebbe d'r 'n mooie yang
van." „Zauwe we nog 'n vangetje
doen, murroge?" Aileen bij de haringvisscherij ; bij de trawlvisscherij
„trek". Zie „windvang".
varake bruinvischachtig dier, dat
schepen begeleidt; steeds bij den kop
van het schip, terwijl een de zwembewegingen schijnt aan te geven.
Tezamen heten ze „de boer mit s'n
varakes". Vroeger werden ze ook aan
de kust gevangen. Zie den naam
„Varkevisser".
vast (bijv. nw. en bijw.) : „'n Vaste
lucht" — bestendig mooi. „Vast
worde, vastl••pe, heftvast worde"
kan het trawlnet aan een wrak of
een ander „heft". Men roept dan
„Vast!"; ook als bij het „skiete" jets
blijft steken. „Die skuur bij Dirrek
was te (de) vaste" — de gewone,
altijd gebruikelijke schuur voor zoutvoorraden. „De Vaste" — oorspronkelijk de Kathol. Vastendagen, thans
„de late winter". „Dat was in de
vaste . . ."
vasthāauwe — sturen; het gewone
woord bij de visschers.
veer — „Het veer eens overkijke" —
de situatie in den omtrek. In B. 1790
en ook thans nog.
vel — 1. huid ook van visschen. 2.
geolied schort of schootsvel, aan
boord gebruikt. Ook „oiled vel" (verl.
deelw. zonder e -) . „Vel en wante antrekke." Ook in B. 1790. „Mettet fel
op-te skoot sitte" — met het schootsvel op de kniebn gereed zitten, om
het direct aan te kunnen trekken.
veld — „wantvelt": stuk vlak duin
aan de Noordzij van Katwijk, waar
de netten worden gedroogd en hersteld. „In 't Veld weze" — werkzaam
zijn op 't „wantvelt" met de netten.
„'t Veld in hebbe" — het naar zijn
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zin hebben, in zijn knollentuin zijn.
„Nou Klaes, die hāai 't veld-in, toe
ie zag dat Wuls 't ook iet 'n klaerde."
lage verschansing van de
velling
born ; de bovenkant van de verschansing. „De mast op de velling."
venster.
vengster
vent (mv. vente) — mannen aan
boord; op zee was „vent" ook voor
de „skuit" gebruikelijk bij zijn
maneuvres. „Steekt-tie vent deur de
wind."
„'t Luchtje gaet ververarme
arme" — wordt ongunstig.
terecht komen, in zekere
verdaege
richting gaan : „Toe benne we voor
Lāaistof verdaegd." „Toe benne we
mekander kwijt verdaegd." „Die
braels ben' over boord verdaegd
mittie zet waeter, in Henk verdaegde
onder de skeepsboot."
vergaere, ook oververgaere — materiaal overhouden, door zuinig te zijn.
„'n Verglaest z āetje" —
verglaest
vlak. Zie „gael".
zich ori6nteeren. „Faiarēl,
verkenne
't āailant, je verkent 'r weldaris an"
— je ori6nteert je wēl eens aan dat
eiland. „Verkenning hebbe" — middel om zich te oribnteeren.
verkomme vooruitgaan, verbeteren:
„Hij is al aerag verkomme sint ie
hier omboord is." „Jae zeker, hij
gaed-al zoo zoetjies an heen zāehard
worde." — „Bij 't warme vier verkom'k pas 'n beetje."
verlet
tijdverlies, verloren vischkans : „We hadde maer twie daege
verlet." „We zelle buite verlet binne
brenge." Ook in B. 1790.
verlette
„Tijd verlette" — onbenut
voorbij laten gaan.
„'n Verloren gang" — een
verlieze
strook van de huid van het schip,
die puntig toeloopt.
verloop
1. verloop : „Dat hāad nog
'n goed verloop ehāad." 2. onweersbui. „Drooge verloop" — bui met
plotselingen wind zonder regen.
„Verloopag weer" — buiig weer, onweersachtig.
verplichting doen — korte godsdienstoefening houden.
v&rak
vork.
varonder
vooronder, volkslogies.
verre
verweg. „De wacht is verre
van ons" — wij zijn er nog lang
niet aan toe.
verschanzing
bommen hadden geen
verschansing. Daar was een lagere
„Wal", die heette „yelling".
verspeule
verliezen : „Hij hāad 'n
—

—

—

—

—
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—

—

—

—
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halve vleet verspeuld." Vgl. „vervalle".
verstool (het, znw.) — mindering van
scholen van het trawlnet.
verstoome
naar een andere vischplaats gaan, met een zeilschip „ver
zāale". Beide werkwoorden beteekenen ook : op een rots, bank of kust
vastraken en schipbreuk lij den.
vertelle
noemen : „Nou, toe vaere
z' ris, die 'k je daer vertel, in Jaecob
van Knelis van Baele, in toe ginge
ze . . ." Katw. „opnomme" — vertellen.
vertier
1. plaatsverandering; veel
„vertier" bij de visscherij moet in 't
journaal worden vermeld. 2. vermaak, tijdpasseering.
vertiere
naar een andere vischplaats gaan.
vervalle
terecht komen bij : „Toe
benne we bij 't Galiegezond komme
vervalle."
vervalle (verl. deelw.) — „vervalle
nachtje" — een nacht. waarin niet
gevischt wordt bij verwachting van
slecht weer, dat niet komt.
vervolgens
achtereenvolgens : „Dan
voere de skuite-n-of, allegaer vervolgens."
v erv ors e
1. een nieuw begin, een
nieuwe reis maken. „Hij gaet vervorse" — hij zeilt na een weinig
gunstige reis, naar huis, om een
„vorse" reis te beginnen. 2. versch
water op de haringen doen, nadat
het oude, zoute water er afgegoten is.
verzāale
naar een andere plek
zeilen.
verzauwte (verl. deelw.) — verbruikt
bij het zouten. „Alles wel, zauwt
verzauwte!" — een gezegde om aan
te geven, dat alle zout verbruikt was
en het ruim volgevangen.
verzuipies !
de ergste vloek van een
braven schipper.
verzije
met de bom door slecht
weer op een andere plaats aan de
kust varen dan men bedoelde ; dus
een „noodstranding" maken : „Toe
benne we de Wijk verzijd." Toe h ēwe 'n week teuge Zanfard an verzijd
estaen."
te vette gaen -- op de vangst van
vette haring gaan.
veul (bijw.) — meestal, veelal, dikwijls.
vier
vuur ; ook vuurtorenlicht,
vroeger een „vūur" : „Daer staet 't
fier van Skeveling." „Vier an 't
waeter" — het licht van de vuur—

-
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Vierboot—Vlerrak
toren precies aan de kim; dan komt
„Vier achter 't waeter". Zie „vlaek".
vierboot
vuurtoren, waarop nog
oude vuren hebben gebrand, o.a. de
„Kattaker vierboot". In B. 1790 „vierbot". „Gatvier" — heklicht, achteraan het schip. „Te vier gaen" — pan
of ketel op het vuur zetten ; ook in
B. 1790. „Skij nviere" — de roode en
groene zijlichten van schepen.
vierd'alf
3 1/2 „Vierd'alver" —
jongeman, die 31/2/4 van een matrozendeel verdient.
viere
1. een touw of tros laten
gaan ; meestal houdt men een slag
om „bolder" of winch, ter voorkoming van te snel vieren, ook om
direct weer te kunnen. „hauwe".
Commando: „Vier!" of „viere !" 2.
het lichten van de zee.
vierendāels
1/2 van een matrozendeel: „'k hadde maer 'n hallaf vierendāelsj e". „Vierendāelder" — j ongen, die voor 14 van een matrozendeel is aangemonsterd.
vierkant
in zijn geheel ; aan alle
zij den : „We zelle-n-'m vierkant oppakke, manne !" „Ze gooide-n-'n vierkant over boord."
viktaelie
etenswaren aan boord;
ook „kostchoet".
vin, vinnetje — klein driehoekig zeiltje
op het achterschip gevoerd ; ook in
B. 1790. „Vinnemast" — andere
naam voor de „j aematsmast".
vingerling
haak, gevormd door een
oog van den steven en daar vlak
boven een oog van den roerkoning,
waarin van onderen een tapsche bout
wordt gestoken, waarop een moer
wordt gedraaid ; verbinding van het
roer met het schip.
vinnag es)
snel, fel, energiek ; ook
B. 1790.
vis — visch, verzamelnaam: „D'r zit
chien vis hier." „Da 's prachtage
vis." „We hadde 'n skip vis."
visje
visch die men eet; een massa
visch die in 't net zit. „De haering
an dek, zelle we āest de vissies
strippe?" „D'r zit 'n visje in, j onges !" „Aēst de vissies overskeppe."
„Zē-we-n-'n pekelvissie doen?" —
zullen we een pekelharing eten?
visbaer
netten die ondanks beschadiging, nog geschikt zijn, om
mee te visschen. Ook B. 1790.
visboom
boom voor het schrobnet,
„boomnet".
visnaemag
geschikt om visch te
vangen: „'n Vaempje dieper gaen
met de vleet, is wel zoo visnaemag."
—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

63

„Deuze nette ben iet zoo visnaemag."
„Kokkelek āene benne vēul visnaemager as aes, as brokkies haering."
visse
opvisschen van allotria ; in
deze beteekenis vooral in het perfect`um gebruikelijk, zie Volkstaal
van Katwijk aan Zee blz. 169.
visserman
1. schip, dat de visscherij uitoefent; teg. „kofferdijman". 2. zelden gebruikt om het beroep aan te duiden. „Murrage benne
we-n-al visserman" — zijn we reeds
aan het visschen. „Visserman is
haest (gauw) verblijd" — spreekwoord.
visserswaeter
water, waarin met
succes wordt gevischt: „Hier benne
we nog iet op visserswaeter hoor !"
visserij
de plaats waar men vischt.
vissings
zware platen onder het
houten dek ter bevestiging van voorwerpen aan 't dek, waarop veel
kracht komt, zooals mast, winch,
„bolders" enz.
vlāais
vleesch, oudere vorm.
vlāeg
aanval van pijn : „'k Heb fan
die vlāege-n-in me buik."
vlāek (de) — het schijnsel van het
licht van een vuurtoren, als het licht
zelf achter de kim verdwenen is;
vgl. „vier".
vlaggeman
born met de nederlandsche vlag als reederijmerk.
vlampijp
pijp, waardoor in een
scheepsketel de vlammen gaan.
vleet
1. de geheele serie (120-150)
netten voor de haringvisscherij. 2.
het geheele vischtuig voor de haringvisscherij, dus alle netten, plus reep,
breels enz. „Hij h^, ā s'n hāele vleet
verspeuld." 3. een vischsoort, behoorende tot de roggen. 4. Merkwaardig is, dat het tuig van een zeilschip vroeger ook de „vleet" heette,
evenwel niet eerder dan dat het door
storm of i.d. geheel of gedeeltelijk
over boord was „verdaegd", (door
ironie ontstaan) . 5. „In de vleet zijn"
— werkzaam zijn aan de haringvleet,
op 't „veld"; vooral de „peke" werken daar.
vlekke
vlak maken, worden ; haring
of makreel opensnijden en vlak leggen om te bakken. „'t Zwaerd lag
gevlekt op 't waeter" — vlak, uitgespreid. „Hij komt gevlekt!" — 'n
roep bij het halen, als de netten
„vlak", d.w.z. bijna horizontaal, binnen komen. „Hij vlekt nogal uit" —
de netten komen wijd van het schip,
dus viak, binnen.
vlerrak — 1. vleugel. 2. reederijteeken
—
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Vleuge—Voort

van den steven naar den boeg bij de
oude born in den vorm van twee
vleugels.
vleuge — meeloopen.
vleugje — tijdelijke opbloei, korte
beterschap.
vliegens — bliksemsnel.
vloed — stroomrichtinglijn, stroom
langs de kust. Alg. Ned. „vloed" is
in Katwijk „hoogwaeter". Deze vloed,
in Katwijk noord-aangaande, veroorzaakt het „hoogwaeter". „De vloed
gāet al." „De vloed is edaen." „Hij
Mad voor vloed" — de richting,
waarin het schip ten anker ligt,
geeft aan dat de vloedstroom loopt.
„Voorvloed" — aanvang van den
vloedstroom.
vloot — 1. kurk, dienende om de
haringnetten verticaal te houden, op
de „speerap". 2. een verzameling
schepen : „Daer komd'n hāele vloot
trolders." „Wat 'n vlote vaertuige!"
— uitroep. 3. de visschersvloot —
„De ellafde M;aai gaeter maer 'n
klāan vlootje tsāe." „De vloot zit
benoorde-n-ons." „We ben' uit te
vloot ; je zie chien vaertuig maer" --we zijn ver van de haringvloot verwij derd. 4. figuurlijk. „We benne in
de vloot" — we behooren tot de gemiddelde besommers. „We benne in
't vlootje zoo" — wij behooren nog
juist bij de gemiddelde, wij zijn
eigenlijk iets beneden de gemiddelde
besommingen.
vlootbaer — „onvlootbaer" is synoniem van „buite vlote", zie „vlote".
vlot (bnw.) — vlot, drijvende; ook
in B. 1790. „Toe ie vlot wier" —
drijvende bij de afvaart van het
strand.
vlot (znw.), my. vlote — de kurken,
die op de speeraps zitten. „De vlote
zitte in de vloteton." Zie „vloot".
viote (ww.) — vlot worden, bijv. van
een oude bomschuit. „We benne iet
evloted, evloot." „Buite vlote staen"
— met hoogwater niet vlot komen
van het strand.
vluk — niet grondig, te oppervlakkig,
te luchtig, niet stevig. „Dat chaet te
vluk" — niet licht genoeg over den
grond. „Dat ching mittie somme te
vluk." „Die pet staet sõõ vluk."
voere — voeren; ook zeil bij hebben:
„Voor deuze bries voere we nou
āagelak zāal zat!" „Die zāalfranse
voerde-n-altijd 'n tjik." Vergelijk „'n
vlag voere". 2. met vereende krachten een zwaar voorwerp verplaatsen,
doen gaan : „We zelle de mast nog

'n endje achteruit voere." Commando: „Hēē, voerr !"
voerman — de man, die de wagens en
paarden voert, waarmee de vangst
of scheepsbenoodigdheden langs zij
worden gereden of gehaald ; ook
„voert" hij de paarden „aan" bij het
schuitentrekken.
vol, als znw. gebr. — „'n voile
(haering) " — een geslachtsrijpe haring. Vgl, iemand voor vol aanzien;
zie „maetje". „Voile" (my. znw.) —
volle haringen. „Tien kantjies maetj ies in vijf voile."
volāen (bijw.) — met voile kracht.
„Volaen werkte de motor achteruit."
yolk — de zeelui ; de visschers van
beroep ; het scheepsvolk, de bemanning.
voile — insteken van een brei- of
boetnaald met garen.
volzāe — de lijn tot waar het gemiddelde hoogwater komt. „De skuit
sting an de volzāe."
vonkele — fonkelen, stralen.
voor (voorz.) — „We hadde nog 'n
skip voor de zāe hoor !" — bestand
tegen. „D'r sting 'n hāaning voor 't
stuive" — tegen. „'k Hepper twieteelte mid over eloope voor 15000
guide" — met een opbrengst van.
„'k Foer voor matroos" — als matroos, voor het loon van. „Voor den
dag" — present. „We waere-n-al die
hāele nacht voor den dag eweest."
„Die jonges ben ammaer voor den
dag ; nae je kāoi j elui !" „We hoeve
toch allemael iet foor den dag te
blijve, zeker wel?"
vooreb — begin van den ebstroom.
voorganger — hetzelfde als rijtuig, zie
daar.
voorhael — „In de voorhael" — voorbarig.
voorkomme — verschijning, uiterlijk:
„Die vent h āai zoo'n vreemd voorkomme, dat sting me van-eniens-ofan iet aarag an." „Wat 'n raer
voorkomme hāad-dat land nou ; 't
lijkt wel of-tat L āaistof iet an is!"
voorlui — de mannen, die voorop het
schip hun werk hebben; ook „vooroplui",
vaorneme — de vischlijn voorop het
schip halen of vastmaken ; ook wel
andere dingen. Ook in B. 1790.
vbornet — het net, bij de schrobvisscherij het meest naar het voorschip bevestigd.
voors (bijw.) — verder, voorts.
voort (bijw.) — vooruit, weg: „We
motte voort!" Ook in B. 1790.
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met gevaarlijke banken. „Da's taer
vuil hoor, an deuze kant fan de
Kramme." „Die Belze waere vrouger
vuil" — verraderlijk. (Er waren
Belgische visschers die netten stalen
uit de vleet) . 2. zelfst. gebruikt.
„Twie māon vis in vier māon vuil"
— planten schelpen, die met het net
tegelijk met de vangst worden opgehaald. „De vuile" — gevaarlijk vaarwater; „uitte vuile" — in voile zee,
buiten het gevaarlijke gebied. Ook
overdr. „Hij was uit-te vuile" — hij
had geen zorgen meer. „Hau je uit-te
vuile" — bemoei er je niet mee.
vuilneus — het reederijmerk van een
aantal bommen, roodachtig van
kleur ; rood is een „vuile" kleur. Ook
de schepen met dat merk heeten zoo.
vuister — gemetselde vuurhaard op
oude bommen, waarin meestal een
pot stond.
vracht „'t Skip hāad vracht in."
„D'r zitte-n-'n vracht auwe nette-nin" — een massa. In deze beteekenis
ook verbogen met -e. „De vracht
hebbe" — volgeladen zijn, dronken
zijn. „We benne knap an de vracht"
— het schip is volgeladen. „We
hebbe de vracht skeep" — dit is
alles, dit is genoeg. „Ze hebbe de
vracht skeep" — ze zijn dronken.
vult (de) — volte van haring; wanneer er overvloed van haring is op
de vischplaats. „In de vult weze" —
zich daarin bevinden.
vijffoet
f oet — zeester met vijf punten.
Vgl. „negevoeters" en „dortienvoeters".
vijfje
je -- kwartje.
vijlage — slijtage door wrijving. „Dat
fijlt hoor, dat tauw!"
vijle — slijten door wrijving.
vijs — vies : „'k Ben d'r vij s fan."
„'n Vijze kraemerij" — een vieze
rommel.

vooruit (bijw.) — „Land vooruit!"
voorvloed — begin van de vloed-

stroom.

zoo ver mogelijk tegen
den boeg of de verschansing opgewonden. Ook in B. 1790.
voorzoodj e— zoodje visch voor den
voorafslag, fijne vischsoorten.
vorrandel — vierde deel.
v orrawe — verwen.
vors — versch; ook in B. 1790. „We
zelle ze vors hauwe" — we zullen de
haring niet zouten. „Vorswaeter" —
zoetwater, ook als het al oud is. Men
zou kunnen zeggen „vors vārswaeter"
voor nieuw zoetwater, maar zegt
liever „ander vorswaeter". „'n Vorse
ton zauwt" — een pas aangepakte
ton zout. „Hij is te vorse-n-evaere"
uitgevaren om de vangst ongezouten, d.i. „vors" aan te voeren ; id.
„op-te vorse gaen". „'n Vors pakje
tabak; 'n vorse pijp stoppe; 'n vorse
rāais beginne." „Van vorene vors
beginne" — van voren af aan. Zie
„vervorse". „Fris" is het woord voor
koel, koud (weer) . Koel is niet Katwij ksch.
vosse — zie „fosse".
vrank (en vrij) — alleen in deze uitdrukking.
vredig — rustig, in rust ; ook in B.
1790.
vrij van werk „De vrije torn,
torran" — de vrije beurt. Vooral
zelfst.
s had de
.. „ „de vrij e" : „Gij
vri^e. „Waer is-te
is-te vr^^e?„ — bij.. wie
is de vrije beurt? (Zoo kon „de vrije"
weer de persoon die vrij is, gaan
beteekenen) . „Vrij geld" — netto.
vuil — 1. bijv. nw. „Vuile grond" —
grond, waar de netten stuk gaan
door steenen, wrakken en andere
„hef te" ; zie „skoun", teg. „Vuile
lucht" — bewolkte lucht, die storm
kan brengen. „Vuile kust" — kust
voorwinne —

--

W.

„te wāa gaen" — de netten
uit het ruim halen en weer naar beneden brengen, ten einde broei te
voorkomen. „Ze benne te wāa." Ook
in B. 1790.
wāai — weide.
't waarme nestje — deel van het
„Mallegat", waarin men ging zwemmen.
wacht — „'k Ben te wacht." „'k Hep-te
wacht" (hier te lidw.) . „'n Wachtje
kloppe, loupe." „Klaes haude de
wacht bij de reddingbuut" — bete wāa —

waken. — „W acht te kooi hebbe" -niet op wacht zijn, maar slapen.
wachtslui — zij, die de wacht hebben
op zee. Zie „waeker".
waeg — wand. „'n Waegluis" —
wandluis. Waarschijnlijk in „waegeskot" en „waeger".
waegers — wegering, de binnenbeplanking van houten schepen. „An
de waegers" — hoog op, in de zij van
het schip. Bij het stuwen van tonnen
haring in de ruimen, zegt men : „Mot
je an de waegers?" „Van de waegers"

Dr. G. S. Overdiep, Woordenboek v. d. volkstaal van Katwijk aan Zee.
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— bij het uitladen van zout of haring. Dan moet voorzichtig opgedraaid worden met de „wins".
waegeskot
wagenschot, fijne houtsoort; gebruikt om kajuiten te beschieten.
(jo) w āej
uitroep. „Jo wāej,
kommaris hier!"
wae j e
„Stakelviere laete waeje" —
laten branden in den wind.
waeker
wachtsman, die in de haven
aan boord komt, alvorens de bemanning naar huis gaat. Hij at ook van
de rest van de „viktaelie" en knapte
het schip op. Vandaar dat men op
reis wel zei : „Da's voor de waeker",
als men eten niet kon plaatsen, of
een karweitje niet wenschte op te
knappen.
waenburrag
waarborg; de -n- door
assimilatie.
(van) waerde van eenige beteekenis : „'t Skip bekwam van waerde
gien demnas"
.. — het schip had bijna
geen averij.
waerhauwe
opletten. „Hau waer!"
—
^ let op; daar heb je 't nou.
waes — wees.
waeter
water. „'t Is 't iene waeter
in 't āor edrege" — water naar zee
dragen.
Waetering
de Wetering, Rijnlandsch uitwateringskanaal. Tegenwoordig de eenige verbinding met de
zee. „Op de Waetering" — bij de
Wetering.
waeterslaen
zie „slaen".
waeterzāal
vroeger een zeil, dat
door de kracht van den stroom, het
schip voortbewoog.
Waterwegt
de Nieuwe Waterweg.
waf f ar(e)
wat voor (een), welk (e) .
wak (bijv. nw.) — te zwak gezouten
haring heet „wakke" haring. „Te
wak ezaute voor zuk wāāram weer."
walmens
landmensch.
walte
van een schip, dat zich overzij op en neer beweegt; van een kind,
dat woelt in zijn slaap.
wain — groote plooi of zijnaad van
het boomnet, waar men het inhalen
vastgreep. Oud woord voor geplooide
ruimte, schoot, dat ook bewaard is in
„wambuis" en in „luiwammas". Zie
bij „kuul". Ook in B. 1790.
want — handschoen.
want (wand) — 1. zware staaldraden,
vroeger henneptouwen, vanuit den
mast op de verschansing aangehaald,
tot steun van den mast dienend.
„'t Stierboordswant mot 'n beetje
anezettad." 2. haringnetten : „D'r zit
—
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wand om de rāep." 3. het heele vischtuig voor de haringvisscherij. „Wand
inneme" — het gedroogde en gerepareerde haringwant van het wantveld
op wagens laden en op den nettenzolder of in de motorschuit brengen.
„Wand-ophangers" — werklui, die
bij het binnenzijn van het schip, de
netten uit de motorschuit in de
„taenbak" leggen, ze er uithalen en
op het wantveld bewerken, enz.
„Middel-, onder- en bovewant" — het
midden, de onderzij en de bovenzij
van de haringnetten.
wantophaelder
de man, die bij het
„skiete" de haringnetten uit het ruim
optrekt. Ook in B. 1790.
wantstaenders
matrozen, die bij
het „haele" aan het haringnetwant
staande het want binnenhalen en de
haring „skaeke". Ook in B. 1790.
warre
1. den mast achterover laten
zakken. „Laet warre maer!" — bevel. Ook het achterovergaan van den
mast; ook in B. 1790. 2. vermengen
van haring met zout, ook „uitwarre".
„Warrebak", ook in B. 1790. „Warreutel" — houten schop of spaan;
met dissimilatie „warleuter". „warsel" — de hoeveelheid haring, die
wordt of is geward. Ook in B. 1790.
3. kibbelen, ruzie uitvechten, in de
uitdr. „Laet warre!"
wech (zijn) — omgekomen zijn bij
schipbreuk of ongeval op zee. „Alles
wech" — de heele bemanning is omgekomen.
weer an
„We tije weer-an." „Tijewe weer-an !" (adhortatief) — aan
het werk! Hieruit waarschijnlijk de
oude, nog Katw. uitroep van aanmoediging „Weeran !" „Alweeran" —
nu alweer.
w4erhauwe
bij hameren of klinken
aan de andere zijde tegenhouden.
weerskante
„an weerskante, an
weerszije". Ouder „Weeresij e". In
B. 1790 „an werensije".
weeuw (mv. weeuwe) — weduwe.
Maar „wedaw vrouw". „Wedawskop"
— weduwschap.
weg (bijw.) — zie „wech".
weg (znw.) — verbogen vorm
„weech", onder „wege". „Niks in de
weech !" „Uitte weech !" „Asser wat
in de weech komt, motje mar
roupe."
van wege(n)s betreffende; ook in
B. 1790.
weggaoi
alles, ook visch, wat geen
waarde heeft en weggegooid wordt.
Reeds in B. 1790.
—
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weggooie

—

werpen.

net, lijn, kabel over boord

oude naam van een der
eerste geplaveide straten, de „Zuidstraet" ; vgl. de ,.Straet".
wegneme
innemen van zeilen.
„Middelfok wech ! We zelle de groote
fok wegneme."
wenne
wenden, het schip over den
anderen boeg bij den wind draaien.
„wenne- wennēēē !" — bevel.
waarachtig; verzachte
werendech
vloek.
werke
zijn best doen om vooruit of
weg te komen : „Om d'in werke ; uit
de haaje werke", enz. Ook in B. 1790.
warom
terug : „Wo' je 't antwoord
voor me mee warom brenge?"
werrake
1. door de deining werken
of bewegen ; gezegd van de verbanddeelen van een houten schip. 2. stukken van de lading gaan bewegen,
verplaatsen zich bij slingeren. 3. een
gestrand schip kan gaan „werrake".
4. al varende voortgang maken:
„Zuid-an werrake."
West (het) — het Westen.
weten van
zich herinneren: „Daer
is now gien mens meer, die van die
huize weet."
Woensdag. „'s WeunWeunsdach
dasochas." Vroeger heetten waarschijnlijk „de weunsdaege" de langsscheepsche planken. „De dingsdaege"
waren de dwarsscheepsche planken
v. d. last bij de bomschuiten. Zie ook
B. 1790.
weve
dwarstouwen aanbrengen in
het staande want, waardoor een
soort touwladder naar den top van
den mast ontstaat. „Weeflij n" —
dwarstouw bij het „weve" gebruikt.
„Weeflijne" de aangebrachte dwarstouwen,
wiert -- wier, zeewier: „D'r zit 'n
dotte wiert in" — bijv. in de schroef
of vleet.
wind
.,Hij zweef (de) tussen waeter
in wind." Allittereerende uitdrukking.
wind
wind. „H•oge wind" — wind
in de richting van de kust. „Innelake
wind" — wind van de kust af.
„Kante wind" — wind langs de kust.
„Krimpende wind" — linksdraaiende
wind ; op onze breedte meestal teeken
van slecht weer. „Sk āarape wind" —
wind, ongunstig t.o.v. den koers. De
koers kan niet ten volle gezeild worden ; teg. „bezāalde wind". „Skraele
wind." „Ruimende wind" — rechtsdraaiende wind. „Deur de wind
W eg j e
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steke" — zie „steke". „In de wind"
naar de richting van den wind.
„Van de wind" -- naar de richting,
waarheen de wind waait. „Uit-te
wind" — uit de richting van waar
de wind komt. „Opte wind" — juist
met den kop in de richting, waaruit
de wind komt; dan slaan de zeilen.
„Voor de wind gaet 'n bos stroo"
— zelfs het lompste schip gaat
voor den wind snel. „Voor 't lapje"
— voor den wind. „De wind skraelt"
— de wind krimpt. „De wind
waeit braed" — met snelle, kleine
richtingsveranderingen; dan kan
men niet scherp bij den wind zeilen.
„Jij heb weer zoo veul wind in
jou mus" (B. 1790) — je bedenkt
heel wat werk ; je verwacht dat de
vangst heel groot zal zijn. Nog wel
gebruikelijk, maar tegenwoordig beteekent het veeleer „'n hooge mart
in de neus hebbe" en ook „wat hooggevoelig zijn".

windard (de) — windwaartsche rich-

ting; richting vanwaar de wind
komt. Teg. „lij". „Twie vaertuige te
windard !" „Nog 'n endje maer nae
de windard." „As je spouge, motje
iet te windard weze, maer an de lij,
āors waejt 't skeep." Als bnw.: „'t
Winderste vaertuig, 't windard
want."
wint f eere
vederachtige wolken, die
wind voorspellen.
windmaeker
opschepper, druktemaker.
wintsak
langwerpig zakje aan het
uiteinde van een pluim voorzien,
bovenaan den top van den mast.
windvang
de mate van wind door
de zeilen opgevangen.
winne
1. winden, draaien, trekken,
speciaal met de windas, het gangspil.
„Toe hebbe-ze-n-'n skaep mit 'n tauw
mit 't spil deur 't waeter ewonne" —
opgewonden, in de schuit gehaald.
„Winne, winne, winne !" — commando voor het ophalen van tonnen of
netten. Zie „opwinne". 2. winnen,
vooruitgaan, avanceeren. „Nou benne
we nog niks ewonne." „Winne gaet
ie" — gezegd bij den aanvang van
het regelmatige loopen van het
stoomspil. „Ofwinne" — water uit
een pot afgieten,
winne t j e
verkleinwoord voor wind.
wins
windas. „Wins" is reeds oud
en kan ontstaan zijn uit contractie
van windas, of naar 't Eng. winch.
Winterduin
Engelsche plaats Winterton, benoorden Yarmouth.
—
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het opgelegd zijn der
schepen in den winter. „'k Hepper
winterlaeg ook elege mit me skuit, in
„Masluis" — tijdens de „winterlaeg".
wisgevallig — wisselvallig, toevallig,
merkwaardige samenloop.
wisselvallig — toevallig: „Da 's ook
wisselvallig." Katw. „toeval" is een
epileptische aanval.
wisje — een bundeltje, touw bijv.
witneus — bom met een wit vlak voor
bij den steven als reederijmerk. Teg.
„vuilneus".
wonder — „'n wonderstāarke man".
woord — de orders, die de wacht
doorgeeft aan de opvolgers ; ook de
„leus". „Noordoost in, is 't woord."
„Hij zāad mit 'n woord" — hij zegt
kort en bondig.
work — „snottebel" uit de neus hangende; ook: pork. „Snotwork" —
iemand die zich te veel verbeeldt.
worra f wurra f — 1. werf ; de bovenkant der duinen voor het dorp, aan
zee. Tegenwoordig ook de boulevard.
Hier zag men vroeger de bomschuiten aankomen en vertrekken ; nog
altijd de plaats van samenkomst der
ouderen. 2. scheepswerf. „Die skuit
is op-te worraf van Taete-n-ebauwd."
De scheepswerf heet ook wel de
„daYn".
worst — klein stukje touw, op een
worst gelijkend, gebruikt om een mat
te spekken.
wraek ('t) — kielzog; uitspr. ook
„waraek". Kan een afleiding zijn van
wreken in de oude beteekenis van
„volgen". „We hebbe-n-'n wraek
man, as skis, zoo ken je nooit de acht
mijl haele." „Wraek" ontstaat nl.
door sterken aangroei of verkeerde
belading van het schip.
wrak (uitspr. warak) — 1. bijv. nw.
bedorven, spec. „wrakke" haring;

ontstaat wanneer de pekel er eenigen
tijd af is. 2. zelfst. nw. my. „wrakke,
dubbel wrakke" — totaal bedorven
haringen.
wrakkag — gammel, vervallen ; niet
sterk.
wrikke zie „f rikke".
wringe (uitspr. waringe) — „hij
warong z'n āage-n-in kinke" (bochten ) .
wrijfworst (uitspr. warijfworst) —
kort, dik touw tusschen schip en wal
of tusschen twee schepen, om schade
te voorkomen ; id. „wrij fhout". Fig.
is een „warij fhout" iemand die de
schuld krijgt, de zondebok.
wul — 1. wil, nl. kurkezak die tegen
stooten wordt uitgehangen, als
„wrij fworst en -hout" : „Piet, hauw
'n wul tusse!" In B. 1790 „wil". 2.
„De wul hebbe" — goed profit hebben (als in Gron. „wil hebben") . Bij
de thuisreis van een schip met goede
vangst en gunstigen wind naar de
haven zegt men : „Hij hāad de wul
van de rāais."
wulle — willen.
Wullam, Wads — Willem.
wup — wip. „De wup en de wap
hebbe" — eigen baas zijn; alle ruimte van handelen, van beweging hebben, btv. in een betrekking.
wijfies
ies — vrouwtjes. Doordat vele
jaren achtereen op 'n druk punt in
Katwij k een kort dametje met een
even korte gedienstige een zaak in
kruidenierswaren, galanteriebn enz.
had gedreven, ging men in plaats
van deze j uf f rouwtj es ten laatste
ook de plek, het samenkomen van zes
straten op een klein plein, „bij de
wijfies" noemen.
wijge — in het netruim stuwen, verouderd ; in B. 1790. Zie „overhaele".
De Wijk — Wijk aan Zee.

winterlaeg —

,

Y.
ijpehout — iepenhout.
ijsdijk — deze lag in 1890 op het

ijzingwekkend, angstaanj agend. „'n IJverige vent" — een
ongunstig type. „'n IJverig gezicht."

ijverig --

strand.

ijssalak — vreeslijk, griezelig.

Z.
zdal — zeil. 1. het grootzeil. 2. de

zeilen collectief: „Op-tie driemaster
staet me-n-'n kluite zāal, hoor ! Die
voert māer zāal as wij." 3. zeildoek:
„Bin Om 'n brok s āal, Klaes !" —
bind er een brok zeil om. 4. de

„thuis-sāal" — de thuisreis, afleid.
van het werkw. „zāale". Zoo ook
„overzāal".
zdale — aanvaren (transit.). Vooral
in den volt. teg. tij d : „Dat skip
hāad-'n skuit ezāald ehāad."

Zāaltj e---Zinke
zdaltje — „Dat chaed-in 't sāaltje" —

dat loopt mee, dat is een meevaller.
Fig.
bergplaatsen
zdcalekee, zdalekooi
voor de zeilen aan boord.
gereed om te
zaalklaer, zaalrēe
zeilen, om te vertrekken.
draagt men aan de hand
zdalplaet
bij het zeilmaken, om de naald door
het doek te drukken.
zee. 1. „op zāe" ; „inzāe,
zde
tsāe" — naar zee. „An zāe" — zeewaarts. „Hij lāad an zāe" — stevent
zeewaarts, teg. „om d'in". „We vaere
an zāe van je." 2. golf slag, golfbeweging, golf. „D'r sting nogal zāe
op tie bank." „Die zāe viel skeep."
„'n Verglaest zāetj e." „'n Slecht
zāetj e" — vlak.
bestand tegen zeeziekte.
zdehard
deining. „Dat gaet van voor
zdetje
't zāetj e" — dat gaat met de deining
mee.
getijstroom naar zee gezdevaltij
richt ; teg. „landvaltij ". Voor den
vasten wal ook „achtervloed". Ook
in B. 1790.
niet bij den wal. „Zāezdewelak
welaker, 't zāewelakst. Ook in B.
1790.
zdeward (znw.) — zeereis, vooral met
goede vangst. „Die maekt 'n goeie
zāeward." Zie ook „steekzāeward".
Mv. „zāewars". „Daer konje zāewars
fandaen haele, van belang" — goede
reizen met reusachtige vangst.
1. ontslag: „Je krijgt de zak,
zak
as we binne komme." 2. uitzakking
of bolstaande vorm van net of zeil.
„How! 'n hāele zak(ke) haering!"
3. „As 'n zak" — dronken. „Piet was
as 'n zak."
1. het laten zakken van het
zakke
grootzeil. „Zakke zāal !" 2. „Uit de
wind komme zakke" — uit de richting komen, waar ook de wind vandaan komt.
1. „'t Sand" — de Daggerszand
bank. 2. zandbank. 3. zandgrond als
grondsoort in zee: „Op te twaelaf
vaem, fijn zand." 4. „zooveul als
zand" — onnoemelijk veel.
grondteeken, dat met de
zandbal
netten wordt opgehaald.
zerk.
zarrak
eerste huidstrook van
zandstrook
het schip naast de kiel.
zat, zadder — genoeg, voldoende: „D'r
ben d'r zat, die wel wulle." „D'r
waere zadder zāelui, die wel wouwe."
zautmerrak -- merk. Dit merk wordt
op de ton met zout gekrast en op den
—
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—
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bodem, am ze bij elkaar te houden:
„Zautmerrak zeuve!"
zeet
nu verouderd; in B. 1790 voor
een eindje visschen. Nu „trek".
zeeg
holle vorm van bijv. het
scheepsdek ; vgl. „maene". „Zeeg
hebbe" — hollen vorm hebben.
zelle
zullen. „Lang zel ie in de hel
brande !" — wensch. „Lang zel ie
leve!"
telling (de) — gat rondom een op het
zand staand schip, veroorzaakt door
de strooming. „De zellingtrek"
wanneer het gat te diep werd, moesten
extra paarden de born er uit trekken.
zeng
windruk, windvlaag bij storm:
„Astie wint sac) snerrapt, dattet
waeter haest uit-te zāe waeit." „D'r
viel me-n-eniens 'n zeng, in eve
laeter was 't weer luiper."
zet
1. „'n zet waeter" — een startzee over het schip. 2. duw van een
golf tegen het schip. 3. voorwerp,
waarmee men ijzeren banden am de
tonnen drijft. Vgl. „terzēt" met de
beteekenis : in schuine richting; want
ook de „zet" (3) stand schuin tegen
de banden en hoepels aan.
zette
„De kop opperdan óp zette"
— het schip recht op den wal zetten.
zeumerman
los werkman, die hielp
bij lossen en laden, ook op de born.
zeuve
zeven.
zeuveklder
fok, vooral Schev. Een
zeil met „zeuve klāan".
zicht ('t) — 1. het gebied, de afstand,
waarover het oog reikt. „Die is nog
'n zicht weg !" „Toe benne we nog 'n
paar zichies vorder egaen." 2. uitzicht al naar gelang van den atmosferischen toestand : „Slecht, helder, niet feul zicht."
1. fut, energie, kracht: „D'r
ziel
zit chien ziel in die vent." 2. uitholling in een flesch, in het dieplood
enz. 3. deel van de ingewanden van
een haring, zilverkleurig. Bij het
kaken „moet 't sieltje d'r in blijve
zitte." 4. een man, waar de ziel nit
is, heet „'n ziel". Een onhandig of
sullig vrouwtje heet „'n zieltje".
kijken. „Assak 't chat sõõ uitzien
keek, zag 'k in de groene zāe." In de
uitdr. „'k Heb 'r 't land an ezien"
(zie „land"), en „Wattle d āer an
ezien hāat, dat weet 'k iet", heeft
„zien" een sterke gevoelsmodaliteit.
zin — van plan zijn.
verouderd voor „gezindelakhdaid
zindheid". In B. 1790.
1. zinken. 2. met de haringzinke
vleet diep visschen. „We hebbe dut
—
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jaer nog ezonke" — met de zinkvleet
gevischt. „Op zinkas off" — bijna
zinkend. „Ze benne op zinkas off
binne-n-ekomme." „Hij l āad op
zinke." In B. 1790 „tot zinkes toe
vol". „Zinkbak" — schip, dat weinig
zeevaardig is, „Zinkhaut" — hout,
dat geheel doorwaterd is en zinkt.
zinkas
zenuwpijnen, bijv. in het gelaat. Waarschijnlijk het my. van
„zinking", dat het „zinken", het
„vallen op" beteekent. „De zinkas,
die valle daer op."
zinkwant
vleet, waarbij de netten
zich onder de „r āep" bevinden, in
tegenstelling met het „drij fwant",
waar de netten boven de „r āep"
hangen.
Zjek
een Engelschman; ook in B.
1790.
zoetjes an —zachtjes aan, voorzichtig.
zoet waeter
eig. „vorswaeter";
drinkwater aan boord.
zoo — 1. bijw. o.a. in de beteekenis
„zooeven". „Waer is me mes-taer
verdaegt? D'r zoo heb-'k-'t nog!"
„'t Mat sõõ in in ūit 't sicht van
Lerrewick" — zoo ongeveer. „Ass'k
't chat sõõ uitkeek, dan zag 'k in de
groene zāe" — hier is „go" een onbepaald bijw. Zie verder Volkstaal
van Katwijk aan Zee, blz. 178.
„Waer zoo?" — waar? 2. voegwoord,
toen; momentaan. „In dat sach Klein
aniens, zoo die opte dam kwam hij
Piet Chuite."
zoo, zoodje —1. hoeveelheid visch voor
direct gebruik : „We krege'n 'n lekkere zoo vis van die vent." 2. algemeene maataanduiding: „'n Zoodje
nette, land, skillape koope." 3. rommeltj e, niet veel zaaks : „D aer in die
dam weund ook 'n zoodje." „Kom jo,
gae we bij dat zoodje van daen."
„'t Is 'n zoodje in 't Kaebelgat."
„Baksootj e" — zoodje visch, juist
voldoende om te bakken of te koken.
„Zoobennetje" — mandje, bestemd
voor de dagelijksche „zoo" aan boord.
zoovare
zweven van een voorwerp,
afwisselend boven en onder het
water, bij de golfbeweging .
zorrage
zorgen.
zorraglijn
zorglijn, reservelijn aan
het roer, waarmee men, als de
„koning" brak, nog kon sturen.
Tegenwoordig worden ze in geval
van nood aangebracht. Ook in B.
1790.
zos
zes.
zos acht
de wacht, die om zes uur
's namiddags begint. Het einde is
—
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niet altijd precies om acht uur. Zie
„kraej ".
zuid an
zuidwaarts.
zuige
1. gewone beteekenis, bijv.
het zuigen van een pomp. 2. beweging, die het water en vastliggende schepen vertoonen, wanneer
een betrekkelijk groot schip passeert.
zui j (de) — zuiden. „Noord of zuij."
„Om de zuij van ons" — in het Zuiden. Bijv. nw. „zuiar" : „'t Suiar
skuitegat, 't suiar tij ; 't suiar
hoofd" — pier. „Zuiarst" — zuidelijkst. „Zuianaer" — bewoner van
het Zuiden, vooral van de Zuidelijke
visschersplaatsen. Ook in B. 1790.
zullaverskoon
schoon als zilver,
blank; WT. het dek, als het gespoeld is.
Zundag, Sundas — Zondag, Zondags.
zwae j e „Zelder nimmendal zwaej e ?" :
kan er geen versnapering af?
zwaeneman
bomschuit met een
zwaan als merkteeken op de neus.
zwaenshals
1. haak, waarmee de
zeileboom of gijk in een oog van de
mast werd gepikt. 2. krom pij pj e,
waardoor de lucht uit een tank kan
ontsnappen ; omgebogen uitlaat.
't Zwaentjee
Hotel de Zwaan, waarschij nlij k een der oudste hotels langs
de kust. „Om hallaf acht bij de
Zwaen" — een rendez-vous. „Kees
uit de Zwaen" was vele jaren een
populaire badman in dienst van dit
hotel.
zwaer
omvangrijk, groot. „'n Zwaer
stik" — dik en zwaar touwwerk,
zware tros. „Zwaere yang" — groote
vangst. „Zwaer weer" — hevig onweer. „Zwaer skip" — zwaar gebouwd schip. „Zwaere jonge" —
forsch gebouwd. „Die logger l āat
swaer" — ligt diep geladen. „Die
logger gaet swaer" — zakt spoedig
weg. „H ij komt swaer" — de netten,
eig. de „rāep" worden met groote
moeite gehaald. „Het werd zwaer
dik" — erg dik van mist.
zwaeraghāaid
zorgen en bezwaren.
zwaert
zwaard, groot vlak houten
voorwerp langs zij van een vaartuig
zonder kiel, dat bij het zeilen aan lij
loodrecht wordt afgevierd om het
afdrijven te beletten. „'t Dorde
zwaert — reserve zwaard. Over
„Manoeuvres met het zwaard" zie
B. 1790, blz. 44/5.
zwallake
zwerven, ronddolen, ver
toeven : „Waere we toe ezwallakt
hebbe, weet 'k warēndag iet." „Zwallaker" — dwaler, zonderling. „Zwalk"
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Zwang—Zijarkooi
— zwerm vogels ; ook zwermpje haring, dat in de netten komt.
zwang — „In zwang gaen" : „Toe
ginge de loggers in zwang."
zwart — alles wat niet helder wit is.
„'n Zwart overhemd" — vuil.
„Zwarte zoo-bennetjes" — van ongeschilde „tiente". „Zwarte vleet!"
— roep, als er geen haring in de
netten zit; haring is wit. „Zwarte
aaramoe" — volslagen armoede.
„Zwartvis" — tongen, tarbot, griet,
tongschar enz., zie „onvis''. „Zwarte
bekj es !" — benaming van de haring
bij 't visschen in B. 1790. „De zwart
zit er in" — het kan niet meer helder
gewasschen worden.
zwelle — 1. in omvang toenemen, bijv.
door vocht : „Houpels laete zwelle,
'n lekke ton laete zwelle." 2. dreigend
worden, wordt van de lucht gezegd:
„'t Luchtje staet te zwelle om de
Zuij."
zwem — „de zwem gaet" — nu
zwemmen de haringen.
zwemmer — op de bomschuit een
matroos, die bij aankomst en vertrek
de verbinding met het „droge" onderhield ; hij droeg o.a. de bemanning
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op zijn schouders naar en van land.
„Zwemme" is hier waden door het
water. Gewoon zwemmen is „naektzwemme".
zweve (verl. tijd zweef) — rondslenteren; rondslingeren van voorwerpen : „Hij zweef gistere weer bij
de Waetering." „Weet jij nog waer
me mes is? Dat sweef gistere in de
.
kap."
zwin, zwinnatj e — geul tusschen de
banken, waarin bij laagwater wat
zeewater achterblijft. In B. 1790
„

zwind".

(de) — deel van de reep tusschen scheepsnet en schip. „Zwinkbrael" — breel, dat op de zwink
wordt vastgemaakt. „Zwinkrāep" —
de genoemde reep.
zworrave — zwerven, dwalen.
zij — 1. zijde van het schip. „Hij l āad
op s'n zij" — overzij. 2. zijde van het
dek naar den kant van de verschansing in de midscheeps : „De ton
zauwt staed in de zij." „D'r staed 'n
zij mit haering." „Hij h āad twie zije
haering."
zij arkooi — kooi in de zij van het
schip, de bomschuit gelegen.
zwink

AANVULLING.
A.

een partie bendels waeie!
II: ontvangen, speciaal van
de eind-afrekening: we beurde dat
jaar 'n aerdig didaesje (zie daar) .
bien — „maek biene j onges !"
blāeuw — 1. „'n blāeuw luchtje":
heldere lucht. 2. „bl āeuw waeter":
doorschijnend, ongunstig voor de '
vangst (tegenover groen, zie daar) .
3. „blāeuwe haering" : ondervoede
haring die, gebakken, glazig wordt.
blakgael — doodstil van wind en zee,
zie gael en blakstil.
blakstil — van een spiegelgladde zee
bij windstilte. Vgl. blakgael.
blank — waardeerend adj. vooral van
haring : helder wit : „we hadde-n 'n
blanke plecht mit haering", d.w.z.
de plecht was blank van de haring.
Het tegen+overgestelde is „blāeuwe
haering".
blind — ook : 'n blind voor de raeme.
blommetje v66r (gaen) — Het Noorden is op de meeste kompasrozen de
eenige hoofdstreek welke met enkele
ornamenten versierd is. Stuurt men
„de Noorde koers" dan gaat men
verder van huis. Dit wordt niet aangenaam gevonden, en om de mededeeling te verzachten was en is het
geworden : (we gaen) blommetje
voor!
bocht — De Bocht is de Nforay firth.
bol — bij 1: later ook voor electrische
lamp.
bonk — by.: een bonke haering zat
daer!
bonksom — bunzing.
boord — in de uitspraak zijn deze
twee beteekenissen onderscheiden:
b66rd van een schip; maar boord van
een kleedingstuk, ook : 'n vent mit 'n
boord, iem. als heer gekleed met een
board om.
b orrege — berg je nou maer, stel je
nu maar in veiligheid ; ironisch : nu
zal 't komen!
bos — bus : 't bos is : de collectebus.
bottelouf — noodhulp kluifhout gemaakt van het stukgeslagen „echte"
kluifhout.
brae j er — breeder, vooral oak fig.
voor royaler: 't is er iet braejer, er
is niet meer, de voorraad is op, het
kan niet meer lijden.
brāelkrebbe — door planken omheinde
afdeeling voor op het schip, waarin
de „brā els" worden opgestuwd bij
het halen, om te voorkomen dat ze
over het dek rollen. (Zie brāel) .

beure —
aailant — 't Aailant:
achtervaere — te laat

Fair Island.
komen voor 't
vertrek van 't schip : „hij is achter
avaere" — hij heeft zijn schip gemist.
aeventure — by.: dat aeventuur ik iet
( = niet) .
aeze — aok : op iets loeren, bv. : daer
aest ie op — zoowel van visch, als
van een persoon.
ankerlui — bommen met ankers als
reederijmerk op de boeg; ook enkelvoud : ankerman.
anspreke — ook bij 1: de voerlieden
waarschuwen am te rijden of schuiten te trekken (zie aldaar) .
anzegge — officieele aankondiging bij
familie en vrienden van geboorte of
overlijden door de (hulp ) vrāuw of
doodbidder (zie daar) : Hij loopt an
te zegge van . . . .
anzegging — aanzegging doen = anzegge : „Ik hep chien anzegging
ehā.ād."
apostele — verbanddeelen van kiel en
stevens bij houten schepen als loggers; zie ook „judasooren".
augustinus — mooi saort krab, niet
bij de kust voorkomend (steenkrab) .
B.
de Baey is de baai van Lerwick, vroeger zeer druk door de Nedl.
haringvisschers bezocht.
bak- — als eerste lid van samenstellingen :
het zeil tegen den wind in
bakhale
naar achteren halen.
baklegge : de zāale legge bak : tegen
de mast gedrukt.
bakse — voor „vrijbaks varen", tegenwoordig : vrij bakse.
(an) barrale — aan stukken.
be- —het sumntium van onvindbaarheid
is: hij (at) was iet te beroeie of te
bezāale !
bedrouf t — bedroefd; ook bedrouft
beetj e : armzalige hoeveelheid.
behāuwe smeer — „Dat is behāuwe
smeer" wordt gezegd in de beteekenis van : ziezoo, dat is verdiend.
Daar kunnen we op het einde van de
reis of van de teelt „sk•on" (zie
daar) op rekenen. Vooral van „overval" gezegd.
bendele — euphemisme voor vloeken:
die vent was an 't bendele ! . . liet

baeij —

,

Brāuwsel—Grij s73
brduwsel

—

brouwsel, vooral ironisch

gebruikt.

1. groot sterk stuk zeil,
dat bij het tegen het duin optrekken
voor am de kop werd gedaan en
waarin dan het geheele schip min of
meer hangt, am de op de achteruit
getrokken born werkende krachten
wat te verdeelen. 2. stuk zeil van de
mastkraag om inwatereii van het
dek te voorkomen.
by. we hebbe 'n er de buik uit:
buik
het onderste deel van het net is stuk
(bij het inhalen) .
D.
'n daeg j e over: een dag op be
dag
zoek zijn, van nit een andere plaats,
bv.: 'n Weunsdag dan is me zwaeger
'n daegje over.
(roei) dol.
dal
ook in de bet.„opdeurbrenge
maken” : hij hāad er z'n vaeders
sentjies deur brocht.
zie deurgaen. „Hij komt
deurzakke
aerdeg deurzakke" wordt gezegd als
een ander schip harder „deurgaet"
dan het eigen schip (beter: harder
deur komt gaen) .
ook : „'n dikke locht" (zeer bedik
wolkt) , „dik weer" (mistig) , zoo dik
als 'n kauw (potdicht van de mist) .
Als bijw. : dik-op (erg, veel) .
meevallertj e : nl. een
didaes j e
(kleine) hoeveelheid geld of proviand,
nog beschikbaar bij het einde der reis
of teelt (alleen in deze beteekenis gebruikelijk) .
„'k ben 'n beetje dingseg":
dingseg
ik ben niet geheel in orde, zonder to
kunnen zeggen, wat er aan hapert.
„De man was 'n beetje dingseg" : een
beetje vreemd, had vreemde eigenschappen.
ook: onbepaaldheid.
dingsighaid
roeibank in een boot of sloop.
do ftt
dek tusschen de inhouten
dokkies
op houten schepen.
dotje -- „'n dotje achter de bolders":
een zeer kleine vangst, die men in
de kuil van het schrobnet bij de bornschuit achter de „holders" (zie daar)
scheep trok.
ook nog: hij hāad 'n stik in
dronke
z'n kraeg.
droog : „'n skuit droog zette" : op het
strand zetten,
't een en ander, by.:
dut in gunt
ze hāād er dut on gunt van to zegge.

bronking
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—
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E
amens

—

direct, plotseling.

reederijmerk op
tuig of boeg v. e. born : alleen roode
harten.
klein geld, wisselgeld.
enkelt geld

enkeldroodhart

—

—

F.
'n felle winter, vorst, kauw;
'n felle visscher : iem. die alle kansen
benut ; vandaar: fel skiete : zelfs bij
slecht weer gaan visschen ; 't gaet 'r
hier fel nae toe (er wordt intensief
gevischt) .

fel

—

G.
verbonden met infin. of verkorte vorm v. h. tog. deelwoord en
verzwaard door an: 't ging spuie
an = het ging aardig spuien ; „ze
ging skrijve-'n-an" = zij ging al
schrijvende heen. Zie K. blz. 165/166.
„z'n gal uitspouge" — z'n gegal
moed eens luchten ; hij h āād z'n gal
uitaspoge : bittere verwij ten gedaan.
„op z'n gat of" : nog juist op
gat
't nippertje ; by. 'k hadde de trein
maer op z'n gat of ; op z'n gat of
haele, meekenne.
„van z'n gat of" — half begat
dorven : mit suk wāram weer is de
melk gāuw van z'n gat of.
geel
„hij zag gēēl, ik vertrouw 't
iet" : ongezond uiterlijk. Geel heeft
in K. een ongunstige betēekenis ; ook
,.niet schoon" van waschgoed.
born met gele viek als
geelneus
reederij merk voor bij de steven ; vgl.
witneus ; ook : geelneus met plaete:
combinatie van eon „neus" en twee
rechthoeken.
spec. hetgeen wordt vergelle
wij derd bij het kaken van haring.
afscheid nemen, ook
gandag zegge
voor aanvang der zeereis.
hongerig, goede eetlust
grdizag
hebbende.
ook: die haering hāad gien
greintje
greintje zaut ehāad.
Grimsby: 'n grimsbieēr is
Grimsby
een trawler van Grimsby. Vgl. Hul

gaen

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

lenaer.
grootjiespooratje --, overhangende rots

dicht bij de baai van Lerwick, die
vanuit een bepaalde richting gezien
met de naastbijliggende rots een
poort schijnt to vormen. Volgens oeroude gewoonte moesten dan de
jongsten aan boord een klein geldstukj e ( grootj e) over boord werpen :
dat verzekzrde een goede vangst.
1. als kleur naar 't blauw
grijs
van
onderscheiden
zweemend,
—

Gul—Knuppels
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graeuw". 2. vreemd, raar, verbij sterend : „dass haelem āel grijs"
( dat is ook wat moois ! ) ; dass chrij s !
(dat is sterk, raar ! ) .
gul, gulletje — kleine kabeljauw.
gij t je — 'n punt van het zeil bij de
mast opgeheschen om meer ruimte
van beweging onder het zeil te hebben of om de windvang er van te
verminderen. ( Zie o pgij j e ) .

jenne — „negere" : geniepig treiteren.
jonges — op de loggers 4 of 5 jongens

en 10 volwassenen.

judasoore — houten verbanddeelen

voor in het houten schip (logger en
kotter), verlengstuk van de apostelen
(zie daar) .
K.

kāai — „de kāai op hebben": de

H.
haeke — in: 't is haeke in ooge

J.

—

ruzie, kwestie hebben.

de duur van het inhalen der
netten hangt sterk af van de grootte
der haringvangst.
haerluik je — laefluikje (zie onder
haele

„laeve") .
haest — de uitdrukking is vermoede-

lijk ontleend aan een gedichtje.
1. hoek van de fok, die voor
naar beneden wijst (vgl, hijs) ; 2.
onhandig of onfortuinlijk persoon.
halstakeltje — takel dat de hals van
de stagfok of het zeil naar beneden
houdt. De halsketting is de ketting
voor dit doel.
hanni — plaatje met ronde opening
voor klinkspijker, bij de bouw van
bommen gebruikt.
hartelui — bommen met harten als
reederijmerk op de boeg; enkelvoud
harteman.
hāuwes — by.: om 't hāuwes doen (bij
het spel) ; doene we om 't hauwes of
om 't gekkies : om te houden (wat
men wint) of uit gekheid.
hier en gunter — als subst. voor
lichaam in : 'k sal je op je hier en
gunter slaen!
hok bij de haenepoot — hoekzeil geminderd achter bij het eind van de
giek bij de bomschuit.
Holland-Zeeland — in de uitdr.: 't is
me H.-Z.: 't is al wat ik heb; vaak
van kleedingstukken gezegd.
holwammes — iem. die steeds hanger
heeft.
hussele — ook: de pot aerepele (aardappelen) hussele.
hijs — hoek van de driehoekige fok
die naar boven wordt geheschen.
(Vgl. hals).
hals

I.
in iens — zie eniens.
ietes — 't is ietes = 't is niet (waar) .

smoor in hebben — in een bar slechte
stemming zijn.
kael — „de kaele speerep over": alleen de speerreep (kurklijn boven
aan de haringnetten) overgehouden;
„kael van de rāis" : zonder veel of
eenig resultaat ; „zõ kael as 'n neet":
zoo arm als een kerkrat.
kaeman — born met K als reederijmerk, vgl, man.
kant — vgl. ook kante kouk, eigenlijk:
afgesneden van de kant, en dan:
goedkoop soort koek.
kauw — 'n klāan kauwtj e : een zacht
windje.
kāuwe — kouwen : „die zit te haele
dag te kauwe", vooral van kinderen,
die niet opschieten met eten.
kedaer — kijkdaar, kijk me eens aan,
is het niet opvallend! Zie blz. 79
8 van onderen.
kedulle — later nog gebruikt voor
geld, de duiten.
keeze-jaeger — schip dat op deze walvisschen jaagt. (Zie bij kees) .
keur — „keur van de balk, keur van
de riemen" : eerste die z'n keus kan
doen.
kluif — „haute kluif" : ebbenhouten
octant (verouderd) .
f okkeval — val om de kluiver
kluiffokkeval
(fok) te hijschen.
kluis — opening of uitholling in de
verschansing voor bij de steven,
waardoor de reep bij het halen van
de haringvleet naar binnen wordt
gewonden. Ook de ankerkabel ligt
hierin, of komt hierdoor naar binnen.
„'t End de kluis uit! (alles wech!)"
„Ze woeie de kluis in" : het stormde
geweldig.
knoope — euphemisme voor vloeken:
„'n paer knoope geve".
knuppels — op dikke knuppels gelijkende stukken hout (1-1.5 m.
lang) , die, staande tusschen het
scheerbord en de vlerk van het net,
de laatste bij het visschen „uithouden".

Knurraf—Nae
knurra f — „haute knurraf" : oud

model gangspil zonder rond ijzeren
bovenstuk.
ko f f erdij vaere — op de koopvaardij
varen.
koffiesult
f iesult — Coffeesoil: de grond bestaat daar uit wit zand en bruine
spikkels als van koffie.
kolsivijn, kolsum — binnen kiel.
konte — dit gebeurde alleen met zeilschepen bij weinig wind.
koogerdekees — soort krab met lange
pooten dicht bij de kust voorkomend
(o.a. in 't gezicht van Koog op
Texel) .
krophantje — verbinding tusschen
voorsteven en beting (zie daar) bij
een bomschuit.
kruis — is nog altijd de tijd, waarin
de haringvisscherij is begonnen (vgl.
kruistij d) , maar het hangt niet meer
van een bepaalden datum ( St.
Andries kruisdag) af. Vroeger was
„kruissiesdag" een soort feestdag,
waarop alle bommen keurig opgeschilderd gereed stonden om zee te
kiezen, zooals „buisj esdag" in de
havenplaatsen. „Mit kruis is ie er
al in komme" : met begin van de
haringvisscherij is hij daar al aan
boord gekomen („in" slaat hier op
de bemanning : in de bemanning opgenomen) .
krijge — ook: „'t end krij ge" : het
eind halen ; „'t in krij ge" : na ( soms
verscheidene uren) te hebben gehaald, het eind der haringvleet binnen halen.
kij ke — ook: voortijdig of bij slecht
weer even de eerste netten inhalen
om te zien of de vangst loonend zal
zijn: „We hebbe om twie ure ekeke."
Ook in de uitroep (imper.) : Kijk
hij aris nijdig weze! of : Kijk stn
aris nijdig wezen.
krij te — als w.w. met krijt werken,
by. van haringvaten. Als subst.:
„staen te krijte" — als 'n aanmaning
ergens opgeschreven staan, by. nog
te betalen hebben.
kuitsieke — haring op 't punt om kuit
en hom te schieten.
—

L.
Mai — zie lui.
Lāaistovverrand — bank in zee voor

Lowestoft.

lāelak — 'n lāeleke jaep in z'n

nāarem op daen : 'n diepe wand
(snēe) in zijn arm gekregen.
laers — Laers van 't Zand : drooge
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Z.W. vlakte van de Doggersbank in
de vorm van een laars.
lam — by.: das 'n lam gevalletje.
lammetjespap — minachtend voor vlaachtig papje, te zacht voor een zeeman.
landkrab be — iem. zonder benul van
zee- en scheepszaken.
last -- bij 2: de „last" is dan die ingeschoven planken te zamen.
legge — „gaen legge" : naar bed gaan.
„hij hāad iet alege" : heeft niet geslapen. „ze lit van 'n dochter (in
de kraem)": ze heeft het leven geschonken aan een dochter.
legje — 'n legje: 'n slaapje.
lepelzucht — honger.
leveres — opleveren of uitleveren:
Hij hadde faertag duizend Engelse
haering omboort, dat is 80 (000)
leveres. (zooveel konden we er opleveren, zie blz. 97 onderaan) .
Liet — Leith : 'n Liesse trolder —
trawler van Leith ; Liesse gat —
Firth of Forth.

loesem (geve) — slaag geven.
lokke — bij 1 klinkt o als in bok (6),

bij 2 als in pot (ot) .

loopes — be(n) je loopes of op te

fies? ( = loopende) .

loos — groote schuur; vgl. loosje.
losse — geloste skool: afgevierde

schoot van het grootzeil bij het met
ruime wind zeilen.
lot — vgl. Engl. the lot.
louter — nu: uitsluitend.

M.
maeke — overal maeke : een term bij
de marine gebruikelijk, tevens bij de
koopvaardij voor : iedereen wakker
maken, alarm maken.
mallemokke — biol. naam : noorsche
štormvogel.
man — als aanduiding van de bom
(meerv. lui voor bommen), als tweede
lid van samenstellingen, zie kaeman,
harteman, etc.
melkers (melakers) — haring waar
het homvocht spoedig uitloopt.
merooi — amper.
mienig — ook: mēnnigmal.
mient — „de mient" is ook een stuk
grond bezuiden Katwijk in de richting van Wassenaar.
moet — he'je nog moet op : verwacht
je nog goede vangst?
mijze — motregenen.
N.
nae — heeft de bet. „ver" in: hoe nae
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Neer-recht --Reuk

be'je? Ze krijge zijn zoo nae iet. Ze
komme zoo nae iet.
neer-recht — recht naar beneden, zie
bij „hol".
nok — de nok hebbe: de hik hebben.
De vocaal van nok is o, van nokke o
nomber — de nomber : the Would,
tusschen d e kust van Norfolk en de
reeks banken als Haisboroughsand,
een vaarweg naar de Humber.
nopjee ( doen) — 'n kort slaapje doen,
'n middagnopje by. — vgl. piepslagje.
nijdas — nijdigaard.
.

0•
of — af, in verb. met zijn : „j e ben
nog iet van me of" — je krijgt nog
van me te hooren ! „We benne van
mekāar off" — onze zaken, vooral
geldzaken, zijn vereffend. Met komen:
„j e ken iet van am ofkomme" — je
kunt hem niet kwijt raken.
o f mikke — (een hoeveelheid, enz.)
schatten: „hij ken at aerdeg ofmikke;
dat he' je aerdeg ofamikt, Wuls."
o f stāaite — dat is daarop of stait(et)

= daarop afgesprongen.
eig. met een groote houten
lepel de visch uit de met kokend
water gevulde pan opscheppen en in
het zoobennetje doen; ook opwinne
genoemd.
omhoog -- ook van een gestrand schip:
„hij staet bij Zanferd omhoog".
onklaer — „onslaegs" : niet geklaard
( = ontward) zijn van takel, tros,
vleet, enz. ; „hij komt onklaer" (bij
het halen) .
onslaegs (onslaes) — niet „slaegs",
d.w.z. niet direct klaar om voort te
kunnen aan of in actie te komen,
meer speciaal van een schip gezegd.
oochieslui — bommen met ronde oogj es op de boeg ; vgl. ankerlui; zie

ofwinne
winne —

-man.

vog — „et ken in m'n óóg": het is
een heel kleine hoeveelheid (valt
tegen).
op — hij was op, ook: afgemat, en:
afgeleefd.
op breekes of staen — op punt van te
breken, gezegd van een tros of staaldraad, waarop een te groote spanning staat, zoodat hij ieder oogenbilk kan breken. Vgl. ook : op springes of staen; en zie daarover De
Volkst. v. Kw., biz. 166.
opdoen — voordoen: as am niks āars
opdoet, benne we overmorrege binne.
opgeve — bij 1: speciaal naar het dek
omhoog geven.
o pgij j e — het maken van een gij tj e :

't zāāl opgij j e ; hij lag mit 't zšš1
opagij d, mit 'n gij in 't zāāl. Zie:
gij tje.
opkloppers —

opvolgers, degenen, die
op hun beurt staan te wachten : op-

kloppers voor !
3. een ander varend schip
van achteren naderen : we loupe-nam op.
oprijze — wordt uitsluitend van de
wal gezegd.
opsnije — ook: we hebbe de wal aerdig opasne^en.
opsn2^e : by. we hebbe de vent aerdig
opasneen.
opwinne — zie ofwinne.

oploope —

.

P.

euph, voor vloeken
(vgl. knoope) : 'n paer p. laete waeie.
petret — portret: wat 'n patret is tat
— wat een rare kerel is dat.
pette — putten : alleen gebruikt voor
water putten aan de wal -- verl. t.
pette, dw. apetted.
piepe — 1. slapen; 2. verwarmen met
de palmen der beide handen ; 3. er
stiekum tusschen uit gaan : kees is
am apiept j onges !
piepslagje (maeke) — kort slaapje
doen ; vgl. nopje, tuk j e.
potdeksel — bovenkant van de verschansing op houten schip ; (soms los
gedeelte ) .
poting — een soort zelfgebakken tulband, of zakkoek.
printe - reederijmerk op tuig of boeg
van een bom: rood, wit en blauw.
prinseharte — reederijmerk op tuig
of boeg van een born: rood -wit-blauw
gestreepte harten.
prinsevlerke — reederijmerk op tuig
of boeg van een bom : twee parallellogrammen naar den steven.
prow f ne t j e — net gebruikt voor het
„prouve" (zie daar) .
prouve — terwij 1 de groote vleet uitstaat met een klein net de proef
nemen of er haring zwemt.
pu f j e — 'n puf j e : een klein schollet j e.

pallesaeters —

R.
rezel — of reuzel — ingewanden of
ingewandsplooien van visschen (spec.
van haring) waartusschen later knit
of horn wordt gevormd.
regge — rug; ook het bovendeel van
een trawlnet.
reuk — 1. vermogen om te ruiken:
'k heb iet feul reuk, 'k ben verk āuwe.
2. eau de cologne.

Reut. Te
reut — 'n warboel, 'n rommeltj e : 't is
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( scherpte, scherpe plek op de zee-

legge" — gereed liggen of gereed
leggen om in actie te komen ; van een
takel e.d. ontward gereed liggen of
leggen voor gebruik.
slagzij — wordt ook overdrachtelijk
gebruikt, by. Jan v. K. hadde slagzij
van de medālj es.
slip, slipje — kleine tong.
slot — stuk hout tusschen beting en
voormik bij slecht weer in gezet.
sluite — zonder object als aanduiding
dat er een doode is (taboe) , by. ook:
sluite de bure?
snottebel — soort waterzeil onder het
kluifhout bij de born tijdens het visschen gebruikt.
spilloope de spil aan de spaken
ronddraaien door er om heen te loopen. Zie daarover in de Volkstaal
v. K. aan Z. blz. 70.
springes — op springes staen : kan
ieder oogenblik springen. Vergl. op
(breekeā staen) .

bodem) .

staen — van een schip : aan de grond

'n reut in die mā (mand) .
reutel — op de reutel haele: poffen,
op crediet koopen ; andere uitdrukkingen hiervoor: op te pof, op te
haele.
klirs, op te lat, te
ripping (zije) — last van de ingewanden hebben.
rop ingewanden van een visch, „z'n
rop uitspouge" : het naar buiten
komen van de ingewanden van een
naar boven gehaalde visch (wegens
drukvermindering) .
rouw — ook : 'n rouwe zāe, 'n rouwe
lucht ; 'n rouwe vent ( ruw in zijn
optreden), rouw in z'n mont; ook
'n rouwe kant van een plank.
S.
skliarap — vooral gebruikt van de
zeebodem : in de sktkurapte visse
skarrele — steeds op zoek naar vangst

zijn, al visschende: we skarrelde die
tijd veul bij Terskelling.
skat — schaduw.
skeele — verschillen.
skip van Sint T ernuiten — legendarisch groot schip, dat groote reizen
maakte. Nu spottend gebruikt voor
groote schoenen of een groote hoed:
„'t lijkt 't skip van St. T. wen
skole, skool — ook voor menigte bijeenzwemmende visschen: 'n skool
haering, 'n skole zwaerdvisse.
skoot — 1. de benedenste uithoek van
een zeil (fok of gaffelzeil), wijzend
naar het achterschip. — 2. takel of
sterk touw om dit deel van een zeil
te kunnen bijstellen.
skirobboom — boom, het ouderwetsche
boomschrobnet; nu alleen op zachte
grond en bij speciale visscherijen gebruikt.
skrijf — ter skrijf legge — gereed
liggend om te schrijven (om er mee
te schrijven?) van een vogelveer, die
men op zee passeert by.
skuitegat — waarin de bommen aan
wal stonden.
slaegs — slaegs legge: gereed liggen
of gereed leggen van het schip om
in de goede richting weg te varen;
tegenover: onslaegs of onslaes.
slaegs, slaes — het tegenovergestelde
van onslaegs (zie daar) . „slaes komme" : slagen, op gang komen ; ook bij
het halen of opwinden gereed komen
om zonder te ontwarren, opgepakt of
aangevat te worden. — „slae (g) s

staan, by. hij staet! we staen ! hij
sting ( = was aan de grond geloopen) .
steke — bij 3, nog gangbaar by.: dat
steekt wel op 'n lastje of twaelef.
stekels — blauwe zeedistel.
stekke — adj. 'n stekke peer = beurse
peer ; eon stek j e is een kleine peer of
appel met wat beurse plekjes „voor
de wechgeef".
stik — bijw.: stik in de wind: pal in
de wind; nog sterker is „hard stikke
in de wind" ; ook (hard) stikke vol.
(Zie bij stikfol).
storram — vooral ook fig.: det sel d'r
'n storram waeie ! (wat zal hij of zij
te keer gaan).
storte — „haering in tonnen storte",
d.w.z. niet netjes „pakke" of „legge".
strijke — 4. na te hebben gezeild of
verstoomd ( = vertierd, zie vertiere)
gaan „schieten", zie skiete.
suikelaet — chocolade.
T.
taenag — oak kan visch soms een

beetje „taenag" smaken.

taets — of taetsend — hoek bij de

schoot van het gaffelzeil.

te — t' enne — by. tenneraed weze : ten

einde raad. De uitdr. „hant-te-hand"
is niet meer letterlijk op te vatten.
De kakers werpen de gekaakte
haringen ēen voor een in 'n mand
zonder daarnaar te kijken. Is deze
vol, dan roept men „hānt-te hant !"
De kakers gaan dan echter snel door
met kaken, terwijl ze tij delij k de ge-
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kaakte haringen in de mand werpen,
waaruit ze de ongekaakte grijpen.
temtaesie — 't is me 'n an temptaesie:
een moeilijke opgave, een bezoeking.
Ternuiten — zie skip van St. Ternuiten.
tier — 2. afdeelingen in de laadruimte,

waarin in langscheepsche richting
juist een harington past; by. die
logger was twaelef tier. 3. ruimte
tusschen twee in lengte naast elkaar
liggende en in snijvlak elkaar rakende tonnen. Wanneer op die twee
een derde gelegd wordt, ligt deze „in
tier". 4. ruimte tusschen de strengen
van touwwerk; bij het „trenzen" vult
men deze wel met dun touw op. Zie
voor de bet. 1 ook bij vertieret.
tor — in „as te torre" = zwart als
een neger, by. ze ben' as te torre.
torrement — woordenstrijd, twist.
trekje — ook : 'n trekje baes ! — verzoek om nog eens over te veilen, van
dengene die 'n mand (of meer manden) visch had afgemijnd, wanneer
hem nl. de inhoud daarvan tegenviel.
De afslager was niet verplicht dit te
doen, doch veelal deed hij het toch.
tuig — 4. gemene lieden: 't is tuig!
tuige — ook fig.: ze tuigt mooie met
dat sj aeltj e.
tukje (doen) — kort slaapje doen,
vgl. piepslagje.
U.
uitapluisd — overdr. van een zaak:

uitgezocht.

uithaele — uitsparen, bekorten, be-

zuinigen, by. as je zoo gaet, hael je
'n an dag uit; dat haelt 'n ton aerepele uit.
uitlevere — „dat levert uit" : daar
komt veel meer uit dan wij verwachten, by. uit 'n vat of uit een ruim;
vgl. in Nedl. uitdeelen.
uitsteke — 3. van een tros : uitgeven.
V.

verdistelerweerd — verfomfaaid, ka-

potgemaakt.

veul in vijf — heel wat, bv.: ze hāād

er veul in vijf van te zegge, maer ze
deugt zelef iet.
voorganger — 2. 'n zwink (zie daar)
bij slecht weer.
W.
waetere — de vleet waetere : de vleet

aan het einde van het seizoen (teelt)
schoon spoelen door de netten buiten
boord te werpen en daarachter weer
scheep te halen.
waeterkrebbe — omheining van houten planken gemaakt, waarin voor
bij de bomschuiten vaten drinkwater
lagen opgeslagen.
wantvelt — veld waar de netten geboet worden.
weddebak — de tweede kans om nog
iets te besommen, nadat men die
week al in 'n korte reis een besomming had gemaakt.
wegt — „hij was van de wegt" : hij
was op 't verkeerde pad. „Da's van
de wegt" : dat deugt niet, wat je daar
zegt of wat je op 't oog hebt.
wekker — ketting, die dwars voor het
trawlnet uitgesleept wordt, om de
visch op te jagen, zoodat ze in het
net terecht komt.
warom — ook : kom gauw warom.
wind — maer wind as moletjies —
kouwe drukte hebben.
wintsak — 2. opschepper.
windspaekje — spaak voor op de bomschuit tijdens het halen gebruikt om
de binnen komende reep op een of
andere plaats langs te geleiden.
winterlaeg — de „laeg" is de rij,
waarin de schepen, met de stevens
naar de wal gekeerd, liggen : „hij
gaet uit de laeg" : vaart tusschen de
rij uit.
wit — eigenaardige uitdrukking : „wit
foor in chien segaer" : dikwijls gebruikt als een zeekoet, opgeschrikt
door 't naderende schip zich uit de
voeten tracht te maken.
wul f hāut — dwarsbalk in het houten
achterschip.
Z.
zaekat — inktvisch.
zandhaering — haring gevangen op

Doggersbank. Het Zand: Doggersbank.
zandstrook — strook naast de kiel.
zoo — zoo ete: visch eten.
zuiging — sterke strooming in het
kanaal, waardoor een zeeschip vaart
(bv. van IJmuiden naar Katwijk),
zoodat daar vastgemeerde schepen
soms losbreken.
zwanelui — bommen met zwanen als
reederijmerk op de boeg; enkelv.:
zw aneman; vgl. man.
zwarreltje — een kleine school haring
in de netten.
.

DEEL II.

DEEL II.

VERHALE N EN GESPREKKEN VAN OUDE KATWIJKERS.
,

1.
P. Zoo kom je weer-is bauwe? Dirk Taet h āat-'r lestend õõk aris estierd.
Ik hāai āest op 't kantoor met 'm eweest, maer Dirrak Taet die z āai iet feul.
Toe is-ie 'n vaertien daege naederhand bij me an huis ekomme. Hij was overtollaker, zel 'k maer stelle. Hij was āandelak looper.
X. Z65; maer mag 't j ou now nog heuge, datter 'n tol was?
P. Neen, 'n tol ? Neen, dat mag mijn iet heuge. Neen dattak 't ezien heb, iet !
X. Maer hij wassar in j ou tijd toch nog?!
P. Neen, wel dat 'k weet fan me vaeder, dat wel. Ik ben drie en tachag.
Maer Huig Grietje die zeld'r noch fan wete, die is al in de tnegentach, jae effe
tnegentach.
X. After je ken toch dat huis fan Krijn Haezenote?
P. Van die kaptāain bedoel je? Jae, dat is fan Krijn Haezenote, recht
sõõ Ik heb weldaris op dat huis elet! Maer iet dattak daer 'n tolhuis ezien
heb. Neen, 't staet mijn iet te-voor, dat-taer 'n tolhuis estaen h āat. Toe sting-'r
nimmendal.
X. Jae maer dāer bedoel 'k iet. Waer nou de Batstraet is daer mot 't eweest
hebbe.
P. Ooh, der! ! Dat mobie straetje, jae daer an de Noortkant lag-'r al.
Daer waere wij weldaris ant knikkere. Azze-we nae Klaes Haezenote mosse,
reene we zob de laegte-n-in; mit chang! D'r sting 'n huis, op 'n duin. Dat
hāat-taer allegaer duin eweest. Je liep sob in 'n zandwoestijn, overal heen.
D'r lag 'n slach, 'n rij slach dat ree dan zoo om nae Klaes Haezenote, jae.
!

2.
H. Ik ben sins 1904 van de zāe of; 'k heb 50 jaer evaere, 10 jaer van
Geertje IJsbrande-n-estiert, in ien-in twintag jaer van Klaes Haezenote. In
toe ben ik nog zeuvetien jaer op-te-d ām eweest. Me vrau is nou ellaf jaer
dobd, me dochter al langer. Ik heb maer iene dochter ehāad. 'n Klāanzeun van
me is er in de mijne ebleve; hē-rj e 'm iet ekend? Wullem van Wullem van
Leen Teune.
X. Jae, 'k heb 'm wel ekend, hij was nog jong.
H. Jae, maer daer wier mittan-obraloch iet nae evraegd.
X. Vlak van te yore was-ie 'r nog ov-{ekomme niet?
H. Jae, hij was bij Jaep Antjies al etorpedeert, daer benne ze toe allegaer
ov-ekomme. Dan benne-ze nog 'n kaer op-'t-lēve-n-of mit storram weer in
't Nieuwediep in-elobpe, in kedaer! de dorde kaer mot-ie 't lo otj e legge!
X. Jae ; jae, d'r is hael wat ov-espeuld in die jaere, daer weet 'k ook fan
mee te praete.
H. Auwe Kneel Voois, hij is now-al dābd, verloor in ien slach s'n twie
zeuns in twie skoonzeuns. In IJs-tan? IJs fan P āarale daer? Die verloor z'n
drie zeuns in z'n skoonzeun. Allegaer jonge mense in flinke knappe z āelui,
skippers waere-n-'t. Z'n vrau was 't te v ēul, 't mens is in d'r hbofd eworde.
X. Jae ; jae dat waere zwaere tije. Maer je weet fan de hāele auwe tijd ook
Dr. G. S. Overdiep, Woordenboek v. d. volkstaal van Katwijk aan Zee.
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nog wel wat te vertelle, deny. Want dat weet'k ook allegaer nog as-te dach
fan gistere. Ik heb ook al die tijd evaere. — Weet-je nog dat 'r 'n tol was?
H. Nae Kattak-binne die kant?
X. Neen, neen. Daer wat nou de Batstraet is.
H. Jae waerelak ! Kees Nel was-taer altijd baes over ; 't was waer now
die winkel is, die winkel jae, d'r is fan allegerand te koop; āest krijg je 'n
hāaning, dan krij g-j a-n-'n pet, in dan krijg-je weer 'n h āaning. Daer was 't.
Kees Nel, die was straetwerrekar, in telder was-ie ook. D'r waere toe twie-drie
straetwerrekars, wē-jae ! wat wou-je dan, 'r waere 4000 mense.
X. Jae, in now 17000. Maer weet je noch wat fan 'n mole hier op Kattak?
D'r mot 'n mole-n-estaen hebbe, is 't segge.
H. Op 't end van 'diirrap h āad 'n mole-n-estaen, mit 'n stiene ... jae zoo'n
stiene torent! 'n Klāan endje in-'duin, ommenebij de Valstrik ; 'n slag liep
(d) aer de Noord-in: 'n endje van 't slag-of an de binnekant, daer sting-ie.
In dan kwam je bij 'n drooger, Jaepje Skuit nomde ze die.
X. Maer hadde die mole nog wat te doen dan?
H. Toe in mijn tijd waere d'r m āer boere-n-as dattar now benne hour, jae
boor ! De boere die reene altijd nae Lāaj a toe mit 'n vrachte vis. Jaep Alt
mit twie waeges altijt. De loopsters die zatte d'r 66k op. Op fan die plankies.
De Voorstraet, wat now de Voorstraet is, in de Batstraet die was ook al
bestraet in mijn jonge tijd; 't Wegje was allemael zand in waeter. Je mos
soms swēmme, kaerel, deur 't waeter heen, as 't eregend h āad.
3.
P. Toe 'k jonge was, toe leefde Sak fan Doorn nog, die was, zel 'k maer
stelle, hier burragemaester: Kees fan Sakke die z'n vaeder, die was altijd
burragemaester. Dat waere allegaer droogers. Vries fan Sakke 66k. Auwe Sak,
die man was 'k weet iet hoe and-al, toe zee-die maer „'t durrap l āat mijn
goed". Hij wou iet feul koste maeke, want 't mos betaeld worde. Jan van Doom
die z'n grootevaer was 't. Ik weet wel dat ie altijd nog skuite ehāad hāad,
'n stik of drie vier. Hij was altijd zoo opsiender, opsiender over 't durrap.
As-je wat te doen in h āai, dan mos je bij 'm weze. Zoo'n dikke zwaere man
was 't; hij zat goed in z'n vl āais. Jae, toe die esturrave-n-is, toe was'r ien in
Katte-binne, 'n burragemaester. Kees van Sakke, daer heb 'k noch fan estierd.
Vijf j aer. Die hāai twie skuite. Nou, in toe weunde daer Piet de Knors ook.
Ze weunde daer op 't Wegje. Wu1-'k-aris segge wie d'r in dat boeltje now
weunt? Weduwe Hus. Kees fan Sakke, 't was poort an poort. Daer achter
stinge toe allegaer hanke voor vis in-al-zoo-wat heen. Hij was nog jong toe ie
sturref. Dat was zoo'n vreemde man. Hij is foor z'n skrijftaefeltje-n-esturrave.
Je liep-er fen die is ook Kees fan Sakke, die is now in 't Gasthuis, die is 't iet.
4.
P. Toe skoot je mit fijf-in-dortig nette, faertich op s'n hoogst. Laeter toe
benne de skuite grooter eworde in toe istat allegaer gaen m āere tot 80 nette
toe. Dat waere allegaer van die harde nette, mit-te hand emaekt, dat deeje
de vrauwe, sommigte, manne-n-66k, die thuis waere. As je deur 'durrap ging
zag je overal brāaie.
H. Dat was foor booskoppe te betaele. Bij versk āaje raeders deeje-ze
winkel. In vrauwe-n-66k, 't Biggetje hāad dikop ebrāaid. Dat klāane wijfje
dat now in 't gasthuis is. Jae, ze is fan d'r verstand-of now.
P. Piet Guijt die h āai de āeste nette van katoen.
H. Ik geloof fan Piet fan Nelles: twintag fijne nette altijd maer. Die h āai
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'n Witneus fan Meerburrage. Hij was toe de hāogste. Jae as-we deuze nette-nehāad hadde, dan h āaje-we -ze -n-iet thuis kenne brenge.
P. Jae, dat kos j e duidelak sien. Toe voer 'k as j ongetj e bij 'm. In wāervoor,
denk j e ? Voor 'n hallaf vierandāelsj e ; 'k was toe nege jaer. As-je dan 'n beetje
grāoter wier, dan wier-je rāepskieter in ofhauwer madien. Dan verdiende je,
kijk as 'r now zofl'n ofhauwer bij was, dan verdiende je hallaf d āel, āors, as
je 't allien doen mos, fijftalf vierandāels. Heulie liepe zoo over je hoofd
heen. Mit je iene hand haude je 'm of, mit j'āore hand skoot je z6 6'n rāep
wech, 't moss allemael netjies op skijf, 'r moch chien rimpeltje inkomme.
H. Bij de waegers ginge we-n-op, dat ching allegaer zoo netjies, net as
je tauw van den baen-'n-krijgt. Aste kous te nauw wier, ginge we op na de
waegers, Hij moch-iet besnije, want dan mos je anhauwe, in dat ching iet.
P. Die rijer skoot-je m āest op 'dek, op de bil, drie tau-we, twie tauwe op
mekāar an stierboort, in ien an bakboor's-sij : an bakboort dat was māest al
'n nieuw tauw-dat-taer lach. Asset sturramweer was, dan skoot je die d'r voor.
Op-tie rijers, je zat 'r allegaer op, op -tie rijers. Laeter krege we-n-'n boot
op -te bouch in toe ging de klijn mit s'n poote in de kous fan 't tauw, 'n plank
waer die poote zoo teuge -n-an rustte. We waere zuinig, āarach suinach, want
je mos alles betaele wat je verloor.
H. Mitten haering ginge we nae Skaerenburrag in Vlamburrag in het
Hulsche Gat-in as 't chien weer en was. Op-te Hollandse wal was ook dik -op
haering. Ik foer voor hallaf man. Toe voere we nog aris om drie ure-n-off,
in om vijf ure ginge we-n-an 't skot, in de āore ochent twaelaf groote traeliede
māon haering. De karrelui kon je an de strant makkelak sien, de wint uit-te
wal. In Lāaistof kwam je-n-66k feul. Op 't Lāaistovvar-zand benne genoch
chroote skepe -n-ebleve. Ze volgde-n-ons h ē ? Zoo gāauw azze -we binne de
banke bij 't land waere, hāaje-we-n-'n slechte zāe. D'r was feul skuring. We
benne nog ris mit-te Oostelake wint uit Lāaistof egaen, toe hāaje -we 't fet
fan hoore zegge! Temēt op 't hooft zate we. Mit-te hauwboome in rieme
hēww' 'm vrij ehāauwe. Op-te ree mosse we blijve legge. D'r āaisch was, loof
'k 'n dorde van de skuit : ze naeme -n -alles op watter an boort was. Ze
brochte -n-'n klijn voor ons weg, in toe we toe goed- in -wel op -te klijn lagge,
toe kwamme ze 'm an boort 1 ) . Toe moss -te skipper mee nae de wal mit-te
boot. Toe stierde -n-ie van Gijs Doeze, 't was bij Wullem van Zijne.
P. In 'k weet ook nog dat we 's nass twie mael op 'n nacht haele - n -n mosse
voor de haeje. Dan mosse-we-n -āest 'n unjermast opsette om d'r uit te komme.
Soms hāai-je -n-'t om tien ure-n-al in. In haering ook. De leste nette hadde de
haeje-n-al van egete. Vrouger waere d'r veul haeje op 't Engelse wal.

5.
P. Toe 'k fan Kees fan Sakke stierde, heb 'k nog aris 'n hoope waeter
ehāat, dat 't rijtuig mit alles weg egooid wier. In zoo'n hoop waeter heb-'k
ook nog aris op-te Welbank eh āad. Alles weg op dek. De mast lag op te Yelling,
die was uit-te mik egooit; de mik an stikkent. 's Nass benne-we vast verdaegt
mit-ate valle-n-om de braels : 't h āad net goed eweest, datte we vast wiere an
die braels, āors hāai-j a we zoo bove-n-op die Skevelinger edreve. We ginge
'n drijvens voor de wind om, in toe ging alles wech; 't s āal in alles. Toe hēwwe
't kluifhaut in 't achtergat ezetted, in daer 'n taelie op, in toe zoo op-etaekelt.
Toe hadde we ien gro of mikje vast ebonne eh āad in zoo in 't āauwe mikje.
Toe de mast in die mik lag, toe h ēwwe-'m zoo op sien te haele, in toe 'n fok
achter de mast ezetted, in zbo thuis sien te komme. In toe we an de strant
kwamme, toe h āaje-we ganiens 'n endje om toe te gooij e.
1

) of omboort.
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6.
P. De viktaelie, dat was mit kantfaere 'n panne gort. Altijt 'n tonne gort
onder de bank. De kok-tie kookte somtijs die gort, as je nog an de strant sting.
As 't tij om 'n uur of ellaf kwam, ging de kok am negen ure al gort koke,
an de wal ging-ie te vier. Zoo gong dat 'r langs hē ? As we dan anzettade an
de strant, dan ging 'r 'n beet waeter overheen voor 't choet blijve, in as we
dan weer ov-'n-1voere, dan wier 't 'r weer ov-egooit. In dat was mit-te
kaeremellak parsies 't āage. Al stinge we dan acht daege an de strant, dan
ging toch 't āage vatje kaeremellak maer weer mee. Dan gote z'r 't auwe
waeter of, in vors 'r op. Middaes dan kreeg je de man drie aerapale. Dat was
in zoo'n wit romt zoo-bennetje. 'n Komme doop in de midde, de vis an de kante.
Meeldoop was-tat, 'n beetje meel in 'n beetj e-n -azij n. Somtijds 'n beetje groene
olie die goed uit laete bakke.
H. Mrs hāaj' iet om-boort. Weet je wat je nog wel an boort hāai, mostert.
As -je dan 'n zootje at, van die groote rogge, Huigo's nomde we die, dan
bakte -j e-n-^,'n beetje groen-olie, in dan maelde je mostert. Je mot 'r now nog
om lache, hoe of je toe sj āuwde. Ien ging 'r bove staen, in die stak 'n boom
deur 't chat omlaeg. Daer zat 'r ien die de boom zoo vasthieuw in 'n kom:
bove sting-ie te draeje. Laeter h āaje we-n-en mostertmolatje. 't Was toe āarach
skrael, 'n snippertje vettachh āaid was 'r let. Hoe māer kostchoed je hadde,
hoe māer we mosse betaele. Ok wat je verspeulde. Elke skipper onthaude
hoeveul gaerent-ie gebruikte de winter. As je now uitspeulde mit-te koste, as
je iet veul koste h āai, of as je overhāai, dan kreeg je dat om te d āele. In de
leste jaere kreeg je twie pont spek in 'n paer pont boone. Dat was 'n Sundasmael van de vijf-foete. Toe ginge de loggers in zwang.
P. Die kost die mosse we zellaf betaele, dus zoo zuinoch fan belang. Dat
was 'n guldetje of acht. Dat kwam 'ran, hoe'n zuinage kok of je-'n hāai. De
viktaelie 1 ) kwam altijt mit 'n groote kruiwaege, Jan Tak tie verkocht altijt
kaeremellak, in auwe Dirrak Does õõk. Lekker zuur was-tie, die sting d'r 'n
vaertien daege. Bij Auwe Kees fan Sakke 2 ) haelde we altijd booskoppe bij
Pietje Skadeen 3 ). Daer ging je Saeterdaes 't briefje-n -rophaele, in dan kreeg
je zoo de sente mee van die booskoppe.
H. Dat moss de jonge allegaer an boort brenge. De jonge mit 'n hellaper.
Maer die moss je zellaf betaele hoor ! Twie kwartjies ; dat kwam 'r an wat
fer 'n hellaper je'n h āai, 't was māestal 'n jonge gast die nooit en voer.
As je ov-eslege hadde, ging je āest om waeter, vij f , of zos vaete waeter slaen.
W^ slege altijt waeter waer now de weduwe Kees Kruijt weunt. Bij auwe
Huig Plasse, in dan ginge we maer rolle -n-an heen. De kaeremellak mosse wij
altij d as j onge-n -an boor(d) doen. As we 't waeter bij de skuit erolt hadde,
dan moss 't follak at an boort doer/.
Stroop was 'r nog weldaris, 'n lepeltj e stroop 'r in nog weldaris, bij allegaer
ganf ens.
Dan ginge we mit twie kruiwaeges om talhāauwte, eilake kruiwaege zoo'n
drie hondert talhāauwte, dat kwam 'ran hoe lang je zāewerd -'n was: 't was
ellake zāewerd gien zoshondert taih āauwte in hondert harde turrave ! Die moss
je allegaer an boort gooie mit-te hellaper. Vorders was 't kostchoed. 'n Beetje
meel in zwaevelstokke, 'n bos of vier vijf nam je mee. D'r kwam altij d 'n wij f j e
mit 'n kriel mit zwaevelstokke, Mietje nomde we d'r. Je maekte vier mit
'n tintelton, 'n dot aauwe lorre d'r in, in dan ginge we an 't slaen mit vierstene. As-tan dat tuig an was, dat in de tintelton zat, dan stakke we daer
De oude H. zegt : „kostchoed" ; vroeger ook : „kraemerswaer".
2)) (Als we) bij K. v. S. (voeren) .
3) eig. Schadē van Doorn.
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zwaevelstokke-n-an op, dan hadde we licht: 'n kan of drie groene olie, dat was
om te brande-n-ook. 'n Hāele mocht j'iet 'n stok anviere om je pijp op te
steke. D'r hing 'n aauwe holleblok op an 'n spijker, daer ginge de brokke weer
in. In zallaf fan Takke voor de hande was 'r ook.
X. Wat was-tat?
P. Van dat chele tuich, net butter zonder zāauwt. Laeter toe Kees Auwehand die winkel is gaen doen, die h āai 66k zallaf, 66k 'n beetje tuich fan
tarrapatij n, krimmetant in zoet-n-olie.
X. Hē-je Heistekke nog ekend?
P. Now ov-'k ! Dat was chien Kattaker. Die weunde waer nou Bas Does
weunt, Bas fan Ys Doeze, die mellak in allegerand verkoopt.
X. Voer je daer van?
P. Bē-neent ! Die hāat chien raeder eweest, nooit hoor ! ! Neen, 'k heb fan
auwe Piet Chuite-n-evaere. Piet Chuit was raeder in skipper madfen. Hij h āat
āandelak noch twie skuite-n-eh āat. Auwe Kees Leen hāat õók noch fan 'm
estiert, in Wullem van Gijze-n-66k.
X. Piet fan Nelles ho-je die 66k nog weldaris hoore nomme?
P. Die stierde van āuwe Meerburrage. Andries fan Piet fan Nelles die
leef(d) noch. Hij is fan z'n vrrāuw, ze benne ov-etrauwt. Die zit in 't auwe
mannehuis op Aāimant. Die kreepele die mit Janne-n-etrauwt is, mit Jan de
māonmaekare. Dat kreepeltje, kēn je die iet? Ze weunt daer bij de viirrewar,
bij van Skien. M'n āeste teelt hāad eweest bij Huig Plasse, die weunde hier
net op-te worraf, daer dat mooie huis staet, die 's zeumers thuisleggers hebbe,
weunde-n-ie. De br ā,k die sting daer. Dat nou die br•odwinkel is, dat h āat
now āandelak-te brak eweest. Bezuije de brak, daer weunde-n-ie, jae daer
weunde-die bezuije van. Op 't āore end weunde Hubrecht Maerel, dat was
'n voerman, in die weunde waer now dat chroote eetskool staet, recht over
de Zwaen.
X. Hē-je Heystekke nog ekend?
H. Jae zeker ; jae best ; in Sikkebekke-n-óõk, hael best. Die h āad winkel
edaen daer IJs Does now weunt, 't was 'n vreemde. Jae, die heb 'k ekend.
In de brak weund' altijd āuwe mense-n-in, āaram. Teunasj e But, Aerent
Houk, in Seimo Sip. D'r sting 'n h āaning voor 't stuive, maer je kon d'r
overheen kijke zoo van de worraf op-tie huissies; of huisies? 't was
āandelak fen huis, maer toch ofsonderlak weunde ze daer allegaer in, 'n stik
of fijf. Die huissies waere van 'clorrap. Hier den fen, daer den āor. Ze weunde
zoo kruiselings. Maer dat is allegaer auwerwess hoor. Toe was 'k nog 'n kint,
'n jaer of ziis-seuve. As je an de Straet toe komt, daer weunde altijt Hubrecht.
In weet je wie 'r noch weunde bij de brak? Auwe Huig Plas. Die h āad 'r
'n tijd eweunt, 'n tij t !
X. Maer hē je nog ehāort-tat 'r in de Franse tijd 'n soldaet uit-te brak
mee mos, as je offoer?
H. 'n Soldaet mee? Mean, dat heb 'k iet ehoort. Wel dat je oppasse moss
as-je an de wal was. Want as-te zon onder was, dan mocht je iet m āer buite.
Dan hāaj e, net iendar as now, jonges, jonges-tie twintag, ien-in-twintag jaer
waere, die vreene, dan ginge ze ' s aevans graeg nae de m āaid. In dan mosse
ze nae de skuit toe gaen slaepe. Nou, zagge-n-4-te Franse, dan waere ze
wech, want-tie reene overal langs-te-strant op 't losse paert. Dat heb 'k ook
in mijn jonge tijt hoore vertelle, dat was 'n waesfaeder; dat h āat seker zoo
eweest, dat se sente mosse haele op Kattabinne of soo, toe was-ie bij 't tol.
Toe kwamme d'r ook twie Franse nae 'm toe. Die zee: „Oflegge, wat je hep!"
In hij zāad : „'k hēp niks !" pakt die Franse-n-an, 't mot 'n wonder st āarake
man eweest hebbe, in hij slaet-se z ĀO dood as 'n stien, teuge makāar an. Jae
vrouger hāai je stāarake mense.
.
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7.
P. ( H. Pl. ) dat was āandelak de vaeder van de Dorie ; die z'n vaeder, die
āauwe man. Hij is al jaere dood. D āt kē je wel begrijpe, 'k loof dat 'k nege
jaer-n-was. In 'k foer voor 'n hallaf vieran-dāeldje bij 'm. Hij h āa(d) iet lang
māer eleeft.
X. Weet je noch wat je toe toe-etrokke hep?
P. Neen, maer dat sel iet feul eweest hebbe. Noch chien twintach chulde
denk.
P. Hij (H. Pl.) stierde mee van Piet Meerburrage vaeder. Die kl āane Leen,
die is-taer ook fan. Grijze Leen, die z'n vaeder was 't ook. — 't Waere altijt
maer skuitjies, in die tijd. Wij mit-tie skuite lagge we somtijs wel acht, nege
daege in Engelant, weldaris acht-nege daege in Grensbie. Dan stinge we daer
an dat strantje, dat sel d'r nog wel weze?
X. Jae, dat is 'r nog altijt.
P. Nou, daer wast 't waeter z66 hard, as je 'n endje van de skuit of was,
moss je maeke dat j'in de skuit kwam, anders kwam j'r iet m āer in. Maer
as 't ienmael hoog waeter eweest was, vloog 't soo weer wech 66k.
H. De skuitjies waere toe māer klāan. Dortach foet in twie-in-dortach foet.
Op lest zos-in-dortach foet, in faertach foet, hooger hebbe ze-n-iet eweest.
Toe 'k taer foor 't āest mit of-ging, nam 'k 115 ton zaut mee. Toe waere
we tien weke of, in toe benne we mit 28 last binne-n-ekomme. Saeterdaes
waere we nae huis egaen mit 400 ton haering in 20 ton steurhaering. Toe
krege-we-n-'n binne-zuije wint mid regen. In toe zāai de āauwe Turrak:
„Wel āauwe, laete we gaen skiete! We hebbe noch fijf ton zāauwt !" Toe ginge
we skiete, 'k seg „As jollie wulle !" We hadde Sundaes legge steke, maer we
waere toch h āelemael uit-te vaertuige. Dingsdaes was 't nog 'n stijve k āu,
'k sech toe 't eve luiper wier, op-ten dag : „We zelle toch eve opwinne." Toe
hēwe de āeste nette-n-ekeke, maer d'r zat iet feul in. Toe h ēwe 't laete legge,
want 't was toch in de wind 1 ) . Toe komt in de nacht fan de Dingsdag op-te
Weunsdag -- 't was 's nass twie ure — komt te wacht omlaeg bij me kooi,
in zāat : „Aāuwe ! slaep je?" 'k Sech: „Dan weer slaepe in dan weer wakker
legge, nou ben 'k wakker!" „Nou," zāat ie, „'t is mooi weer, de wind is
uiteskote nae 't Noordweste." 'k Kom me kooi uit in 'k sech : „Roupe ! roupe!
roupe !" net as 'k 't now zech. Toe ginge we haele, in we vinge nog zostach
kantjies. Dus toe hadde we 400 kantjies pekelhaering in zos-in-tachtach
kantjies steurhaering. Vijftienhondert vijf in dortach chulde beskouwde we
an skoon gelt!
8.
H. Je lach soms wel mit 'n twiehondert skuite, Kattakers, Skevalingers,
Noortachers in allegaer te L āaistof. As-te wint fan 't Suidwest was bij 't
Waeterhuisje, as-te wint nae 't Noorde liep mosse we achter de haeve. An de
Zuidkant lag 'n bankje, lāat-'r dat noch? Dat sēl wel. Dan krope we-n-achter
de haeve. Mit-tie skuite toe was 'k nog zellaf skipper, toe ben 'k nae Lerwick
eweest mittat kl āane skuitje van 120 kantjies in 'n paer keetjies steurhaering.
X. Was je daer al m āer eweest?
P. Wē j āe-ik ! In Hul 66k! Ik hadde-n-'r bij āauwe Piet Molle al eweest,
in bij Guite Van Piet Chuite waz-'k 'r al eweest.
X. Hadde jollie nog 'n loos?
P. Neen, maer Jan Soeverein die ging āest mee as wegtwijzer. Guit fan
Piet Chuite die hāad nog 'n Jan Soeverein eh āat.
1

) De koers was tegen den wind, dus men kon niet vorderen.
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H. Mijn āeste teelt toe 'k foor 't āest skipper was, toe benne we voor 't āest
nae Abberdeen eweest. Bij āauwe Jaep Bente was 'n wegtwijzer omboort. Die
brocht ons toe in Abberdeen, voor 't alder āest. (Nou laew'aris kijke : dat is
66k al 'n acht-in-sostach jaer eleen d ) . Die nomde we-n-'t Beutje, ('t was
566 non in dan 'n kofferdfjman). Want je nam toe gien hoogte.
P. Je vaerde op 'n kompasje in op-te kleur van 't waeter. Toe hadde we
van die klāane kompassies, die lagge somtijs in de chortton.
H. 'n Groot hangkompas sting d'r in 't faronder, dat kwam nooit an dek.
Maer 't kompasje van 'n guide dat zwbrravde overal heen. As we dan 't land
zagge mit 'n gelegenhāaidj e, dan ginge we weer an z āe hoor, om de Noort
gunter. Want we waere bang voor 't lant. Laeter toe ginge we snoffele, toe
wier dat beter; toe ging je hier 's insnoffele, in daer 's insnoffele, in zoo
leerde je dat. Wullem Zuijerduin, 't Beutje, was 'n rad ventje hoor, rad.
Je weet wel, Dat 'k je al op enomt heb, dat-te sloupe kwamme bij de wal,
mit 't ij s ? Dan waere dat altijd 'swinters de zāelui die ze loste. Die de vis
fan de koopers ofhaelde mit-te boot. Dan mosse ze 'n glow in het ijs maeke, daer
voer de boot-tan deur. In die d'r in zatte liepe d'r soms naest op 't ij s, altijd
soo dicht da's 'r aniens weer inkonne. Nou toe waere z'aris, die 'k je daer
vertel in Jaekob van Knelis van Baele. H ē je Keetjies ekend, Keetje die altijd
musse-n-emaekt hāad? Kom hoe hāat se-n-level ehiete? Kee van Jaepe
Gerritse. Nou die d'r man was 't : 't was 'n grate vent, in 'n stāarake vent
was 't. Toe krege ze ongenouge mit mak āar. Toe mos 't Beutje . . . nou Jaekob
van Baele die was iens s66 groot as 't Beutje, in die hadde van die groote
wante in 'n boezee an, want se waere mit-tie sloupe . . . toe wul ie Jaecob
van Baele skiete: dat is zoo tusse z'n biene skiete, in dat wul die lappe,
't Beutje, in hfj (nl. Jacob) pakt 'm zoo achter z'n gat, in hij skeert 'm 'n end
weg, dat j'm ontrent iet m āer zien-n-ken. Z āo'n stāarake man was-tat 66k.
Daer bij de Zwaen wassat, 'k was nog 'n skooljonge, 'n jaer of acht-nege.
Hij hāad opte Engelse wal nog 't ongemak ekrege, toe is ie ebleve, alles wech.
9.
P. Jae, 'k sel nou maer zegge, we waere altijt maer skuitjies. Nou, as-we
in de wint hadde, deeje we d'r 'n drie weke-n-over om thuis te komme. 'k Heb
aras 'n skuite haering hellape hebbe op te week, in toe waere we toch noch
drie weke wech.
Ik heb nooit verkaerd-eweest. Gerrit fan Knelizze die h āad-aris ferdwaeld
eweest. Z66 zēgge ze-n-altijt h66r, 'k ben d'r iet bij eweest. Die lach chunter
om de Noort an geune kant Aemelant bij Skimmelekoog. Jae, dan ginge we
maer loope-n-an bij Burrakom. In as-'t 's n āss was, in de starre skene fel,
(t) star, hoe of die Noor (t) star sting. Het jaegertje
dan keke we nae de Noor,
(we nomde-n-'t altijt 'n jaegertje) dat swurraf overal heen. Onder de stierstoel, in 't achtergat, in overal.
Wel asse-we dan z66'n week of drie in Aemelant laege, dan ginge we ellake
dach soo'n beetje marte om an de kost te komme. 'k Heb al van Aemelant
binnedeur nae 't Nieuwediep hellape komme. As 't waeter viel, dan zette-n
we'm maer droog. Skimmelekoog daer heb 'k 66k mennagmael eweest. Astaer
dan die Skevelingers in die Kattakers waere, dan lag je mek āar an boort,
dan was't guile korremis. Den ien wis-tilt in den āar wis-tat.
Bij Piet Haezenote, kijk toe was 'k sellaf skipper, toe voere we-n-of mit
'n kapotte stag, de fok sting al op. Toe hebbe we-n-'n bougtaauw enome, in
d'r 'n stag van emaekt. Toe waere we-n-'n poosj e-n-off, in toe vloog 'r 'n
zwaerd off. Maer 'n zwaert, jae 'n zwaert, dat konne we-n-iet maeke, maer
we hebbe-n-'t iet nāodig ehāad. We hebbe-n-'t zwaerd over ehange, in toe benne
we op 't Sand ekomme, mitte Zuij elake wint. Toe z āat-'r nog 'n matroos :

88
Motte w' iet nae amuij a toe? 'k Sech : neen, azze-we gaen, dan gaene-we nae
Engelant. Toe benne we gaen visse in in drie nachte hadde we-n-'n skuite
haering. Toe krege we-n-'n Oosteleke wint. Toe h6-we 't swaerd an stierboord
ehange in zoo mit fen zwaerd ginge-we wech. We hebbe-n-'t maer fene kaer
over ehange, in toe hebbe we 't iet m āer over ehange, in toe kwamme we-n-an,
dat was-tie āage zseward, toe we-n-ankwaeme waere we bove-n-op Jaep
Swaene, in zoo was 'r de steven off. Toe lach-'r 'n āuwe steve van 'n āuwe
skuit op strant, in die kocht Piet Haezenoot foor nege stuivers. Die zettede
d'r de timmerlui op. Toe stierde-n-'k van Piet de Knorse, 'k seg 't maer zoo
op s'n Kattaks. Hij verging van de kippe in de konijne, daer vergingie van.
Jan 1 ) hsad 'r õók nog lang in edaen, hoor ! Dat nou nog Jan is. Nou glbof 'k
iet-tat-ie nou noch in die rommel doet.
10.

P. Azze-we ankwamme mit-te skuit, wiere wij 2 ) d'r uit ehaelt mit 't paert,
dan nam je zoo je zautbilj ette mee. Zoo gauw as we an de wal waere, dan
spronge we 'r of, in dan ginge we zoo mit-te baes mee nae 't kamijze-huisje
toe. Die teekende ze dan of. Jae, die brieve die bleve daer net sõõ• lang as-tat
je weer offaerde. Jae, net sõõ lang as-tat we inskeepte, in dan ginge-we weer
ofteekene. Azze-we an-ekomme waere, dan krege we āest 'n kommetje koffie
van de vrauw in dan 'n glaesje van zijn. Die mense hadde-n-altijt z•o'n
vaetje-n-in huis, dat was foor ons õõk ; azze-w'an waere, liete-we altijt 'n flesjee
of 'n hallaf flesje haele bij de baes. Jae de drank was toe voor niet, 'n hallaf
flesje voor dortich sente, in nou kost 'n borreltje dortich sente. Toe hsai-j e
voor vijf sente 'n goed glas. 't Was toe beter tijd as nou. Je was ienzaemelak
mit maksar. As-ten-ien 'n kwartje hadde dan zaai ze teuge den sor : „Buurvrauw! 'k heb weer 'n kwartje h•or. Vandaeg benne-we weer klaer." Nou
benne ze allegaer vij andag op maksar, j ae !
Ik weet 'r õõk noch fan, datte-we altijt talhaute haele mosse in Katta-binne.
Dat was in de seste tij t ; as-j e dan egete hadde, dan zsai-j e teuge de voerman:
„We motte z•oveul talhaute hebbe", in dan ginge d'r 'n partie jonges mee;
optie waege zitte. Dat was asj e-n-omhoog sting. Laeter haelde je ze-n-as jonge
mit-te kruiwaege. Dan mosse-we ze skeep doen, sest op dek g•oie, dan in
't feronder, in das pas opborrage. In dan vier of fijf vaete waeter, dat mosse
w' õõk doen. Saeterdaes 't ruim skoon maeke, 't feronder skobn maeke, in dan
kwam de skipper weldaris kijke, of 't wel skoon was. Al de laene-n-an dek.
Maer nou, nou hebbe de jonges 'n levetje. Nou, in as-je dan hellap hebbe wou,
dan moss-je-n-'n stuiver of drie, vier laete verdiene van je bordgeld. Jae, dat
moss-je zellaf betaele.
Kachels hsai-j e nog iet, toe, om-boort, je hsai van die vuisters : dat was s•o'n
romt fier, zoo'n romde pot in de stiene, die sting bij de auwe skuite zoo dwars
van de springbank. D'r waere twie luikies, ien voor omlaeg te gaen, in 't sore
nomde we-n-'t luchtluikje. As 't 'n beetje bsaisde, moss-ta(t) dicht. Onder
't āore was-te pal. Van de pal op-te springbank, in zoo op-te laene. Dan was'r
bove-n-'t vuistertje 'n vierkante haute skoorstien voor de rook, soms mit 'n
brok zsaldouk d'r-onder. In 'n vierkante haute kachelpijp op dek; as-'t 'n beetje
raerag weer was dan lach-tie pijp t'r ellak oogenblik off. Dan spoelde die
hier of taer over dek, in soms weldaris haelegaer over boort. Je mos 't fier
mit zwaevelstokke-n-anmaeke. Onder die rooster daer h āaije-we 't fier in,
'n treefje was-taer ook bij, daer sting de potte bro (u) w soms op. 'n Vuister
1) De won.
2) De skippers nl.
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hāai vier paote, de pot sting er op mit 'n skol of vijf, zos. Toe rookte we
weldaris skol in de skoorstien ook; in skarre-n-66k, in de zeumerdag, kaerel,
die waere zoo lekker! Die waere net soo bruin as haering. Rooie pan die
vlekte-we. We spa,uwde ze zaa ope, in dan ging daer 'n stokje-n-in, zoo
binne-n-in āest drāoge, in zbo'n beetje in 't sāut ! Azze-we-n-egete hadde dan
ging er 'n turraf onder de as. Rekene nomde we dat. Dan bleef die turraf
glomme. As-te kok te vier mos, dan h āai-die miens fier. Dan haelde-die die
turraf onder de as fandaen.
H. 't Beurde weldaris dat we gien tintelton hadde, dan ginge-we mit 'n
talhāut zitte vij le op 'n koai-plank, dat die talhaut over weerskante 'n end
uitstak. Dan zat-je soms 'n uur te vijle, dat-tie talhaut gloeient wier, dan
stakke-we d'r 'n zwaevelstok an op.
P. Ass-'t ete klaer was dan zee de kok: „'t Ete is b āol. Ik ben baol, hoor !"
H. Mit kantfaere wier de pot op dek op-ewonne in 't witte zoo-bennetje.
As-tan de vis 'r allegaer uit was, dan wier de pot om-ekaert. De opwinder
was tegene die de vis uit de pot haelde. Dan wier 't bennetje op 't kasbakluik
ezetted; uitsakke. 'n Jonge gast fan 'n jaer of zeuventien was altijd opwinder.
Stik-ete deeje-we 's ochens. 's Aevans aete we-n-66k stik. Die brouw, daer
ging dan 'n paer lepeltjies stroop in, in in de bier ook. Toe hadde-je twiebak,
maer dat is al zoa gaendeweg verandert. Toe h ē-we kaek ekrege, 's ochens
twie in 's aevans ien. De brokke, die raepte je-n-in 't zoo-bennetje. Die nou
weer 'n groot huishāuwe hāai, die laai van die twie kaekies l āai die 'r ientje
neer.
Lengstik ete dat was seta gāuw as-te vleet an boort was. Geweun broot mit
kaes. Dan kreeg-je mellak ook bij. Azze-we nae 't overloope ginge, dan zaai
de skipper: „Jonges, we zelle vanaevend lengstik ete, hoor." Dan maekte de
stiervrauw dat se broot in mellak in alles in huis h āai. In dan ginge we d'r
's aevans 'n uur of ziis mit to vrāuw nae toe. Is-'t datte-we fet en konne,
datte-we de āore dag off-faere mosse, dan ginge de vrāuwe zonder manne,
maer lengbrood hadde-we altijt. Op lest jae, is er dat allegaer ov-egaen. In
as-'r dan wat overbleef, daer nam je dan 'n paer sneetjies mit butter esmeert
mee nae huis, dat wier voor de kindere bewaert. Dat ging op de rāeder z'n
naem, dat was stiermansuitgaef. Dat bleef tot behāuwe teelt toe staen.
Dan hadde we nog 'n vies drank mit 'n kouk, azze-we de vleet in-stakke.
's Ochens om ellav ure wier die al ebrocht. Of anders z āai de skipper teuge
de j onge : „Jo, gaet chauw om de vies in de kouk!" Dan brocht-je 'n sneetje
kouk thuis, 'n striempje kouk voor huis, maer 't beetje dronk j e-n-aniens uit.
Dat was-tan mit-tie vleet in as-ie dan 's achtermiddaes klaer was dan zatte-'r
zoa'n twintig kindere-n-op, maids in jonges, alles onder makander. Dan zeeje
de matroze : „Jonges, op-te vleet, in zinge jollie, Bar!"
In de tuin was 't fleet-insteke, dan zat 't fol mit jonges. In d'r waere d'r 66k
die de vleet instakke op strand-66k. In soms op 't felt as-'t mooi weer was in
'n vast luchtje. In mit-te teelt dan wiere die nette as je nae 't felt ging, op
stokke-n-edraagt. As-je gien demmas kreeg, dan hieuw je de h āele teelt je
vleet om-boort. Je wfs fan gien taene. Dat was in mijn jonge tijt, hoor. Van
de grond wiere ze op-ehange, dan hinge ze driftag.
P. Aē st insteke, in dan lenge, fene lengte van maeke. Rijkelak deeje dat
in de tuin. „Jonges," zeea we dan, „as jollie hellape lenge, dan mag je op-te
vleet zitte." Nou dan kreeg je-n-'n troep j onges ! De matroze die waere dan
nog an 't insteke. 'n Kwaartel want ging d'r op 'n waege. Tot de skuit-toe
zinge, in dan wachtte ze zoa lang tot-te waege leeg was.
H. Dan ging die leege waege zaa weer nae 't felt. Dan ging de voerman
mit-te paerde nae huis, zoa lang. Dan kwamme die gaste mit-tie leege waege
mee. Toe kwaeme d'r m āaide die 'n jaer of zeuventien-achttien waere, ook
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mee hellape lenge, m āaide -n -ook zinge -n-op te waege, net soo goed as -te klāane
jonges. Kaerel, dan was 't korremis. De rāep mosse -we-n -66k sellaf muize,
speeraps ook sellaf klaer maeke, azze -we vāertien daege- n-omhoog stinge.
Az-we ze klaer emaekt hadde, dan ginge we de skuit klaer maeke, teere -n-in
smere. In az-we daer mit klaer waere, dan ginge we raepmuize op -te strant
bezije de skuit in 't mulle zant. Braels klaer maeke deeje we gelijk mit-te
speeraps. De jonge teerde de braels altijt mit koolteer. Weet je watte -we dan
66k feulal mee hadde. Dobbers voor op -te vleet, 'n vloot of vier op makāar,
maer dat was nogal rinneweerag hoor ! 't Beurde weldaris azze -we op -te
Engelse wal viste, da -we drijfwant maekte. Dan ginge we 't jaspeer an-stikke
zaege, in daer maekte we dobbers fan. Wat je misse kon 'n raais. Az -we in
't dikke waeter skote, deene we dat, maer iet feul hoor. We skote vrouger
māest mit zinkwant.
H. Kxuistijt was altijt Valkenburgse mart. Bij de Zwaen daer sting 't allegaer vol mit koessies. An weerszij j e tot-te Batstraet toe. Zie je toe was er
maer ruimte -n-as nou. Twaelaf September dat was Kruisiesdach. Dan voere
de māeste skuite- n-off. Dat ging allegaer vervolgens, nae 't overloope, nae
Engelant. Altijt de zellafde daetum 'n hael pertij ginge d'r dan. Groote skuite
die ginge āer. Klāane skuitjies die gonge māestal heen op Kruisiesdach. Maer
d'r waere toe iet feul groote skuite. Toe stinge de kraeme bij Wullamsas
vandaen, de segaerewinkel, in daer van daen tot-te Batstraet toe.
We deeje de haele teelt saeme, de haering in iene skuit, al vangde den ien
wat maer, dat gaf iet. Dan hāa-j e-we baekens, dat waere dinge datte -we
makāar kosse kenne: „Dan zelle-we de māon hallavar mast hijsche" sprakkewe-n-off. Of we hesche de sturramfok hallavarmast, in weet je watte -we-n -66k
deej e : 't sāal driemael op-in-neer gij j e.
As-je an -kwam, wier de haering allegaer eteld in kaekmāon. Ien sting'r
an de kant fant boort, die skraeuwde: „Korraf !" Dan skreef-te hoofdman,
in die zāai : „Al ekorrave !" Dat skreef-ie mit krijd-op 'n plankje. Je hadde
twaelaf kaekmāon in twie toemāon, in 'n paer zwarte zoo-bennetjes, 't witte
was om uit te ete, de zwarte voor de haering.
P. Die māon die wiere toe zoo dier iet. Auwe Arent -te Jong die huurde
die māon uit. In d'r waere nog āore -n -66k. Dan gavve we vier sente voor
'n māo. Dat was mit kantfaere. Azze -we 's saeterdaes of-slaen mosse, dan
ginge we die māon haele bij de māonhuurders. Maer dat deene veul die āuwe
mense, dat nomde we de māonhaelders, āuwe peekies; die krege dan 'n zootje.
Wie-of-te vis kocht, die skreef-tat óp, fan die māon. De māonhuurders of die
jonge maaides hadde, die ging ze haele bij de koopers. In 't Mallegat ginge-ze
die māon uitboene. Wij ginge d'r zwemme, in 't Wāarame Nestje, 'k wort 'r
nog kw.aelak fan azz-'k 'r om denk. D āoie katte gooide-ve d'r ook in, allagerand I
H. In zāe ginge-ze ook māonboene. As-'t mooi weertje was, māest in
^
zae.
P. Dat Mallegat trok hier tot net bij de Blootjies.
H. Daer de Wijfies weune, daer was 't end.
P. Daer nou die winkel is. Daer lagge de skillaphoope, die wiere allegaer
nae 't Mallegat ereen. Bij Auwe Rāan van Gerrassas, die weunde teuge de
skillaphoope -n-an.
H. Ellake baggerder die hadde -n-'n skillaphoop ampart. Daer lag 'n dijkje
tusse. Toe hāai-je māer baggerders as nou. Toe leefde de mense van de
skillape. Dag-in -nacht op strant hoor! Alwat -tat Mallegat smaller eworde -n-is,
benne-ze daer op te Wāetering verdaegt. D'r was wel plaes, maer dan mosse
de mense nog vorder rije innewerd an: 't Witte Hek, zoo vord was 't. Wullam
van Aaltjies in Teun Plas, die weunde õõk teuge de skillaphoope-n-an.
't Staesion dat staet āandelak op 't Mallegat. Nou weunt 'r 'n zeun van Gij s
Plasse bij.
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D'r laege over weerszij j e skillaphoope bij 't wāarame nestje. Daer was 't
leste huis. Vorder sting d'r gien huis over weeras sij j e-n-iet 't Mallegat-t'enne.
An de Zuidkant daer hāai -j e 't laege Mallegat, 't was maer 'n klāan endje.
D'r kwam āors gien waeter in as 't regende. 't Hāad glen deurloop, as-tat
't Mb,llegat omtrent t'enne, onder de grond deur lag 'n pijp.
P. Daer was vaert in dat Auwe Mallegat. Onder 't breggetje deur ko-je
vaere. Bij Piet-te kottebaiere daer wiere die skillape weer uit elost in 'n āore
binneskuit. Die lag in 't Laege Mallegat. Dat deeje de mense die ze voere.
Piet-te Skillapflettere heb 'k goed ekend. In Piet -te Kottebaiere heb 'k 66k
wel wete (te) weune : daer was -te bregge. Nou rij j e-ze recht fan Katte-binnen-off, toe fet. Azze -we nou op-tat Mallegat waere, dan skote -we z66 over nae
die groote bregge toe. Toe was 'r Roovers bregge-n -iet. Van 't Tol of kon je
d'r nae toe komme. Zoo lang as mijn heuge mag; toe was 'k nog 'n klāan
j ongetj e.
11.
H. Van dat auwerwesse zou 'k nog rijkelak op kenne geve, as 't maer in
me gedachte skiete wul. Nou heb 'k nog sitte denke in me ienzaemhāaid:
vrouger 's winters, as we behauwe teelt hadde — 'k spreek fan me jonge tijt
hoor ! — nou dan sting je gemiendelak zoo'n week of twaelaf-dortien op -terolle. Dan ginge we skietloote of kolfskloote: slaen mit 'n stok in daeran
'n vierkant stik hāuwt ; die stok sting 'n beetje terzēt. Dan waere wij jonges,
dan liepe we vooruit, in dan ginge we taite maeke : van die hoopies sand, daer
mosse de kolve bove-n-op. Dan stinge-ze zoo net's 'k nou stae : dan namme
ze de stok in slaege ze z66 die kloot 'n end weg over de strant. Ze slēge
vierkant over de Waetering heen; āer ie op -te grant kwam, zoo over de
Waetering heen. Wij liepe maer vomit, ammaer varuit, maekte dat we de
tāaite hadde zieje. Jonges sloege d'r in getrauwde- n-66k. De kollafskloote
waere zoo groot. Dan ginge we nae Noortach, Noortach-deur ging dat, maer
dan ging 't op boome die daer stonge, van 't tol tot de baen toe. Dan kwamme
we zoo bij de dorde sluis uit. Dan ginge we zoo Kattak-binne deur nae de
Nieuwe Anleg, die sting 66k an de Noortkant. Dat was 'n horreborrag hoor !
Daer sting 'n deur waer je in kwam, in daer hāai-je 'n deur nae de kachel,
dāer ging 't op heen. Maer was 't nou da-je doch : „Ik ken 't winne !" (die
houfde-n-iet to betaele ! ) dan ging ie soms 't leste endje deur 't raem, heen:
die ruit tie wier toch betaelt, da ching mit 'n snee in de neus, da begrijp je
wel. Dan ginge we van Katte-binnen -n-of zingende -n-an, allemael mit-te snee
in de neus, 'n beetje luchtach, iet smoorloos hoor, zoo iet! -- Skaietloote dat
was weer āors, zie j e ! Hier nou bij de Waetering off, dat was allegaer duin
over weerssije. Dan ginge we bij de huize vandaen, bij H āan van Rāane an de
Sluiswegt. Dan ginge we op 't Skillappat, nae de twiede sluis hoor ! Dat ching
op stiene, 'n stik of seuve-acht stiene, daer ging 't op. Wie -'r 't āest op was,
die won. Dat ching op -te Waetering-an, de wegt -tie lāat 'r noch, jae over de
Waetering dan hoor ! Dat ching dan 66k zoo recht deur nae Kattabinne,
skietlootende -n-an. Dan kwamme-we-n -66k weer op 't end van 't Mallegat, in
dan weer op -te Nieuwe Anleg toe. Toe wierd'r wat maer ebruikt as nou:
'n roemertje voor 'n stuiver, 'n hāele kruik voor vaertien stuivers. Dan ginge
we 66k weer net iender as mit kloote. Die teuge de boom an sloog, die won
dat. „Op 't felt" nomde wij dat. Nou praet 'k fan me jonge tijt hoor! Op strant
ging 't op -te hoope. In 'durrap siege-we -n -iet. As-we buite Noortach waere,
tege -we weer an. Toe was 'k al in de twintig jaer.
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12.
( H. heeft het gehad over de Jodenbegraafplaats die nog altijd aan de zeekant
van Katwijk Binnen wordt gevonden, en waar in zijn jongen tijd een schaap
graasde) : Ik sprak fan die skaepe: dan beurde 't weldaris dat we ons skietloot
over de muur heen gooide. Nou dan mosse-we weer zien, dat we die skietloot krege, we konne-n-'m daer iet laete legge. As die skaepe ons in de gaete
krege, dan kwamme ze nae ons toe. Dan kwamme-ze ons doffe. 't Mos alles te
ruifel gaen, in de stilte, want je moch 'r iet 6p; de Jode wēl.
K. ( Een 89-jarige over 't „skietloote" ) : Aēst ching 't op-te deur van de
vierbāot, wat nou noch-te deur van die viertorent is. In dan hāaie-we daer
zoo'n groote del. Romt fan duine, daer nou die nieuwe huize staen, waer Gijs
van Aele-n-eweunt h āad in Rāan van Teune, daer wier op-egooit. In z66'n
del lag 'n plaesje, in daer mikte we-n-op. In dan ginge-we weer daer vandaen,
'n end vorder, daer lag 66k weer 'n del mit soo'n plaesje. As je 'r dichst
bijlag of 'r op lag, dan won je. Daer vandaen ging 't op-te deur van 't kerkhof.
In dan ging 't daer vandaen nog weldaris nae Kattebinne. Van paeltje op
paeltje, an de bovekant van die paedjies stinge die. In dan hadde we jonges
die droege de jasse. Die hadde we-n-66k: mijn jonge h āad 'r nog 'n kostelak
kesjak (want toe droege ze nog 'n kesjak) an verspeult. Dat hāad-ie 'r mit
laete hange-ūn-op 'n paeltje in nooit warom ehāad. Toe was ie 'n jaer of
tien-ellaf. -- Dan ginge we nae de Roskam, in die 't tan won, die mos
trakteere. In dan weer warom. In dan ginge we weer hier van daen langs-testrant nae Noortach; dan ginge we nae Jannetje Vliete, dat was 'n kl āan
"rreborragje. Dat was 'n slaegerij bedien. Die vrā,uw slachtte vāarakas.
As-je nou mit s'n zosse was, hadde je drie balle. Je gooide beurt far beurt.
Twie plouge ! As je mit s'n achte was, hāai elleke ploug twie balle. 't Ching
om 'n paer sente, maer de ploug-tie-won trakteerde. (van de gewonnen pot) .
Dat kollave dat was weer āors. Bij de Zwaen h āad 'n kollafbaen estaen.
Maer ze deene 't ook op strant. Dan wier de bal op-te torent ezetted. Nou
ging 't om de klappe nae de Waetering toe. In weet je wie daer de felste
klapper van was? Keesje Leen. Die sloech 'm in iene klap drijvens in de
Waetering. Hier bij de Worraf van daen drijvens in de Waetering. Dat wier
altijd edaen as 't 'n harde strand was. Dat ching om beurte, man voor man.
13.
P. An de Zuidkant as-je daer vaerde, moss-je oppasse, dan kwam je-n-op
aud-Kattek. Jae, dan viste je-n-op die stiene van oud-Kattak. Bezuie de Auwe
Kerrak, 't Skuitegat, daer nog bezuie. In de Lek, op 'n vaem of acht, op drie
duizent meter. Je haelde de stiene-n-op mitte nette. Van die groote stiene
hāai-je, bē jae. Dan zāaie we 't: Da's noch fan aud-Kattak. 't Lag soo tusse
de āeste in twiede pael in. Daer hebbe altijt huize-n-estaen hoor. Allegaer
nae de grond egaen. D'r zelle d'r nog wel staen, maer iet māer z66veul as
vrouger. 't Is now maer per gelok in ze hebbe now zoo'n auwerwesse stien
daris. Auwe Jaep Bent die wisttat zoo goet fan belang.
H. Dat mot al hāel auwerwess weze, want toe ik 'n jonge was, heb ik 't 66k
hoore zegge. Zellef ophaele heb 'k iet māer hellepe doen. Daer is now gien
mensch māer die van die huizen weet. In weet je hoe ze an aud-Kattak ekomme
benne? Deur 'n Kat: 't āest wat „'r op" was, was 'n kat. Ik heb 't huis op hoore
nomme-n-66k. Dat was-taer voor de auwe kerrak in zāe. Toe was te strant
sat) brāed-iet.
Ik weet wel datter veul skepe an de strant stinge, 'n endje om de Zui
kwamme d'r verskāaie paele voor d'n dach. Dat was 66k fan 'n skip-tat-taer
estrand was. Dat skip was in de tijt van de oorlog estrand: dat was rijk: daer
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zat cheld in. Dat was-tan mit roues weer weldaris, dat we paele of ginge hakke.
P. Je raekte welderis vast. Auwe Jaep Bent die wist 't soo goet fan
belang! Jae, je mot telle, die was zoo veul auwer as ik. Jaep Bent die was bij
Auwe Meerburrage. As kint in huffs bij auwe Meerburrage. Hij hadde nog axis
'n skuit, hij was in eskeept in toe mossie 's ochens off-faere, in toe gong-ie
's ochens gong-ie nae de skuit, in toe auwe Dirrak Taet, die z āai teuge-n-'m:
„'t Is wel je weertje maer je winnatj a is 't iet." Toe ging ie de worref-off
toe zee-die : „'k Heb noch-chien wint noodag." In toe die wech-ching, toe
kreeg-ie wint. In 'n goeje wint, toe hāai-die 'm noodeg toe-ie vlot wier. Jae,
Jaep Bent, die hadde gelok. Een zeun van auwe Jaep Bente die haat noch fan
Geertj a Ysbrande-n-estiert.
H. Die skuit heb 'k ehāad toe-die ziek lāai. Altijt op-tie kandiesies dat-ie
beter wier, dan hij weer skipper. Pinkster kreeg 'k 'm. Hij is esturrave. Ik sau
'r toch bij vaere voor skippers gaezie. Die zeun hiette 66k Jaecob Bent.
P. De dokter die h āad-'m (jonge Benta) de haele nacht late loope. Dat was
om dat-tie man ijselek fan de rimmetiek was. Die man die liep six') krom,
die kon z'n āage temet iet rechte. Die mos-toe de haele nacht in fen stik
loope-n-op straet, dat hāai de dokter ez āat. 's Ochens mosse-z'-'m van de
straet of-haele. Hij is 'r niks mit aevenseert hoor ! Hij kon iet maer loope
van .stij fte. Zoo'n haele nacht op straet!
H. Dat waere gien dokters, dat waere oliekoopers. Ze kwamme mit freemde
spulle, mit doktersgoed. Je mot 'r am lathe, hoe of 't toch vrouger toeging.
Ze dee-n-'t ook hoor, om beter te worde. Hoe ienvaudich hebbe die mense toch
vrouger eweest. Want wie zou dat now noch doen.
14.
P. Vijf māon skol is 'n ton. D'r gonge toe tien van die groote skolle in
zoo'n māo.
H. Je zette d'r zos op om of te slaen, ien voor de op-hoog. De wijve-n-op
strant hielape allegaer, wfj mosse-n-omboort vis uitgeve. Om-boort waere d'r
drie omlaeg an 't skol opraepe. Dat ching allegaer in die toe-m āon. D'r was
'r ien die gaf die māon op-te-bil off. Hij liet-se zāo zakke, dan liet-ie ien end
valle. De vrāuwe die haelde-n-'m van d'n ander z'n skoer of, elk 'n oor. De
vrauwe die mosse allegaer die vis doen, de snaeze telle, uitlegge-n-66k: alles.
As-we 'n beetje onvis hadde, dan hadde-we-n-'n voorzoodj e. Daer ginge allegaer
de grootste tonge bij. Twie of drie snāes. Choe! da sel nog wel weze. As-we-n-'n
beetje tarrebot hadde, ging 'r dat ook bij. De m āon allegaer zos-an-zos. In dat
ken iet skele, as je rog hadde, levende rog, die wier ook op-te strant uitesprāaid. In vrouger hadde we veul van die rooje poan 66k. Alles ofsonderlak,
wat onvis was. Ofslach, da's fast, dan sting d'r 'n haele sk āere mense rondom
de vis allegaer. Choejen tij t : honderde! Net op soo'n wijs as now mit-te pekelhaering. De skol die sting beneen: vrij van de ofslach, asser ofslach ching;
't voorzoodje. Kwamme-ze tekort veer de skol, dan mosse ze-n-'n m āo inbreke.
D'r wier āest wat sand op-te-māo echooid voor 't ofsliere. D'r ging mee nog al
veul vis op hoer ! Nou! Hoe hooger opestaepelt, hoe miser sente!
P. We zāaje altijt aswe skol hadde. Zoo twintig of dortag ton. Weldaris
hadde-we van die groote skol daer vandaan. Bij auwe Jaep Chuite toe was 'k
'n j ongetj e, duizent chulde beskouwde-we. Maer dat spreekt, 't mos, mit soo'n
skuit, mos alles vleuge ! Ik heb me vaeder hoore zegge : 's avons om nege-n-ure
bij 't Flie ging ie visse, in om twaelaf ure haelde-die z'n net skeep. In toe
hāai-die 15 ton skol; om twaelaf ure. In allegaer van die groote skol. Chien
klāane net asse now hebbe. In 't bun hiette die spr āaiskol. Die wier uitesprāaid in ov-eslege. Die skol die g66ide we zoo in 't bun achter 'n skot, twie
stinge d'r in an weerskante-n-ien.
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H. 't Bun was ope. D'r lag 'n deke over 't bun heen, over weerszij j e totte
hellaf t. Asse we chien nood-an hadde, dan bleve die proppe-n-altijd ope : die
proppe zatte d'r in de skuit. As we om de Noord soo veul skol vinge, dan ginge
de proppe-n-in. We hadde-n-'n los bun hoor; 's seumers dan ging 't uit-te
skuit van daen dan ging 't bij de baes op-te dam. Die proppe daer zat 'n romt
ijzer ringetje-n-om, voor 't slaen, dat se iet en splete. Dat mos allegaer sakuur
gaen hoor. We skote onze skol uit in viere : groote kantskol, kl āane kantskol
in braet. Sprāaiskol hinge we mitte kop nae de laegte in 't bun. D'r waere d'r
weldaris die dood waere-n-66k, as 't 'n beetje lang duurde. Maer die gooide
we d'r uit. Levend dat verkocht z'n āage. Dat was 'n aerdag gezicht astie
skol zoo lach te springe op te strant. In die rooje lauwer ēnze in 't bun, van
die groote kabbelau ook. Al hadde w'r 'n stik of drie, want zooveul h āaje-w'r
iet hoor.
P. Azze-we gunter tonge vangde, dan lubde we ze, in dan gooide we ze
in 't saut.
H. Die tong heb 'k nooit hellape zaute. Weet je wat we wel dede? We
verkochte ze an de Engelse-n-op sāe. De tongkoopers kwaeme dan. In dan
hadde die altijt de man twie kaekies, van die bollebuisies, nomde we die.
Altijt, allienig asse dood waere. De levende-n-iet hoor. De Engelse die lubte
die dooj e tonge. Ik hep fan me leve-n-iet elubt, neen hoor. Weet je watte we
wel deea? De skellevis die sneea we de kop hallaf of, in de skar ook.
P. Vrouger dan zette we weldaris kop opperdan-op, om te losse. Vrouger
as we nae de roze ginge. Nou hoor je 'r iet m āer van. Maer man ! dan kon je
d'r zāewers van daen haele van belang! Dan z āaj e-ze : Waer heb je-n-evist?
In de roosies ! As je dieper kwam dan negentien vaem, dan kwam je-n-in de
stiene. Jae, in 't ching allegaer op 't loodje heen. Dan gebeurde 't weldaris
datte-we 't net zoo wechchooide mitte stilte.
Tonge-n-in tarrabot die sneea we allegaer in 't saut foor ons. Dan hadde
we toch 's winters 'n zolder vol drooge vis ! Dat was toe chien sent waert.
Skol was dierder.
Dat beurde genoch dat we z66'n dag of tien in Aemelant lagge. Nou dan
gingewe de tong in tarrabot allegaer snij j e in zaute. Dan z āaj e we : We motte
maeke datte we-n-'n droog visje hebbe.
15.
D'r wier weldaris skalkeraesie edaen vrouger. Dat h āat in de Waeterwegt
eweest. Toe benne ze in die wāai verdaegt, in toe hebbe ze-n-'n skaep mit
'n tauw, mit 't spil deur 't waeter ewonne.
H. 't Ken wel, want 't waere raere gaste vrouger. Want vrouger was 't
skrael bik. Alles ! Dus 't ken best plaets hebbe hoor ! Vooral in de Waeterwegt,
das makkelak anoch. Want je legt binne de tonne.
P. In de Waeterwegt gong je ook weldaris bedele. Jae je stopje was leeg.
Dat Ketoor, dat kl āane Ketoortje, dat ching vraege. Toe kreech ie twie sneetjies
brood bij 'n boer. Jae hij zat maer te beve. Toe woue-ie d'r ien bewaere, in
toe zee die: d āt brood is foor me vaeder. Toe zee die mense: Eet jij maer,
j ij krijg foor je vaeder 66k.
X. tot H. Ken je dat Ketoortje?
H. Wē jae 'k, wēj ae 'k . . . ? Ik ken ze allegaer wel. Jae weet je az we dan
in de Waeterwegt laege, in 't was te moeite iet om of te slaen, dan ginge we
dat bij die boerderije verkoope. Maer b ēdele daer weet 'k iet fan hoor.
P. Dat Ketoortje luste graeg 'n borreltje, in toe z āat-ie : 'k Sauw wel
'n slokje luste. Toe streek ie neer, in toe zeea ze : Kijk, die āarame man d'ris,
die is in-ezege, zoo maer op te straet. Toe hebbe ze 'm op-epakt, in zoo in,
de hbrraborrach edroge bij de kachel. In toe kreech-ie twie slokkies.
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16.
Krepele Gerrat Chuit, da's Wullem Plasse grootfaeder, die voer veul
van Aei van Knelis Duine, in die gong dan 's winters koeie-n-in skaepe vaere,
binnewaers fan daen, in die vaerde die nae Engeland. In Piet Chuit die h āad
ook noch kaes evaere, in kiste beste bokkam. Dat was Piet Chuite werrak, die
was taer beknauwder in.
H. Die heb 'k ook best ekend, Krepele Gerrat Chuit. D'r waere d'r wel
māer, hoor! Maer mitte winterdag asset hard vroor, asse binne-n-iet faere-n-n
konne, dan wier dat an-enome. Die vracht van de romde kaesies, van die
hoovetjies. 't Beurde weldaris dat we ze viste-n-66k, die ze overboord egooid
hadde mit rouw weer, lijfweer nomde we dat. Dan was alles op dek, behalve
de jonges tan. Dat ching māest nae Lonne, dat ching hier in de skuit voor
Kattak.
P. As-je je klijne ook verspeuld en hadde, dan gooid ē je-n-'n ijzere pot
om te koke-n-over boord, mit 't rijtuig d'r op estoke. We vaerde-n-op part,
in wat je verloor dat mos je betaele.
H. 't Beurde 'n ook weldaris da-j-n-'n twintag dortag chulde overhauwde.
De skipper die ging de koste-n-ophaele bij de smit, de timmerman. Je brocht
je briefies bij je baes. Die gaf 't cheld uit te bent. As nou alles betaelt was,
wat er sting, in d'r was over, dat overskot kreeg je. De skipper ging betaele-n66k. Dan kreeg je-n-'n fooitj e, zie je. Dat was s'n linker zakje zoo, daer
krege de wijve-n-iet fan, hoor !
P. As-je nou hondert chulde beskouwde, dan bleef er vijftien guide voor
't bent staen : 'n pot, die hauwde de baes in. Uit 't bent fandaen betaelde die
dat. As je nou te kort kwam, wier 't fan je sente behauwe teelt ov-ehauwe.
Onder de teelt hāai je chien bent. Asset swaerd an de grond kwam, dan
wassat an stikkend. Dan wier 't uit je bent betaelt. De blokmaeker, voerman,
alles moss-je uit-tat bentgeld betaele, vorrawer 66k, moss-je 66k betaele. In
el brak je 'n roer, of al brak je 'n plank, je moss 'm betaele. In die tijd
moss-je alles betaele. Piet Mol die hāad aris 'n h āele vleet verlore. Toe voer
'k 'r bij. Die hē-we motte betaele. Toe we weer is an eweest waere, mit chien
voile skuit haering in toe hāad Hubrecht teuge Piet Molle-n-ezāad : Je mot
'm nou aris choet fol zien te vange.
Toe hadde we nog 'n ton of fier zaut an-boort, in toe doche we nae huis
te gaen. Skietē ! . ., , zāat Piet Mol. In toe krege we rouw weer, in toe verspeulde we de hāele vleet. Wēch, teelt fan 9000 ! Toe h āaje we voor niet evaere,
de hāele teelt. Die rāeder die gaf tie vleet wel, maer azze-we die nette verlore,
moss je betaele. 't Geld bleef bij Hubrechte. Want as-je bove je koste was,
hāai je vijf guide van 't duizend. Weet je waar je vrouger vrij van was?
As-je de pees in de speeraps had, dan houfde je de nette iet te betaele. As-je
chien koste-n-en maekte, h āai-j e over. As-je'n omhoog sting, ging de skipper,
ging rekeninge-n-ophaele in betaele. Nou weet de skipper 'r iet m āer van.
Kees fan Sakke wou 'r nooit chien hallave sent fan hebbe hoor !
H. (over het „zwaere stik") . 't Zat mit bande vast, dan zette-we dat
overēnd teuge 't skot an in de kee. As we zagge dat onze voorganger te slecht
wier. dan ginge we 't losmaeke. 't End ginge we dan kl āen. Je hadde altijd
twie tauwe in de bil legge; op 't end daer was 'n oog in.
De jonge zat mit s'n regge, bij 't raepskiete, mit s'n regge teuge de koot an.
't Was ov-eskote hoor ! Er was 'n klāan gaetje-n-in waer wij 't ete deurheen
haelde. Azze-we spill āopte in de jonge hauwde vast, dan liepe we zoo over
z'n hoofd heen. Dat benne de kl āane skuitjies eweest. Laeter mit-te groote
skuite ging er veul in de kasbak. Daer ginge 'k weet iet hoeveul tonne-n-in.
Ass at nou dāos lief weertje-n-is, hauw je de mast op : anders laet j'm in
de mik sakke. 't Seuventag jaer eleen is Dirrak Mol an ekomme mit rouw
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weer. Want 'k was twie in twintag jaer. Toe die in 't slach was, zagge z'm
nog op te mast zitte. Maer in 't slach is ie 'r ov-eslege. Toe is ie dood naest-te
skuit an-ekomme. Te Noortach. Hij was recht.
Dan is 'r nog 'n skuit an-ekomme, daer zatte noch 'n paar lijke-n-in. Maer
doot hoor ! Wullem van Aeve is hallav-wege Skeveling an-ekomme, 'n paer ure
buite land hebbe ze 't ongemak ekrege. Ze lagge noch an de vleet of ten anker.
Ze hebbe-n-'t ezien mitte kijker te Noortach. Vijf manuite nae de skuit is ie
dood an-ekomme. Da's wel naer as je zoo je leve laet . . . Mijn broer dan,
die lāai bij Lāaistof onder de wal. Toe in 'n sn āewbui — ze konne niks sien —
is ie ezāald deur 'n skip. De skuit weg, maer 't follak allemael op 't skip.
Hij hāat se te Harwick binne-n-ebrocht. Me broer was skipper. Die was 'r
't lest op. De skuit was aniens wech. Toe dee 't skip 'n hap in toe wier ie mit-te
bouchspriet onder z'n fok aniens op 'dek egooid.
Mit-te twiede is ie 'r z6o māoi iet ov-ekomme. Mit-te twiede Oktober storram
is ie ebleve. Ik hep tan mee-emaekt tat 'r drie skepe gelijk stinge hier. In
'k hep 't ook foor m'ooge-n-ezien: dat was 'n barrak, hij hadde kole-n-elaen.
Dat was mit 'n hooge wint; rouw weer. 't Waeter teuge de duin an. Je h āai
niks āors iet as skepe, guile skepe. Toe was 'k nog 'n skooljonge. 't Strande
hallave wege Noortach. 'n Hoop follak ! Toe komt 'r 'n hoop waeter loope-n-in
zbo alle drie de maste gelijk over boort. De mense zie je zoo sparrale! Toe
zatte d'r drie op fen brok hauwt. De Kattakers die choet zwemme-n-en konne
waere-n-ant swemme, om die mense te redde. Twie zwarte in 'n blanke zatte
d'r op. In ze zelle ze net gape, de zwemmer, toe komt-'r 'n hoop waeter
lādpe, in zoo slaet-te kaptaain 'r of; in wēch ook. Die twie zwarte benne
hier wel 'n week of zos seuve-n-eweest; in de Zwaen. De mense zate-n-allemael
in de mast lest. Maer de rest was allegaer wech. Dat h āad nae gedachte wel
'n Fransman eweest. De strant-tie lach fol mid brood. Allegaer van die vierkante broon. Dan sneene we z66'n zak ope ; in de midde waere ze lekker droog.
Vierkante Franse kaek, elke aevant 'n potte brokke-n-op.
17.
Nou zel 'k enkelt maer fan me moeder vertelle, waer 'k heugenskop fan
heb. Vrouger toe hāaj e we chien kachels : 'r lāai 'n vierkante plaet op-te gront,
in daerover heen 'n driekante. Net 'n teeblad dat an iene kant ope-n-is. Daer
gooide we-n-in: doorans, rijze in nolle, dat benne van die wortels onder de
gront fandaen. In dan brandde we die s'aevans ; in dan voor verbrande, in
achter bevrore we. In dan konne we mak āar iet sien van de rook. In+ as-je
dan je raem ope-zettede, stierf je weer van de kauw. — Mijn moeder ging uit
werrake voor 'n skelling per dag, in zeuve stuivers. In as-se dan 's aevans
thuis kwam, dan ging ze zitte naeje in zitte stoppe voor 't huishauwe. In dan
hāai ze zoo'n lampje, zoo groot (ongeveer 2 d.m.), in daer brandde we chroene
olie in. Dat lampje zat 'n tuit in mit 'n katoentj e. As now die olie 'n beetje
minderde, dan zette we dat lamp j e skeef, op s'n kant. Dan brandde-n-'t weer.
We leefde toe uit-te duine in uit-te zāe : aerapale zouke, dro•ge vis as me
vaeder chien stee hadde. Laeter is-tat chaen aevenseere. Toe liep je iet māer
leeg. Ik hep nooit leeg eloope. Aerapale zouke! D'r waere genoch z āelui die
de hakker in de kriel meenamme asse 's Maendas of-foere. As je-n-'n koffietij dj e hadde of asset stilletjies was zette ze-n-'n tij tj e hallavwege Skeveling
an, in ginge bij 't slach, in daer overal aerapale zouke. As-je hallaf-waeter
anzette, voer je of asset waeter ging wasse. As-je in de buite-lek viste —
daer heb 'k 't over — op negen of tien vaem, in de binne-lek zeuve-n-in acht.
Zāewelaker kwamme we-n-iet. Mitte Noorelake wint ginge we opperdan tot
Sanfart toe. As tan 't tij kwam, ginge we visse op zeuve acht vaem heen.
De hāele kust langs. Bij Skeveling strijke of soms hallafwege Skeveling dat
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komi; 'r an, hoe hard of we viste. 't Is bij mijn ebeurt, toe ging de vloot
allegaer an zāe. 's Maendas toe voere we-n-of. We sjauwde-n-al opte kust,
allegaer an zāe. 'k Sech teuge de gaste: Weet je w āt? We zelle daris passe
in de binnelek 'n tij. Toe benne we daer ebleve in toe hadde we 's Weundasochans hondert zos in vaertag chulde-n-an de wal. 's Weunsdas kwam de h āele
vloot an. Beskouwde allegaer vijftien in zostien guide. Toe allegaer in de
binnelek, toe moss je aris ezien hebbe, wat al 'n vaertuige. Allamael bakse in
de donker. Maerte Plug die leefde nog, die viste 'r de klamp bij ons of. Dat
swaert doet s'n kusting an die klamp. Toe mosse we van nood an deugt blijve
staen, 's Weundas 's ochans, voor 'n nieuwe klamp. 'n Uur of fier buite land,
voor Kattak in Noortech, daer bezuije h āai je de kwaegrond. Je kon 'r iet
deurhaele hoor ! in die kwaegrond : daedelak je net f ij n ! — Bij Wullem van
Zijne benne we mit-te storramfok op 'r deur ehaeit. Storramweer! de lijne
stinge hooger as te skuit soo now in dan. 't Kon iet skele watje dee of wat
je-n-iet an dee : je kon 'm 'r iet uit-krijge, 't stel.
Bij Nieuwediep viste we-n-66k, laeter an zāe van de Straet. Ik hep 'r mit
stil weertje . . . 's Saetardas-aevans h āaje we de klijn wech-egooit mit-te stilte,
niet te wete dat we in de Straet waere. De skuit dee gien kracht an de kaebel;
die sleepte over de stiene heen. Op lest, Sundas-middas is-te kaebel ebroke,
van de stilte. Asset 'n kauwtje eweest hadde, h āai 't iet ebeurt: D ān hauw
je je kaebel deun.
'n Tseuvantag jaer eleen — 't is al 'n h āele tijt eleen — tusse Lāaistoff
in Yarmuije-n-in daer lāai 'n bankje, 'n uur buite-land. In dat was te varzichtachste Skevelinger van h āel Skeveling, „'t Wāesj e" nomde z'm. Die ging
over 't bankje heen. Hij krijgt 'n hoop waeter, in de skuit 6m! Alles wech!
'k Geloof dat 't mitte nacht beurde. Asset te stijf was om te skiete ginge we
altijd om d'in; zāalde bij Haesburrach, Winterduin, Krommer in L āaistoff.
Op-te Krommer brandde altijt twie viere nē 's op Aaimant. De Leense banke,
in mijn tijt raekte je 'r op mit-te skuit. Ik hep 'r zellaf wel op eraekt in de
zeumer; 't was āarag laeg waeter. We wisse-n-'t wel hoor ! We l āege mid al
de zāale-n-op. 't Was nog in m'n matroosskop bij auwe Leen Duine. We
hebbe-n-'m 'r over-eboomt mit-te b66me, in zoo 't tij ov-estopt onder de wal.
't Was 'n rappe, radde man, auwe Leen Duin.
Nou kom 'k weer op-te winter. Toe hadde we iene zāeward edaen in de
maent fan Maert. In toe 't kostchoed omboort was, in w' alles edaen hadde —
't was 8 Maert — toe ginge we nae 't ij s. Van Kattak tot L āaj e sting 't toe
vol tente. Je kon 'r mit fier paerde-n-op staen; 't ijs was stik-fol. 'n Stik of
zeuva acht, die al 'n beetje auwer waere, ginge op 'n ladder op 't ij s sitte,
in 'n stik of drie trekke. Toe lach 't ijs dik an de strant. Daer hakte ze-n-'n
glow in. Anders moss-je mit laeg-waeter anzette-n-in dan bleve we'r buite.
't Beurde genoch datte we geniens 't s āal weg-neme konne mit-te Ooste-bries.
Ik heb ezien dat-te mense op-te z āe liepe. Vrouger h āai-je sloupe, die kwamme
allegaer in 't Nieuwediep binne. Asset swaer evrore h āai, konne ze iet binne
komme. Ze ginge dan de kust langs mit-te vlagge-n-op. Langs Aaimant in de
Wijk in zoo. Dan ginge d'r 'n pertij kooplui hier in de boot 'r nae toe roeie.
Ze ginge-n-an 't akkerdeere over de vissies, om ze te verkoope. Buite de bank
gooide ze-n-'t anker wech. Dan voer de b āot deur de glow, de mense-n-an de
kant 'r van. Asse hier iet kochte, ginge ze nae Skeveling. Ze waere zoo soms van
Aaimand ov-ekomme. Vlaerding ginge z'ook nae toe.
Op-te skuit wier j'āest rāepskieter. Ik ben aniens fan drie vierend āels op
man ekomme. Ik was mit me achttien jaer spillooper : mit-te borst hoor !
alles mit-te borst ! De vleet moss 'r uit. Dan gooide je de klijn wech, as j'iet
onder de Engelse wal kon komme. Onder de Hollanse wal ging je nooit, as-te
wint fan 't West was. Bij 't Waeterhuisje te Lāaistof, om 't houkje, lagge
dan wel twiehondert skuite: de hāele Skevelingse-n-in Kattekse vloot; 't huisje
Dir . G. S. Overdiep, Woordenboek v. d. volkstaal van Katwijk aan Zee.
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staed an de Noortkant. Om waeter ginge we daer veul, dat fan de borrage-n
ofloopt.
Toe 'k foor matroos foer benne-we pas chaen kaeke. We wisse 1 ) noch iet
fan kaeke-n-of. 'n Kantje dat d āelde we as we-n-op te rolle stinge-n-in 't
Skuitegat. Bē jae, 'k was 23 jaer, toe sneea we ze de kop nog of. We deco
toe toch al rāaize van twie of drie daege. 's Weundas of-vaere in 's Saetardas
an, mit 100.000. Ze wiere allegaer eteld. Zeuve duizend op 'n waege. De stikke
waere voor de telders. Maer 'k hep 't ook fan me leve-n-eh āad: Op-te vaertien
daege-n-'n skuite haering, in op-te zos weke-n-an. Vier weke onder weech.
Ik stierde van Klaes Haezenote. Ammaer in de wind, in stijf. We konne iet
ten anker komme van de skuite die allegaer an de vleet laege. Toe h ē-we zoo
maer de kaele rāep weg-egooid. We hadde ganiens m āer zauwt om-boort.
18.
De twiede rāais (mit-te nieuwe skuit) kwamme we binne mit fier honderdin-zos-in tachtag kantjies. Daer beskouwde we twie duizend guide-n-an. We
brochte wel an de wal : twaelaf honderd-in-zos in dortach kantjies brochte
we-n-an de wal. In daer beskouwde we-n-an zos-in-vaertag honderd ; vrij
geld. — De āeste rāais toe we offoere toe namme we 105 ton zauwt mee.
Nou in die twiede rāais toe hadde we zos-in-tachtag ton steurhaering. 't Leste
skot nog zos-in-sostag kantjies haering. Toe waere we twie daege uit-te vloot.
Toe ginge we skiete: gien vaertuigje bij ons; niks. In dik fan regen in alles;
stik in de wind, in 'n hāele gelegenhāait. We hadde nog fijf ton zauwt;
honderd ton verzauwte. Toe z āat 's Maendas zāat Dirrak de Turrak, „Mode
we-n-iet skiete aauwe?" 'k Seg : „As jollie wulle." 'k Sting an 't roer. Mid-'n
skuit kon je toch iet vordere mit soo'n kraemerij. Toe ben' we-n-an skot
egaen. De gelegenhāaid bleef s•o. Dinsdasochans kijke: niks in, bijskiete weer.
'k Seg: „We skiete toch iet op." Toe in de nacht fan de Dingsdag opte
Weunsdag toe komme ze me roupe (zie hiervoor blz. VII). Maetjies-haering
hebbe we nog wel 'n ton of tien estortet in de groote kasbak om die tonne
õõk nog te gebruike. We mosse ze steure in de tonne. Hoeveul mense of 'r toe
omboord eweest benne-n-om to kijke waer of-tie haering zat, dat was onnommelak. Toe waere d'r zukke loggers nog iet n ē's nou hoor ! In we hadde
nog 'n skip foor de zāe hoor ! Toe we langs-te kant kwaeme, spronge we allemael
uit-te skuit fandaen om te kijke hoe diep of we laaie! Jae; 400 pekelhaering
in zos in tachtag steurhaering.
De āeste rāais toe beskouwde we vijftien-honderd-vijf-in-dortag guide sk••n
gelt. De twiede rāais, fier weke, toe beskouwde we twie duizend guide. In
de dorde rāais kwaeme we mit vierhonderd-in-twintag an. We deea die teelt
drie rāaize, maer deeje we-n-iet voor zos-in-vaertag. Jae zos-in-vaertag was
die teelt. Dus-te haering was toe bok goedkoop.
X. Was-te dorde rāais an de strand?
J. Neen, in Masluis. Ik heppor winterlaeg õõk elege mit me skuit, de leste
rāais. Toe hadde je daer zāo'n gat an de overkant, in 't chroen. An deuze
kant kon je let, daer h āai je huize. Ofslaeges tan brochte we twaelafhonderd
zos-in-dortach kantjies haering an. Dat wil zegge buite ons braedje, dat tel 'k
iet. Dat was ofslaeges 1236. We waere iet vroug evaere. Ik foer nooit iet
froug; 'k heb iens me leve, zoo lang as 'k evaere heb, vroug evaere. Toe benne
we om de Noord eweest bij 't āailant. Toe benne we 'r Pinkster uit-eskaaie.
Toe stinge we buite vlote, toe zāad-te baes, nou zaaw 'k 'r maer uitskaaie-nook. Nou, we stinge gemiendelak vaertien daege-n-op te rolle : r āepm,uize, braels
klaer maeke, speeraps maeke, r āeptere, insteke : we stinge gemiendelak vaertien
1
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daege onder de worraf. Kruistij j e. 'NW jae, je mos weldaris nae mekaer wachte
mit te timmere. 't Ching allegaer op-te beurt. As je soms mit s'n viere of fijve
gelijk uitskee, in je hadde de leste beurt mit trekke, dan h āai je, as we gelijk
optrokke de leste beurt mit timmere-n-66k. Zoo ging dat. Al h āai je-n-'n
nieuwe skuit, 'n timmerman mos je toch hebbe, as je 'r uitskaaide mit kantfaere.
Dat sel nou 'n vaertag jaer eleen weze; vaertag jaer. Drie in dortag jaer
ben 'k al van de zāe. Of nou? Ik hep 'r nog 'n jaer of zeuve mid-evaere. Dus
't is iet anger eleen.
De knecht hāad weze vraege wellake zāale 'k hadde altijt. Ik sech: gele,
allegaer gele. In 'n vlerrak, 'n witte vlerrak in 'n prinsekop. Ik hep rooie-nehāad, in 'k hep prinse-n-eh āad. Rood-wit-rood, in rāoj e. Aēst prinse, in voor
de rest rooje. 'n Vaertag-voeter was 't. De plaesknecht die is over 'n week of
drie komme vraege, Dirak. Maer 'k wissat al! Onze Aeltje die z āai, zoo z'm
zag dreege : „da's me grootfaedersskuit !" Die 'm droge die z āaie : „Hoe weet
je dat?" „Wel dat sien 'k aniens" z āait se. Op soo'n baertje dreegde z'm. Van
die jaere, dat mot soo in je gedachte opkomme, anders weet je 't iet. As 't
dortag, vaertag jaer eleen is, dan weet je 't iet."
X. 'k Wet dat je noch fan j' āeste teeltje weet.
J. 'k Voer voor anderhallaf vierend āels mit s'n bāaje. Ik was rāepskieter,
in hij was ofhauwer. Anderhallaf vierendāels mit s'n bāaj e ; toe ging dit soo.
'k Was achttien jaer, toe ben 'k foor matroos gaen vaere ; spillooper. Toe mos
je altijt de vleet opwinne, dat weet je mit je borst. Nou toe maekte we altijt
steurhaering. Asset nou behaauwe teelt was, in we ginge nae huis, in we
hadde nog 'n paer māon haering, die kaekte we-n-om te dāele. We sneea ze
de kop of, in 't sauwt. Die dāelde we in 't skuitegat. As we opetrokke stinge;
in de winterlaeg. 'k Hep dortag jaer estierd, in 'k heb iens 't allerlaegste-neweest, van de h āele vloot. Toe beskouwde we zeuve-n-in-dortag honderd guide.
Aej van Kniertjies die hadde vier duizend guide. In Klaes fan Jaepje H āane
— dat is Jaekoppe vaeder wat nou nog Jaepje de Best is — die hadde drie in
vaertag. Dat is eleen, eleen . . , dat is vijv-in-vaertag jaer eleen. Toe was-te
hoogste twaelaf-duizend. Dat was wel wisgevallag: allegaer zoo'n teelt, in dan
ik de alderlaegste. Maer 't ken plaes hebbe!
X. Je kon vrouger wel goed praej e, wel goed skraeuwe, niet?
J. 'k Ben nog aris iens an ekomme van d' Engelse wal of. Toe bleve we
op-te Moorbank staen, omdat 't laeg waeter was. In toe hoorde me vraauw
me hāelemael skraeuwe-n-in huis. Waer Huig M āai eweund hāad. 't Was
aevant. Ze stinge allegaer buite vlote, de vaertuige die an waere, allegaer.
Voor rouw weer. Toe tege ze-n-an 't skraeuwe : Wie bē-j ē? ! 'k Skraeuwde
warom : Huig de Jong ! Huich fan Grietjies. Toe hoorde me vrauw 't in huis.
'k Heb 'n broer ehāad: Kees de Jong, die nomde z'altijt Kees fan Grietjies.
Die is eblēve op te 18de October. Nou benne we ook temet 18 October. Toe
mittie storram bl ēve d'r zeuve Skevelingers in twie Kattakers in iene
Noortacher. Huich fan Huigies, die is fan Dubbeldamme. In weet je wel hoe
lang of 't al eleen is? 't Is al vier-in-siistag jaer eleen. 'k Ben nou 94 eweest.
Me vader voer d'r ook bij. Hij was skipper van Floor P āarale grootfaeder;
van dikke Margie die op 't Zuid-end eweunt h āat. Want-tar ben twie dikke
Pāarale-n-eweest. De Stijger die h āat-tie boel daris ekocht. Wat nou nog de
Stijger z'n dam is. Toe hadde die (nl. Floris P.) die boel allegaer. Want hi
hāad kaptāain eweest. Toe ie bedankt hāad as kaptāain toe hāat-ie aniens
zos skuite, loof 'k, ekocht. Maer hij h āad hāel feul teuge-rampe-n-ehāad. Hij
was op hoor ! Me broer hāat twie skuite verlore van 'm. De āeste kaer benne
z'r allegaer ov-ekomme. Hij hadde faertag duizend Engelse haering omboort
dat is 80(000) lēveras. 'n Vuiineus was 't.
X. Je hep seker veul mense-n-eh āad mit je verjaerdag.
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J. Neen. 't Was iet feul weer ook; regen in alles.
X. Kaauw ht,dde je-n-iet vrouger wel?
J. Neen, 'k thing zoo mit me naekte hande. Al lag te snow in ijs zoo dik.
Toe 'k op-te Hoogte was. In W,ullem van Huig Leene (hē-je die ekend?) Die
sting mit sukke wante-n-an. Toe mosse we 't want lichte van de sn āeuw. In
't froor hard hoor! Toe waz-'k al op-te Hoogte. Toe z āat-ie: Kaerel, we matte
d'r uitskāaj e.
Skoeje? dat dee 'k altijt pas as 'k al nat was. In as-se me dan kwamme
roupe : Dan as 'n s ārral 'r uit ! Dan steeg de kwallam teuge dek an; die kwam
onder de kombaers fandaen.
19.
J. Ik denk, warover zel 'k nou beginne, toe 'k je daer zag komme, in nou
heb je nog rijkelijk 1 ). As je ienmael bezig ben, komt 't iene mit 't andere.
X. Van storramsweer weet je ook h āel wat te vertelle?
J. Jae 'k heb hāel wat mee emaekt in die fij ftag jaer. Toe ben 'k mee
egaen mit twaelaf ton haering mid 'n grondz āe. In gien visje op dek, in ik op
dek. Maer an zwijm lāai 'k. In toe sting d'r 'n klijn in de beting, 'n losse klijn,
in die zat onder an de taerāepe, an 't want. Sch āft buite boord, in net-te poot
in 'n ding, in 'n tāauw. Non, in die grondz āe die brak net in de krebbe. Daer
lā ai tien ton haering in. In ik sting teuge de krebbe-n-an mit me kniea. In
heb je Dirrake-n-ekend, Dirrak . . Dirrak nou ken 'k 'r iet op komme
Dirrak Hartevelde, heb je die ekend? Die sting naest me in die laet 'm aniens
in 't feronder valle. Dirrak Harteveld die sting bezije me. Maer voor mijn
wass 't te laet. Want tie hing hallaf in 't feronder; nou toe kon ik taer iet.
Nou toe ben 'k mit-te z āe mee egaen. In gien visj e an dek. We ginge op te
vaertien daege nae huis, in 't was zos weke toe we ankwaeme. Ammaer rouw
weer; binnezuije wint. Maer as 'k sõõ maer zoo 'r in blijve zitte hadde, n ēt
's tie haering, dan h āai 'k 'r al j sere iet māer eweest. Want, laet 'k aris kijke;
want 't is soo lang nog iet eleen ! Wel 'k denk dat 't fijftag jaer eleen is.
'k Loof dat 'k op me leste skuit foer. We l āaie zoo goed-as om. Toe ging de
skuit rechte. Toe ging 't zāal skeure bij de haenepoot, in toe ging de skuit
rechte. In d'r stinge planke-n-in; dat nomde we de last. Toe sting d'iene
plank soo, van de last, in d'n ander zoo, in daer verdaegde-n-'k onder. Toe
de skuit ging rechte, viel dat alles bove op me. Toe was 'k in zwijm. 'k Wis
fan niks. 'k Heb seuve weke mit blaeuwe ooge-n-eloope. Non die planke dat
is me behaud eweest. Dan hadde-n-'k al fijftag jaer weg eweest.
.

. . .

20.
J. Jan de Jong, Leena vaeder, die h āad nog 'n boot eh āad am te beuge.
Voor die tijt hebbe-n-'t te skuite-n-66k edaen. Maer daer weet 'k iet fan
hoor. De vrā auwe mosse de beug skoon maeke, in dan ellak 'n bak. Zoo'n
platte bak mit rande d'r om. De beug lach-taer in klaer, datte-ze zoo skiete
konne. Die vrauwe die haelde de beug of, in brenge. Wat se nou daeran
verdiende, dat mag 'k je-n-iet segge hoor. Dat weet 'k iet. Dat heb 'k nooit
ewete, want tan had 'k 't nog ewete. In dan mosse ze aes zouke d'r voor,
Gaarent, kokkelekaene. Toe l āaie ze 'r dik hoor. Die kokkelekaene die an
kwaeme, in alles. Soms lach-te strant bezaejt. Dat sie je nou allegaer iet.
X. Jan Stroop hāad je skuit emaekt, niet?
J. Jae 'k hep fan de week nog bij 'm estaen. Hij zāai noch fan die zāale.
'k Seg, wij had' allegaer gele. De witneuze hadde rooje zāale mit chele fokke.
Jan hāad nog 'n rāais kofferdij evaere. D'r waere vrouger hier 'n hoop
1
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kofferdijlui, 'n hoop stierlui in kaptāains. Siem Aawehand, Jan Aauwehand;
nēstie man: Dikke Pāarel. Allegaer driemasters, barrake.
X. Hē j ij nooit kofferdij evaere?
J. Neen. Ik kon wel al 'n logger ekrege hebbe, toe waere d'r pas drie op
Kattak. Maer 'k wouw 'm iet hebbe ; 'k hadde -n-'n goeje baes ; 'k hadde pas
'n nieuwe skuit.
X. Maer op -te skepe bē-je weldaris eweest seker?
J. Wel zeker ! As we'r ien zagge komme uit Ostinje van daen, dan ginge
w'm op legge wachte. Dan vrouge we of ie 'n zoodje (vis) hebbe moss. Dan
krege we ete; asj'n goeje antrof, dan hadde je dik o p ete. Asse binne waere,
mosse z't toch allegaer wechgooj e. Uitgebrande olie was onze vettaghāaid.
Neen dat ferskil is to groot hoor ! Jae, in toe voer 'k al voor matroos, dan
ginge we toe in dan stinge we de hāele nacht in de donker. Er lagge zwaevelstokke in d'r sting 'n luchtertje op -te springbank. In asser dan 'n vaertuig
kwam, dan mosse we-n-'n zwaevelstok op sien te steke, in dan hieuwe we-n-'t
luchtertje zoo. (wees met de handen) . As ie weg was : dan ūit weer. 't Was
alles āaramoe wat 'r omboort was. Altijt alles āaramoe. 't Beurde- n-noch dat
'r gien vier an was. Dan namme we-n-'n talhauwt, in dan ginge we zoo (wees
't aan) over 'n kooiplank zitte vijle totte we vier hāaije.
Maer zāalskepe hadde toe 66k chien rooj e in groene viere. Da's allemael
laeter pas ekomme in de werelt. Toe 't foller eworde -n-is. Ze hadde māest
'n wit fiertje op -te steve. De skuitjies waere dortach foet. In storreme-nuitlegge hoor ! Storrame ! Terdege ! Dat 'k je vertelde van die Oktoberstbrram,
dat was behalve de mense die van 'dek ovvehaelt benne. Bij Aerent de Jonge
wel drie; mid 'n hoop waeter. Jaroene vaeder ook, die verlēde jaer estorrave
n is op -te straet. Iene vreemde in twie Kattakers. Die ander was heur man
die mit Jaecop Plasse -n- etraauwd eweest h āad. Jaecop fan Wullem Teuntjies
hāat-'r mit etraauwd eweest. Mid 'n dochter van 'm dan hoor ! Altijd.
V. Hē-je nooit aris chien vleet hellape verspeule?
J. Neen, 't hāat 'r nae gestaen, dat we-n-'n vleet verspeulde mit rouw weer.
Mid 'n stomboot die voor anker lag. Hij zaauw ons net epakt hebbe in de
drie kwaertel. Drie kwaertel wech -tan. Toe ben' we ammaer gaen zitte staekele.
Toe hāat ie 't anker opehaelt. Jae in toe was ie net achter ons, net so•'n
endje achter ons, laet ie 't anker weer valle. Toe tege we allemael an 't
skraeuwe. 'k Sech nou zelle we strak allemael weg weze. Toe hāat ie toch nog
'n endje-n-egaen. Dat weetje as -te mesiene wat an makeert, dan motte ze
dat doen ; 't anker d'r voor.
De houkers die kaekte. Vrouger ginge ze -n-op te wallavisvangst ook, die
houkers; die groote. D'r waere d'ris (maer dat heb 'k al hoore vertelle toe
'k nog 'n klāane jonge was hoor ! iet dat 'k 'r zellaf heugenskop fan heb)
d'r waere d'r in 'n storram op 't sant. Toe is 'r ien ov-ekomme van de hāele
vloot. Dat wēte ze nou iet maer. D'r leve d'r iet feul maer van mijn tijd.
-

-

21.
X. Weet je noch fan de Paesduin?
J. Bē jae-'k. Daer ging je nae toe asset paese was. Allegaer. Teminste
dik-op mense. De Paesduin dat was-tan bij de spinbaene. Da hāad altijt
'n sinkeltje-n-66k estaen; zoo an 't paedje heen, allegaer van die klāane
boompies. Altijd over de zāekant h•or, sting 't. Niet an de inkant; daer staet
't graf (de begraafplaats) .
Assat Paese was ging je daer altijt nae toe. Rijkelak! Getraauwde in ongetraauwd. Rij kelak. Nae Kattebinne. (op den weg naar K. B.).
De Zwaen ; daerachter, dat h āad allegaer kollafbaen eweest. Mit kollave
slaen. After dat was in mijn tij d iet hoor ! Dat was foor mijn tij d. Maer 'k weet
toch dat 'k 't ehoord heb.
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Bezuije van 'm (nl. de Zwaen) lag 'n hooge duin. Dan mos je deur 't mulle
zand. Domanees ook asse nae de kerrak ginge preeke. Nou is 611es straet,

maer toe was 'r gien straet te beroeje-n-of te bez āale. D'r waere hāele twie
straete-n-op Kattak. De Voorstraet die wāsser, in de Batstraet was 'n straet.
Dat heb 'k j'aldaris vertelt-tat-taer 'n tol was. As je dan omtrent bij de bakker
was dan was Kees Nel daer. Die was ande wegt, die was taer baes over.
In dat was iet allienag op Kattak, maer overal, op Skeveling ook. Op Noortach
ook. Overal. Alles zand in slik.
22.
Die skuite, daer hē -we ze lēve wat mit deur ebrocht 1166r! Dan zat je mit
s'n stik of zosse-n-of achte, om de mast op te hāele. Dat mos je allegaer mit
't lijf doen. 't Is mijn ebeurt ('k sat altijt d'achterste) nou, 'n Noordewint;
stijvag; we hadde-n-'t in; we mosse nae huis ; mast op ; dat was je wat; d'r
geeft de skuit 'n pet. Zoo diep zattak in 't waeter: achter over de velling heen.
In je hoorde me leve -n-iet dut of dat, want 't was de mode(!). Je zaauw 't now
belēve, as je 'n dag of nege of tien an de strant sting, in je mos -tan ammaer
tij gaen. 't Was āest opgaen in mit falle van 't waetēr was 't ofgaen, dan
wier de ka,ebel om 't spil egooid. Altijt twie man tij gaen. As 't rouw weer
was, iet, hč.or ! Dan waere w' allegaer op strant hoor, as we gien tij hadde,
om de klijn hoogerop te brenge, da's fast. In op -te worraf te zette. 't Is bij
mijn ebeurt, toe hadde de baes tie aauwe skuit ekocht op Skeveling. Toe hadde
we vaertien daege an de strant estaen zonder bougtauw, zonder niks. Toe
zāai me vrauw s'aevans : Huig! ik hoor de wind, hoor ! 'k Rijs op, 'k chae
kijke; 'n Noordwestewind, 'n hāele bries. Ik nae de skuit, klijn uitegooid,
'n partie bochte van de kaebel, ik-te klijn in zāe gaen zette, kat ran ! Nou,
toe 'sochans, toe kwam 't follak allegaer; nou toe in de skuit. Die kantfoere,
(d'r voere d'r noch fier of fijf kant), die ginge aniens buite vlote. Toe wij
an 't ofwinne, in toe 's aevans weer 'n beetje laeger. Toe was 't Saetardach,
nou toe wou 'k 't follak vrij laete. Toe ben 'k om spetars egaen, aauwe lui,
ofse tij wouwe gaen, 'n tal haering verdiene. We stinge kop in de stāalte,
teuge -n-'t waeter an. Nou, 't was mooi weer nog. 's 1VCaendas ochans skeepte
we-n-in, in we vaerde-n-of! In 'n dag of twaelaf edaen ! Vaertien daege dan,
mit-te Zundaege mee; toe we weer of -foere. Dat was gauw verdient: 'n dortag
of faertag guide voor de voerlui, in hauwt in rolle, want je mos -toe alies
sellaf betaele. In as je-n-'n vijzel noodag hāai 66k. Dan kwam 'r 'n man
ook mit mee, die daer nae keek. Aēst achter opvijzale in 't roer ofneme voor
onder de pan te legge ; die twiede rol ging tot de mast toe, d'achterste rol
die Mai gemiendalak onder 't ruim, bij 't bos; voor. Want je hadde drie
gaete -n-in 't bun. In de openbāere zāe hoor, stinge die gaete! Dan hāai je
drie proppe; as je veul vis hadde, dan sleeg je ze -n-in. Anders sting 't waeter
op 't deke as je skuit dieper ging zakke. Die gaete stinge ope ; daerom siege
we die proppe in. Want 't ebeurde genoch, datte we 'n hoope vis vinge
hoor ! 'k Hep 't ehāad dat we Saeterdas sochans hallaf twaelaf ginge visse.
We hadde achttien ton skol omboort. Toe kwamme we teuge de dijk an. D'r
bleve we pal op legge. Toe hadde we twie nette mit guile skol. Dat was soo'n
dijk mit allagaer vis. In as je die dijk epasseerd was, dan ving je niks.
't Beurde weldaris dat we hallaf tij bleve legge, dattawe 't 'r iet deur haele
en kosse. Dan bleve we legge van de vis. In as we dan 't net weer wech
chooide, dan hadde we gemiendalak 'n zoodj e. N66it iet. Altijd die dijk, d'r
naest let, die bleef maer legge. Daer bij 't Aāiargat, bij de Straet, daer Mai
die, 'n uur of f ij f buite land, of zif•s ! In gien vi j f f oete, gien tong, glen p6on!
Enkelt guile skol ! Viergerand. In al was 'r nog sooveul wind . . . 't beurde
dat we mit-te storramfok op fiste, in as je bleef legge, dan kon je 't 'r toch
maer iet deur haele (nl. door die „dijk" van visch) . Maer wat 'k je daer
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vertel, d'r was chien luchje ontrent. Nou toe ginge ze 's ochans verplichting
doen in alles. Nou toe we omlaeg ginge, toe zāai de skipper, nou we viste
mit-te ep fiste we, „We zelle d'r 't twiede net bij g•oje. Deur 't tij ginge we
nog 'n beetje voort. Toe ze an de hand waere mit ferplichting doen in alles
toe kwamme ze bove, in toe was 't nog w ēl zoo stil as 't eweest was ('k foer
toe voor jonge) . Toe haelde we-n-'t achternet op, want „we haele-n-'m 'r maer
weer uit", zāai de skipper. In wat denk je datter toe in 't achternet sat?
Zos honderd skolle ! allegaer eteld ! Dat waere twie vaste ruimgaenders. Nou
daer dat bun sting daer laefde je. Dan lāai je mit je buik sóõ op te kant fan
't boord. Toe waere d'r verskaaje die te borste waere hoor. Dan sting 'r ien,
sting 'r te laeve, 'n jonge gast. 'n Ander haelde-n-'t net nae vorane, de kuul
nae achtere, ope teuge de skuit an. In dan maer laeve-n-an heen. De matroze
die ginge vis leze, de skipper die pakte-n-'t roer. In de jonge die maekte de
boel skoon; 'n bakje-n-opsette, in al zoo wat heen. Dan voere w'altijt mit s'n
zosse, overloope mit s'n negene. Maer dan hāai je twie jonges hoor !
X. Ko-rje dan mit kantfaere mit s'n zosse de mast ophaele?
J. Jae, maer dat deene w'iet makkelak hoor ! Mit s'n viere om 't spil liep
je dan. In gevaerlak ook. Die haerāep hadde 'n h āele haauw. Nou as soo'n
haerāep breekt, dan bē-j e allagaer te plettare. Maer we stakke druk 'n
nieuwe-n-in hoor! Ellak jaer 'n nieuwe as soo goet.
23.
Haasnoot aan 't woord, oud 81 jaar.
Vrouger ginge ze mit-te vleet te vette. Dan vinge ze vethaering. 'n Gulde-n-'n
haering. As te visserlui 'n haering krege dan krege z'm mit te kop of, datte
z'm iet verkoope-an konne.
'k Heb nog jaere bij me vaeder evaere. Wel zeker. In me trauwdag heb 'k
nog wel bij 'm evaere. Neen. Dat was toch effe aer. Maer wel tot me trauwdag
toe hebbak toe' bij 'm evaere bij Kees Leene.
„As j'in de lāai-ellave voer dan voere we 's Maendas of in azze we dan
's Saeterdas weer an kwaeme dan konne de vissies in 't soobennetje onder
't dorde zwaert. Iet evange ! Dus we vinge niks die tij d in as j'iet an ving
dan ko' j'iet ofslaen in dan hadde je niks. Soms 'n enkalde stuiver. 't Is aris
eweest dat me vrauw me 's Maendas wegbrocht in toe ze me stop klaeremaekt
hadde ( j e weet de vrauwe dreegde altijd je stop) toe z āa se zoo onder 't
loope: Waer denk je dattak nou de week mit in mot? 'k Seg 'k weet-iet. Toe
zāa se: mit iene sent ! Nou hebbak nog iene sent over. Dus dat is õõk iet te
ruim as je daer 'n hāele week mit 'n paer kindere van komme mot. Dat ching
dan allemael te borrag. Dat wier dan allegaer laeter asje-n-'n teeltje hāai
betaelt. Want te mense waere toe aerelaker as nou, hoor ! Me vrauw is zonder
iene sent skuld 't graf in egaen. Jae, in as 'k me hoofd neer kom to legge,
hoop 'k 66k chien ander nbodag te hebbe. De mense waere toe mit minder
tevreen in ze konne mit minder doen. Daer h āad segen op erusted. Kees Leen
hē-je die nog ekend? Dat was 'n vroome man. 'k Heb bij de man evaere. In
azze we dan voor 't lest ofvoere dan zāai die : Laete we nou nog aris evetjies
hier zitte op de barreling. Nou benne we-n-iet bij mek āar voor aerse goedere-nallien, zāai die dan.
Maer we hebbe-n-'t die teelt vernome-n-66k hoor. Klamp van de skuit, al
te braels te boom in. In gien naegels. Toe hē-we naegels emaekt fan de
hāauw-boom. In we mosse 'n end 't land in om die hāuwte naegels uit-te klamp
fandaen te slaen. Mit-te kruin van 'n bijl deene ze dat, āars hadde z'iet. Dat
was bij de viere van Spurn. Op 't end hoorde 4 ijzere naegels. Toe ben d'r
nog mit ter bāaj e 'n paer ure weg eweest, nae 'n smid. Toe mosse d'r õõk
haute naegels in op 't end. Anders gebruikte ze nog weldaris 'n mik op te
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skuit waer 't swaerd op drukte, dattet s`vaerd 'n beetje gelijk droog. Maer
dat was 'n skuit van Meerburrage. 'n Sk āarape skuit.
Zoo'n drie of viermael soms per nacht mos j'r uit. Dat nomde dan 'n
kwarralnacht. Dan dut mit de zāale, in dan dat. In kreeg je dan 'n sners, dan
kruip je maer onder de kombaers. 'n Bos stroo op ons gat voor 't deur-drukke.
Dan was 't weer: D'r komt taer 'n skuit visse in die wul iet bakse! Dan
allegaer nae bovene om te kijke hoe of tat of loopt, mit-tie skuit. Dat beurde
dan hiervoor, dan daervoor, da'-je eroope wier. De worraf was vrouger zoo
smal dat 'r gien skuit op staen an kon. Op 't hekje van de Zwaen mos je
springe as we nae de kerk ginge, van 't waeter. 'n Klāan loopj e was 'r. Toe
hadde we hooger tije waeter as teugewoordag. Toe hadde we geregald winter
in zeumer ook. Vaster weer. IJs in sn āeuw op s'n tijt. We hadde-n-66k
wāaramte op z'n tijd.
Anspreke deene ze de voerlui in 't yolk, de skipper dan. As je m ēegaen
mos of soo. De hellapers die hillape die hillape dan neergaen in 't zaut 'r in
doen, je mos laeg staen om te vloote. As 't zwaerd ienmel onder zij sting dan
hiel je louf. As 'r 'n vors vat bier opsleege mos worde mos je dat de stierman
āest vraege om 'n vat an te slaen of in to steke. De bierman moch allien tappe, dat
dee maest te jonge. D'r wier toch nog weldaris 'n beetje achter de hand edronke.
Stinge we buite vloote dan dollave we die skuit uit. A ēst an de iene kant weg
dellave, dan an de andere kant weg dellave totte we in 'n h āele haeve stinge.
As je vrouger haele mos dan wier je eroope: leeraj e ! ! (uithaal ) . Alles is
nou nieuwerwesser eworde. Al dat auwerwesse dat fin je noch bij de Urrakers
in de Marakers. Die doele daer nog zoo'n beetje op. Dat klinkt al vreemd in
onze oore, 'k hep tie Urrakers al van kinsbeen of zoo ekend mit-tie klaere-n-an.
In-n-'n lutte gollaf, of in 'n kauwe gollaf ; altijt benne ze maer eveliens.
Stropdas om , soms in 't haetst van de zeumer; dikke brouk an.
.

24.
As we Saetardas 'n Zaetardagaevandskootj e-n-edaen hadde dan was ienmael
staekele sāalgaen, in twie mael of we-n-'t anker weg zauwe gooie. Auwe Jaep
Bent was altijt onze kras. Toe voer 'k bij me oome Faerale dat was 'n skuit
fan Meerburrage.
Ze zegge weldaris „nae 't lek luistere", maer bij Kees te Haeze hoorde we
't lek goed. Toe waere we op 'n warak ez āalt. Ik ging voor 't aest mee. 'k Was
in evalle voor ien die was thuis ebleve voor 'n ziek kind. 'k Hadde bij Dirrak
fan Leen Duine op te skuit evaere. We ginge om zeuve-n-ure-n-uit, in om
drie ure zāalde we-n-optat warak. 't Was zoo'n 20 mijle van emuije-n-off.
Om drie ure beurde-n-'t, in we waere-n-om 8 ure binne. De Kattak honderd
drie in vijftag was 't. „Dwael, 'k wacht u," sting 'r achter op. We ginge mit-te
groote fok op uit, in toe al zoo lessender wijs mosse we de z āale mindere; al
z66 lessender wijs 't kauwtje mere. Ik in die zeun van Wullem de Brieze
krege de āeste wacht. 'n Zeun van Wullem de Brieze die etrauwd is mit-'n
dochter van Sien van Aegt Meele in Jaekob fan Jaekop fan Kiete. 't Was in
de wind, 'n Westelake wind in Engelse-wal-tijd. Toe was Dirrak de Haes, die
was fan 't āage kantoor die was al ewent toe onze wacht of was. Wij Kees
te Haeze-n-eroope : Hebbe w'al noot fan de wal? Z āait-tie. Neen zeg 'k. We
zien nog niks gien viere. Dan zelle we nog 'n kertiertje gaen, zāat ie. Toe
benne we over ewend, an zāe. Toe hebbe we onze klāane fok op ezetted. Toe
lagge we weer zoo'n paer ure-n-in de kooi, in daer h āaj'-'t. Ik bleef lest nog
effe legge maer an de andere kant daer hoor. de ze 't waeter 't skip in
stroome ; die tege-n-ant skraeuwe : we zinke ! we zinke ! 1k lag op me kusse
maer 'k hoorde-n-'t toch 66k. De mense die over de kant lagge waer we
raekte, die vloge aniens nae bovane. Ik doch zauw 't zflo āarag weze. Toe
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gae 'k nae de hel kijke in toe sting 'r al 'n ton onder waeter. Zoo hard liep
't waeter toe. Nou toe was 't : hael puzzas, hael emmers ! In āer Kees te Haes
't donkje op estookt hadde, liep 't waeter al in 't fier. Ik sting soo lang in
't faronder puzzas onder waeter te douwe tot 't waeter over me hoofd sleeg.
Aāest Wullem van IJsies, in Bas Dubbelaer die haelde die groote dinge van
waeter op. Dat zag 'r iet-te mooi .uit hoor! Dik fan regen, stijf weer. Skeppen-in pompe op 't leve ! In 'n gelok dat we lege tonne allegaer hadde, āars
hadde we nog weg-eweest. Tien voet van de zandstrook was 'r esplete. Tien
voet van vorene vandaen nae achtere an stierboord. Dat kwam laeter uit toe
we-n-in 'dok stinge. Dat was 'n bange nacht ! Wel man, 'n bange nacht was 't.
Om drie ure beurde-n-'t. Nou toe benne we-n-aniens ovvehauwe nae Emuije.
Te acht ure stinge we-n-opte zandbank, s'achans. In aniens mosse we 't want
uitskeere in zoo 't want op te paele an de wal zette āars hadde we an zāe
Over evalle (met het zinkende schip) .
De jonge kos zoo op s'n knee op 't marrekeltje uit 't achterin vandaen
hooze. Dat hadde iet langer motte dure. In azze we haering an boord eh āad
hāaie dan hadde we allegaer wegeweest.
Nou toe allegaer an 't skarrale om droog choed. Ik ben 'r uit ezwomme in
nae de binnewaetering, de binnehaeve-n-egaen. Daer lag Aerent die mid onze
Jannies etrauwd eweest is (met zijn schip) . Daer ben 'k toe omboord egaen
om droog choed. Kombaers, dekes, tebak alles lag in dat chat. Alles nat.
Vrouger hadde je van die vreemde mense. Maerte Niesje die skopte-n-'t
kompasje vrouger weg. omdat 't in de wind was. 't Is Zuid O6st in 't blijft
Zuid Oost ! zāat ie in zoo skopt ie 't kompasje over boord. Toe 't fier iet wou,
gooide die de skoorstien over boord. Van die naere auwe mense ! Op Burrakom
waere ze estrant; toe zauw ie z'n āage dood laete stuive hebbe in 'n bamboe,
in zoo'n ebrāaide mac). Wullem van Huig Leene die is 'r nae toe egaen mit
rolle-n-in planke; in 'n kaepstand. Die skuit die 't brocht die ging an 't waeter
staen, die sting droog; daer zette ze 't jijn op. D'r hebbe der is vier skuite
in Yarmuije bij 't waeterhuisje-n-66k omhoog estaen. Toe is 'r 66k 'n skuit
mit rommel nae toe egaen. Jaekob Sak die h āat taer toe 66k nog bij evaere,
net tie teelt. Dat was tie Sjacherie z'n vaeder, die altijt tie fegure-n-uithaelde
mit tie feesies in z66; zoo'n opskikker was tie. Zoo'n kaepstander he-je nog
weldaris ezien hier om 'n skuit-uit-te dam van daen te haele bij Mearburrage.
Dat was foor de verzichtighāaid dat 'r chien anvaering zauw komme op te
straet. De kaepstander sting dan op de haelende part. Die zette ze in de
straet vast, in bij die skuite mit klijne in ankers.
De buitelek dat nomme ze nou alles de kust. Daer ving je veul grovve skol;
buitelekskol ; kanjers. As j'r drie bakte dan hadde j'-n-'n mael. Allegaer van
die vette krappe. Jae d'r hebbak mienag r āaisj e van daen hellape haele. Je
ving 'r 'n vijfvoetje-n-66k. 'k Weet nog eris van honderd in tien guide enkeld
an vijfvoete. Kantskol in middelskol, die vinge we toe soms dik in de put,
gunter om de Noord. As je daer in viel . . . 'k Weet van 'n skuite vis daervan
daen, daer wier deur ons over de duizend guide, wel ellaf honderd guide, wel
Olaf honderd guide loof 'k an emaekt. We zettede kop opperdan an. Dan heb
je daer evetjies beooste Kājkduin 'n diep steetje, dat nomde we-n-'t Kampergaetj e. Daer ko-je weldaris vis in hebbe, maer 't was iet lang. In de daelies
hāai je ook weldaris vis. In de vaertien vaem. In daer in 't Kampergaetje was
't z.^ostien. Teuge de daelies an.
Daer bij de Straet heb 'k 't eh āad bij me vaeder: Vrij das nog niks in
's Saeterdes 'n skuite skol. Toe beskouwde we goed 500 guide. 'k Geloof 'n dag
of tien ellaf waere we-n-off.
't Diepe gat bij Kijkduin das 'n vaem of ellaf twaelaf ; eve an de Zuidkant
fan de Straet. Maer rog dat je daer vange kon bij de Straet! Man as-je die
stiene hadde, zat je vol mid rag.

106

Bij Jaep Molle hebbe we 't ehāad dat we gunter om de Zui viste, in datte
we-n-'n net vol rog hadde ; guile rog, in dat ter miter buite hinge as binne;
an 't laefnet. An die stekels bleve z'allegaer an 't net hange. Toe viste we bij
de Maesvlakte. Daer zat toe zoo veul rog. 't Laefnet lag over de speen (Dat
was 'n ballakj e) , dat 't iet over dek egooid worde.
Beneen de 10 vaem dan viste we-n-op 't hart. Dat is land in 't zicht. Daer
viste je-n-al die kneukels op. Op dat hart ving je gien visje. Da's 'n wonder:
op de zachtere grond, 'n endje an zāe d'r van nog wel. Maer as je daer op
kwam, op 't hart in zāe, zee we dan, dan was 't aniens ovveloope. Dat is op
te 9 vaem, dan zit je-n-'n endje an zāe van de lek van de Skokkers. De grond
was zoo hard as te klippe.
P. Van de Vijftiene (een vischplaats op een diepte van 15 vaem) dat he-je
zeker ook nooit ehoord. Da's taer foor Mongster. Da's 't land zoo eve zien.
Dan praeide we de Skevelingers : „Me benne mit de vēēftiene-n ekomme I" (Dit
is Scheveningsch) . Daer was 't 15 vaem. In de Brae-vaertien, dat nomme ze
nog soo.
H. Ik ben mit me 10 jaer voor 't āest chaen vaere. 'k Wier van de skoolbanke ovvehaelt. Dat skauwde zoo nauw iet, toe. Dat hing 'r iet in. Me āeste
jaer ben 'k bij Wullem van Dirrak Plasse mee egaen. 'n Skuitje van Gij s
Doeze. Leen van Aegt Husse ; in Keesje Donnetje; Bauwe, kl āane Bāauwetjies
vrauws vaeder, die voere toe al zoo bij ons.
X. Hadde Gijs Does maer skuite?
H. Jae. Oppetj e-n-ook. Jaekoppe vaeder. 0 neen Jaekop was weer van
Kees van Oppeze. Dat was s'n grootfaeder.
X. Hoe is tie man an die naem ekomme?
H^ Dat weet 'k echt iet. Neen, Neen, dat ken 'k je iet segge. Maer die man
was 66k āarag skis. In z'n praete- n -66k. Hij praete soms 'n beetje kromtongag.
Brammetje Proep die was rāepskieter, in 'k was ofhauwer. 0 j a ! weetje
wie 'r ook nog bij voer? 't Beutje. 's Winters ging 'k weer nae skool dat āeste
jaer. 't Andere jaer ben 'k kant gaen vaere-n-66k. Dat was bij auwe Parale.
Daer heb 'k zos jaer achter mekāar bij evaere. IJs fan Parole voer toe voor
hallaf dāel, 'k voer voor vierend āeler. Toe mosse we nog aris op 'n pinkster
vaere. In die jonge gaste die hadde gien zin. In toe op 't lest vaeder in zeun teuge
mekāar an 't trekke an de hoze. Om d'r weer uit te gaen. (De zoon wilde zijn
„how" aantrekken, om door 't water naar de wal te gaan). Maer we voere-n-off.
D'r voer toe temet chien mens māer of mit te pinkster. Die jonge gaste die
wouwe bij gien mens temet māer. Toe zag IJs, die zag toe al die jonge gasten-achter de skuit omloope in die flote-n-'m in wenkte 'm. Op tat roupe wou
die 'r toe weer uit. Nou toe mos ie de hoze weer an want hij wis wel dat ie
chien droog goed van z'n moeder kreeg. Maer dat lokte- n-iet. Die teuge man
voere, die vrēene, die 'n māaid hadde, die wulde die Pinkster an blijve. Dat
is tan al lessenderwijs zoo eworde. Maer me āeste jaere bij me oome Paral
voere we 'n altijd mit-te Pinkster of.
X. Je oome Paral droeg altijd 'n hooge hoed. Droeg ie die nou op zāe
ook altij d ?
H. Neen hij iet. Maer d'r waere d'r wel. Auwe Jan de Vreugd in Piet
Teun die droege -n-'m altijd, o p zāe 66k. M'oome Paral dreegde -n-'n petje-n-op
zāe; maaer zoo gauw as ie an de wal was, zette die 'n hooge hoed op. Auwe
Piet Gutt droeg 'r ook altijd ien.
X. Maer was tat iet lastag op zāe?
H. Wel neent. 't Was iet zoo'n hāele hooge. D'r was 'n end ovvesneen in
daer de boom in enaeid!
Toe benne die drachte allemael gaen verandere. Vrouger hadde we-n-'n
baetje-n-an. Zoo'n j asj e mid 'n punt achter. Je zie ze nou mit-te zeumer 66k

weer van die rooj e jassies dreege. Van die baetjies. Nae de baetjies benne
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de kesjakke-n-ekomme; āest mit tientjies, laeter benne de knoope-n-ekomme,
toe we-n-'n beetje grooser wiere. 's Zundas hadde we dan laeter 'n boezeroen
an mit tie zullavare knoope. Zoo vort kwaeme je kesjak mauwe tot je nelleboge. De māasies droege korte skoemankeltjies mit fan die kuifies op. Die
nomde we kapotj ies, genien musje. D'r ginge ze mit nae skool. In de week is
laeter weer de dracht fan blooshoofs ekomme. In toe benne d'r weer mussies
ekomme, darnae. In mijn tij d : asse 16, 17 jaer wiere, dan ginge ze mopmussies
drege. 's Sundas 'n ijzer. Van datte ze achterom begonne te kijke nae 'n jonge,
begon dat al mit-tie ijzers. De-n-ien wat aer as ten Aar, dat hing d'r an, of
s'al sente hadde jae of neen. In die tijd droeg 'n ellak 'n slaepmus. Wij hadden-'n slaepmus op omboort.
25.
Nu volgt P. 85 jaar oud.
Driemal op 'n nacht mosse we haele van de haeje. Maer, maer twie in dortag
netjies hoor. As je dat nou hadde . . . Dan zeg 'k zoo mennegmal: wete nou
ganien 's wat werke-n-is? Bij me vaeder kwamme we twie mael per week an.
Dat was 'n hoope haering naedat 't 'n kl āan skuitje was. Kaeke deene we temet
iet. Alles steure, in telle as j'-an kwam. Hier was 'n tal atijd twie honderd
twintag in in Engeland krege we twie honderd dortag. Daer steurde we zoo
maer recht neer in d'oost. Wat midde in de skuit was, dat nomde we d'oost.
Effe achterlaker as dwors. Dat was 't grooste gat. Aēst 't wantruim; dan
kreeg je d'oost. Daer steurde we zoo maer in.
As we de mast lāaij e dan siege we āest to staoffok of in rege-n-'m teuge de
stag. Je reeg zoo die rij glij n nē's tat je weldaris 'n bonnet van 'n z āal of
zoo anrijgt. Mit rouw weer dee je 't mit s'n b āaje; je hielap makander.
Achterop waere de spill66pers. Je hadde wel vaste spilloopers; dat waere
maest te jongste matroze. Hoe māer kauw, hoe māer spilloopers. Mit-te stilte
in mit haeringvange weldaris ien man iene spillooper an de spaek. Ik hep
't eris hellape bel ēve mit-'n stijve kauw clatter vier spilloopers mosse weze.
Toe mosse we mit s'n bāaj e an 't want; in 120 kantj ies ! Toe denk 'k die leste
zos nette, die konne we mit chien mogelakh āaid māer krijge, die zelle wel
uit-te pees loope. Maer neen, de āare dag zatte ze vol rotte haering. Jae
't want was gloof 'k twie honderd in tachtag diep. Toe is 't naederhand 300
eworde ; 'k geloof dat de lengte 320 was.
De uitsetboom was foor 't net, in de hauwboome waere van die dunne
lange boome mit 'n knop er op. Die kon je gebruike as je mit stil weer an
kwam, om de skuit om te douwe. Hauwboome hadde je 'n stik of fier, in twie
rieme hāaij e we ook. Die ko-je temet iet manne.
Je hadde vierkante in romde twiebak. Ien voor ons part krege w'r. Dan
weer is hāaij e zoo'n striepje kaes 'r op. 's Vaeterdas krege we an derallave
twiebak. Twie mit s'n driee, omdatte we 's aevans haele mosse. As w'm dan
deur midde spauwde, zee we 't hommetje in 't kuitje. 't Hommetje was
onder in 't kuitje was bove. Wat mo j ij ? zee6 we dan teuge onze maet, 't
hommetje of 't kuitje? Bove was 't geel van de zemale. Dat was mit-te
haeringvisserij. Je haelde ze bij 'n bakker. Mit kantfaere nam je j'Aage
stop mee. Dan nam je anderallave tuimelaer in je stop. Anderallave tuimelaer
in anderallave hallave voor vaertien daege. In as je r āais tan 'n beetje lang
duurde, dan zatte die jonges, die hāaie daer iet genog an.
Van middag ben 'k op begraefnis verzocht, bij Jan Maerale hier in de straet.
Uit buurskop. In 't was nog 'n beetje in 't geslacht •ok. Ant Klink in M,i.j Klink
dat waere zusters. Daer hadde Jan Maerel 'n vrauw van, van Mij Klinke.
In dat zelle z'r nou nog z•o'n beetje bij ehaeld hebbe, dat me vaeder mit
Ant Klinke-n-etraud was. 't Was noch in 't bloed.
.
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