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VOORBERICHT .
De lezers van „de Gids" zullen uit het in 't Februarinummer van 1904 onder denzelfden titel verschenen
opstel, in dit werkje vele oude bekenden ontmoeten .
Gedurende de jaren, die sedert verliepen, is echter bet
materiaal dermate uitgedijd, dat de Heer GROOT bet
nuttig oordeelde bet in dezen vorm nit to geven, waarbij
de achteraangevoegde woordenlijst, waarschij nlij k goede
diensten kan bewijzen .
Hoewel bij bet verzamelen der stof de grootste zorgvuldigheid is betraeht, zal volledigheid nog wel verre
zijn, to meer daar in de onderseheiden streken van
West-Friesland de spreektaal merkbaar verschilt .
Mochten er onder de lezers personen zijn, die lust
gevoelen, die versehillen en eventueel ontbrekende
Westfriesche woorden to noteeren en to gelegenen tijd
aan ons op to zenden, zij zullen ons daarmede zeer
verplichten .
Onder de vele personen, die ons bij het verzamelen
behulpzaam waren, komt in 't bijzonder een hartelijk
woord van dank toe aan omen vriend, den Heer D .
KUIL ;4iAN to Nieuwe Niedorp.
Evenzoo aan den Uitgever, die kosten, noch moeite
spaarde, om de stof in een behaaglij,k kleed to steken .
Voor gegronde op- of aanmerkingen houden wij ons
steeds aanbevolen.
J . DE VRIES Az.
HELDER (KOEORas),

Aug . '09.

west-Friesland, „eertijds zoo onoverwin.lijk, zoo
strijdbaar, zoo hardnekkig voor hair vrijheid teen den inbreuk der Hollandsche graven," is dat
dcel van Noord-Holland, 't welk zich uitstrekt
ten noorden van den lijn Schardam--Alkm .aar-Fetten . Het was een Ian dstreek vol meren ., poel.en en m.oerassen, waarin uitteraard, weini we~
gee warden aangetroffen en welker bewoners, de
west- of Kleine Friezen, zeer verspreid woonden .
Gelsoleerd lag het char reeds in den Grafelijken
tijd, geisoleerd was het tot voir den spoorwe ;
Zaandam--Enkhuizen was as ngeiegd, i ; e'isoleei d
is het in vele opzichten nog, want hoevele wateren het vrneger tnoo'e hebben bezeten en hoevele
vaarten en slooten tin huidigen loge 't vruchtbare landschap doorsnijden, een link kanaaL dat
het met het avenge dccl van Noord-Holland verbindt, laat nog immer op zich wachten .
Bat isole .ent, jaren aaneen gehandhaafd, heeft
zijn stempel gedrukt op de bevolking, die is gebleven, wat ze eertijds was, stug, stiff, mm of
meer ruw, in zich zelf gekeerd, wars van alle
iudruchtigheid, zuaar daarbij trouwhartig, eerlijk,
derelijk en volhardend .
Aan dat isolement is 't ook to danken, dat in
de spreektaal van 't yolk nog zoovele woorden
zijn blij ven levee, die misschien nergens antlers
meer warden gehoord en vbbr nu de spoorweger

en de zich ook hier reeds openbarende zucht, om
de stad na te apen, 't zoover brengen, dat een
Westfries zich zijn soms teekenachtige woorden
en uitdrukkingen schaamt, is 't waarschijnlijk
dienstig deze voor de vergetelheid te bewaren.
Voor ge U evenwel waagt met ons den tocht
te doen door dat deel van Noord-Holland, "waar
een paard schrikt voor een boom," verzoeken we
efkes (eventjes) te bedenken, dat de taal er niet
immer even gekuischt klinkt. WeI hebben we
geen jacht gemaakt op ruwheden, maar we zullen ook geen del' woorden en uitdrnkkingen,
zooals ze daar leven in den mond des yolks, terwille van het zoogenaamde kieschheidsbegrip
verzwijgen.
"Rouw met deo mood.
Trouw met de k-nt,"
zegt 't oude Westfriesche rijm en wie er nn tegen op ziet dergelijke "ontatsoenlijkheden" in
druk onder de oogen te zien, dien ontraden we
den tocht. Dat hij zich liever zette tot de lezing
van BAKHUIZEN VAN DEN BRINK'S meesterlijk pleidooi voor ons oud-vaderlandsch tooneel op pa~. 312
van 't derde deel zijner Studien en Schetsen.
Wij echter gaan op weg en we hopen, dat ge
U niet al te zeer znlt vervelen.
::Met 't weer tl'efl'en we 't! De vorige weken
was 't zoo hollebollig (ongestadig) als 't maar
kon. 'Vas 't eens lekker leuk, (warm) dan
bt;acht ons de oostenwind een poepenrook
(veenrook) van gevlogen (belang) en maakte de
lucht zoo heiig en harig, (vervuld met veenrook)
dat je geen vijf voet voor je nit kon zien. Dan
opeens kwam in 't westen een bank (wolkenlaag
nabij den horizon) donderkop (douderwolk) bij
donderkop en 't blikken (weerlichten) deed weerprofeten Toorspellen, dat er weer een ogala
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(voortclurende) regen op gaal (op handen) was .
En ja wel, hoor ! Alle kikkeflikken (oogenblikken) sausde (hard regenen) het met geweld
en al bedaarde het of en toe, 't bleef toch roesterig, granzig, spui en vunsterig (slecht, regenachtig) en niemand had lust er met dat hufterige (nat, koud) weer op uit to gaan .
Mar nu is 't heel wat handzamer (lijdelijk,
beter to verdragen) . Ja d'r komt nog wel eens
een los gaaltje (buitje) maar 't is nu wel to doen
en we zullen er daarom van profiteeren . W achten we langer, dan hebben we meer kans van
sleehter dan van beter, want demee (aanstonds)
is 't herfst . Dan heb je of en toe een dikken
vlam ; (mist) van dat leelijke dampe, deinzige,
slaggerige (mistige) weer, echt moordenaarsweer afgewisseld net slobberige, regenige
(regenachtige) dagen en zoo lenigisan (langzamerhand) wordt 't winter . Dan kan 't zoo
slim atter, snarig (erg) koud zijn en weldra
is alles, nadat 't een poosje gekrokt ('t vallen
van fijne sneeuwvlokken) heeft met een dik
sneeuwkleed bedekt . Dan is 't heelemaal geen
tij d op refs to gaan en daarom verplaatsen we
ons onmiddellijk in een steeg (stiff) westfriesch
dorp .
Het strekt zich vrijwel zonder uitzondering nit
fangs een weg, dijk of vaart, waarbij de huizen
aan en of aan twee kanten kunnen staan .
De vaart, waarlangs to gezetter tijd alleen de
snip (snebbesehuit) van den beurtschipper glijdt,
is aan weerszijden begroeid met wuivende net .
schooten (vastliggende stukken veengrond, met
net begroeid) en niet zelden ziet men de losgeraakte rietschokken (van den oever losgeraakte stukken) her- en derwaarts drijven.

De weg, meestal een grintweg met een paar~

denpacije (smal straatje) in 't midden, is geen
toonbeeld van leven en beweging, want de njtuigen, die we ontinoeten zjn : een houtkor
flange wagen, voor liouivervoer) met cell stripsche (kreupele) huut (k11o1) en voor, of en toe
ecu hondesnor (hondenwagen), flu van eeii krengenslager, (slager, die zieke koeien slacht) die
wrakke (zieke) koeien opkoopt, dais van den
gistkladder (man, die gist in 't klein verkoopt)
of van den vischboer net bot of wiedekie
(kleine seielvisch) . Bij mooi veer daagt ccii
aantal korriewagens (kinderwagens) op, waarin
de •j OflC W estfriezen Tiit tocren gaarig Is 't

marktdag, daze is er natuurlijk meer doorreed
of passant ('t passeeren van rjtuigen .)
Vender zien we behalve wat schitteljacht
(kicine kinderen), van dat halve-cents-goed, to
klein voor de school, eei mall met de mook
(harmonica) of foekepot (romnelpot) of een dik,
drat (kort ineengedrongeii) koopmanne±j e Iflet
een kriel (hand) op den rug . Een hoogst enkele mail komt teen gezelsehap blaaspoepen
(reizende muzikanten) 't dorp met een bezoek
vereeren en woi'den de geheimzinnige groote
toeters (koperen horns) met open mond door
de dorpsjeugd aangegaapt . Als 't tegen meikstijd (tijd., waarop de koeien moeten worden geinolken) loopt, komen de melkkrossen of melksnorren (kleine vierwielige wagen1jes, waaruiede
de boeren to melken gaan) opperdan (te voorschijn) . Ecu poosje daarna verschijnt de bullooper (stierenleider) daartoe aangesteld door de
bullestiek (vereeniging, die een stier cloet rondleiden) en als die voorbij is, komt de vreedzame
rust weer over 't dorp .
Schokkende gebeurtenissen vallen niet, of heel
zeldzaam voor. De, oudste van dab en weet U ci'

geen mee to deelen, of 't moest zijn 't g oval van
den breienden (dollen) bond, die v bor een veertig jaar 't d.orp eon pons lang onveilig maakte .
Gain we even een kjjkje nemen op de weiden,
waar 't flu levendiger is geworden, want de boor
en z'n yolk drij Wren de koeien, prachtige dieren
met knutse (kleine) kopjes en voile jaren (uiers)
naar 't anelkbon (deel van 't land, waar gemolken wordt), waar 't door de veelvuldige regens geweldig pruttig (sljkerig)
iis geworden,
zoodat we good doen met op een echter (op
eon andere kt ei) eon pair batten (klompen) aan
to trekken . (Jnd orwi;l do meikers de koeien
spannen (do : .chte rpooten met spantouw bijeenbinden), daania wurpelen (zacht aan de
spenen trekken of wrijvcn, om de melkafgifte
to bevorderen) en do speten (sfr glen) in den
emmer doezi gomen, zal de boor ons zijn beesten (koeien) cons l aten zion . Met recht mag
hij trotsch zijn op z' n vee, want waar ter wegeld ontmoet ge koeien, waar moor lek (glans)
op ligt ? Zeker, we zullen die groote zwarte
char, uitzonderen, dat is een weerdeger (stuk
vee, dat niet gedijt) . Van 't voorjaar heeft „hij"
't kalf versmakt (to vroeg gekalfd) jammer genoeg eon beste kui, (vrouweIjk kalf) daarna heeft
„hij" eon tijdlang gestaan met een bietlijf ('t
naar buiten gesehoten deei van de scheede eener
koe), 't is een bieter en tot overmaat van ramp
kreeg „hij" in den loop van d.enn zomer de droop

(ontsteking in 't uier), De melk was dan ook
slecht, zoo vol stodden, (kionters) dat er geen
stremmeles (stremsel) in hoefde . Qok die vale
is niet al to best . Die heeft na 't of kalven lang
net hot licht (uageboorte) gestaan en daarna
kwam 't lijf (baarmoeder) er nit, dat wel wee7r
door iemand, die bekwaram was in 't leg insteken

10
(naar binnen brengen van de baarmoeder) ward
naar binnen gewerkt, maar dat alles was van
invloed op 't melkgeven, de boer meant ten
minste, dat de koe daardoor driespeend (de koe
geeft slechts melk uit drie spenen) is g eworden .
Zonder flu daze twee nit, en ge hebt een koppeltje vee, dat znag gezien worden . 't Zijn alle
kalfkoeien, die vroeg voorjaar moeten kalven,
uitgezonderd een, die vroeg stoeide (tochtig zijn)
en maar steeds op de andere aan 't staggen
(op den rug springen van andere koeien) was,
bij die kan 't nog wel in de wei gebeuren, ze
uurt (grooter worden van 't uier) al aardig en
de bass verbeeldt zich, dat ze zelfs al begint to
steerten (met den staart kwispelen .)
De koeien, die verderop loopen, zijn weidkoeien (koeien, die vet geinaakt worden in de
wei), ze zijn op 't oogenblik wat onrustig, omdat
er een bremer (horzel) in de nabijheid is. Onder
haar steekt een schot (koe van 2 of 3 jaar, die
niet heeft gekalfd) boven alle nit, ze moat voor
de a.s . Paaschtentoonstelling worden gemest .
Veeziekte heeft de boer in geen jaren gehad
dat de laatste koe aan binnenblaar (zekere
ziekte) dood ging, is al heel lang geleden .
Aan de eene zijde van 't melkbon ligt ook een
stuk weiland ; wacht, de boer zal de bongel
(boom) van 't he's wegn.emen, dan kunnen we
zoo doorloopen . Wij zouden zeggen : „wat een
heerlijk malsch gras, dat is bepaald een best
stuk," maar de eigenaar is er minder mee tevreden,
want ge moat weten : 't is een dres (bouwland,
dat tot grasland gemaakt is) en 't duurt lang,
ear die wear begroet (geheel dicht begroeid met
gras) en er wear een goede boons (diclite zode)
in is .
Toen de koeien en de oonschaperi

(schapen, die lammeren 2ullen krijgen) bier kwa~
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men, de boer ging 't land etten, (voor weideland
gebruiken) begonnen de eerste al gauw leelijk to
tekken ; (minder melk geven) de deven (eenjarige vrouwelijke schapen) konden er daarom
niet linger onderblijven en verhuisden naar de
kroft, (klein stukje grasland) waar behalve een
vool (veulen) ook een pair toeten (varkens),
landloopers (varkens, die in 't land loopen) dus,
verblijf hielden . Voor de zooveelste mail werd
dus weer bewezen, dat land scheuren (grasland
tot bouwland waken) wel gemakkelijk, maar 't
omgekeerde woeilijk gaat . Ms 't nog wit meeloopt met 't weer, hoopt de boer, nadat hij de
teilen (grashalmen, meest van 't karngras (Cjnosurus ~cristatus) heeft afgemaaid, nog een hoekje
to kunnen grassen (koeien op den stal met
gemaaid gras voederen .)
De hoopjes, die we fangs de slootkanten zien
liggen, zijn een gevolg van den kroos- en pijlenschouw (onderzoek van 't polderbestuur, of de
jonge rietspruiten zijn weggesneden) die den
boeren noodzaakt de slooten open to houden .
De werkman heeft toen meteen last gekregen den
llorswal (slappe slootkant van wei- of bouwland)
wit op to halen .
Naast de kroft ligt de etgroet (etgroen), die
een flunk zwad (opbrengst van 't hooiland) hoof
heeft opgeleverd ; de staling (onderlaag van een
hooirook) kin men nog zien liggen ; 't hooien
duurde dit jaar zoo boos (erg) fang, door 't
slechte weer en doordat haast geen poepen
(grasmaaiers, meest nit Gelderland of Overijsel)
waxen to winnen (in dienst nemen) . Pat de
walakkers (akkers fangs de sloot) minder begrceid 4jn, komt doordat er eenige schachten
(schuiten) prat (bigger) hebben gelegen, echte
ouwe-man (baggeraarde, die al geruimen tijd
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en op zoo'n sooren (schraal en droog) bodes
sloeg alles sleeht aan . 't 7aad kwam alzoo ijdel
(weinig zaadkorrels ontkiemden) en sch,eggig
(onregelma±ig) op en wat er staat, heeft van 't
malle, bolle (warm en voehflg) weer geleden .
Vooral de kohl en de stullen (koolplanten tegen
den herft uitgeplan.t met het doel er 't andere
jaar zaad van to winnen) hebben 't kwaad . De
koolplanten leden in 't begin erg van de maad'erigheid (de wortels worden aangetast door de
arve van de koolvlieg : Anthomyia Brassicae) en
flu ze wat grooter zijn, komen de draaiers
(draaiharten) al weer. Bovendien miegelen
(wemelen) ze van de rijpen (rupsen) en zal 't
bepaald een toer zijn goede darskool to bekom.en (kohl, die gescbikt is, om gedurende den
winter bewaard to worden) . Onder de erwten
zijn heel wat spatters (die niet gaar gekookt
kunnen worden) de keys (0 .-I . keys : Tropaeolum)
is bijna niet droog to krijgen en then 't werkvolk
to kniebollen (uien wieden) ging, bleek, dat veel
plantjes door de uienvlieg waren gedood . Wat
flu nog staat, is niet veel meer dan nep (kleine
uiens) . Met den wortelenbouw is 't niet veel
beter. Hij werd behandeld als altxj d : na den
zaai eerst deurgrijpen ('t vuil wegplukken), then
wuden (op stuk zetten) en eindelijk gnutten
(de nietswaardige kleine wortels en de nog weer
opg ekomen onkruiden uittrekken) maar then men
to wortelen (plukken) ging, viol de opbrengst
danig af. 't Is to bot, (jammer) maar 't lijkt
rechtevoort (tegenwoordig) wel regel to worden,
dat een van de twee, of de bouw, of 't grasland
to kort geeft ; 't is tenminste oftig (vaak) zoo
en als men zoo nu en dan niet eens een oppertje
(voordeeltje) had, zou geen sterveling durum
beweren, dat bouwerij een goede ilikkerij
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(voortleelige Zaak) is . Daarbij komt nog, dat de
kaas niet duur is, alle klapscheten (oogenblik»
ken) een varken ziek, 't is van rapes op rapes
(van 't een op 't ander) en menigeen wordt door
al dien tegenspoed bakkeran (raakt in den
klem), ja, voor de meeste paartjes is 't met recht
een schip van bijleg (ze komen geld to kort) .
Toch gelooven we niet, dat het in dit opzicht
anders is den vroeger, maar klagen helpt niet,
't best is 't, om 't maar over de geerzen to
gooien ('t gemiddelde to nemen) .
Als we nu dwars oversteken near het bouwland,
waarop de werkman bezig is met walling (gras,
dat groeit lands de slootkanten van bouwland)
to scheren en dat straks als de hokken (bij elkaar
gezette sehooven) verwijderd zijn, zal worden
gewinterlaagd (voor de laatste meal geploegd)
met keurig rechte vurgen (voren), den kunnen
we vandaar weer op den rijweg komen, teneinde
ons near de boerenwoning to beg even . Een steile
klucht (hellirig) geeft toegang tot den dam
(poort) en voor den voetganger, die den kortsten
weg verkiest, leidt een post of steggie (smal
bruggetje) over 't water . 's Zorners is deze weg
echter niet aanbevelenswaardig, omdat de voordeur den negen van de , tiers keer gesloten is .
WiJ volgen den ook 't ri~pad en zien, dat 't erf
is omgeven door een vlooke (ondiepe) prutsloot,
(moddersloot) waarlang s op geregelde afstanden
wilgenpooten steers (vier -- zesjarig wilgenhout) .
De jongens hebben blijkbaar meer den eens geprobeerd er een pear tienden (wilgentakken) of to
scheuren, want verscheidene hangers g eknakt near
beneden, aantoonende de taaiheid van 't wilgenhout .
Aan den slootkant troont 't her overal bekende,
meestal groengeverfde huisie (privaat) . In 't
eendenbier, ook wel spottend koggewaai
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(slootwaer)
tgenoemd, zwemmen eenden, waarvan
er ears pullen (kuikens) heeft . Pat broaden is
voordeelig gegaan, want van de 15 aieren, die
onder de moeder-eend zijn gelegd, bleken slechts
drie scholpers (onbevruchte eieren) to zijn . 't Is
een bjjzonder soon eenden : 't zijn roeperijes
(kleine, druk kwakende eendensoort) . Kom niet
to dicht er bij, ge zoudt ze licht bal makers (zoo
bang, dat ze niet meer op de plaats terug durven
komen) .
Een kat met rupsch (ruw, niet glad) haar
zit aan den slootkant en wacht op 't oogenblik,
dat ze een kuiken kan bemachtigen .
Op 't erf loopen de kippers vrij rond en dat
ze graag op een stuit (hoop) mast zijn, is to
begrijpen . Ze zijn bezig met ruitelen of vergerven (ruien) en dus ligt de grond bezaaid met
veeren, jets waaraan de boerinn zich geducht ergert,
want ze heeft een grant (hekel) aan al die
barrelen (lorren) op de werf en laat dan ook
geregeld alle afval en gruiden (wat bij schudding
nit hat gedorschte en wear tot bossen gebonden
stroo valt) naar den mistkarn (mesthoop) brengen .
Nabij 'tt huffs sta ;at de kapberg (schuur, waarin
hoof wordt bewaard) een vijzelberg (bewaarplaats voor hoof, alleen voorzien van een kap,
die hooger en lager kan worden gesteld), won de
boar niet hebben, omdat hat hoof aan de kanten
er niet beter op wordt, en daarv66r staat aan
een touwtje een potlam (lam, dat geen moeder
heeft en door den boar met melk wordt grootgebracht) . 't Touw reikt zoover, dat 't diertje
geen gevaar loopt in de nabijzijnde pet (put) to
raken .
.A.an de andere zij de van 't erf een weinig
inwaardan (van den wag af) staat de boat
(schuur) . Pat is een houten gebouw, gedekt met

aan roopen (dekriet met geteerd touw aan bosses
gebonden) gebonden net en hoogstwaarschijnUjk
de mooning vooi marie (zeug) en haar kroos± .
Omdat daar in den repel geen b]Jzonder aangename gear heerseht, willen we liever 't huffs, dat
er zijdan (mast) staat, binnentreden . Voor we
daartoe overgaan, moeten we evenwel een beet] e
uitkijken, want viak voor 't hossie (aangebouwd
portaal) waar aitijd zoo'n hus (menigte) hutten
of huiften (kiompen) staan, was 't steeds een
veriegen (geweldige) prutboel (modderpoel) en
daarom heeft de hoer er hooikrok (graszaad, dat
nit het hoof gevallen is) gezaaid . 't Is zaak niet
op 't jonge gras to loopen .
We opeien de dear en staan in 't achterin,
't koejes of 't achterend (plaats, waar 's winters
de koeien staan) . Aan de familie, die op 't
staitje (klein vertrekje, waar men alleen zomers
woont) zit, vragen we verlof 't huffs eens door to
streunen of to stunneken (doorzoeken) moat
ons, hoewel we gui (totaal) vreemd zijn, wordt
toegestaan ; ze zullen ons stil laten koetelen
(begaan) .
We loopen eerst fangs de koestallen, waarvan
`t staihout of de staander (laag steenen, waar
's winters de acliterpooten der koeien op komen
to staau) belegd is met eon looper. De stailen
zeif zijn bestrooid met wit zand, de schutten
bedekt net witteles (witkalk) en de groep dichtgemaakt met pTanken, die met biikmanes (zwarte
verf) geverfd zjn . Oudtijds had men nog de gewoonte ailerlei figuren in 't zand to waken en
de randen to beleggen met groote en kleine
schelpen, terwjjl tegen de schutten groote, sours
zeer kosthare schotels van Delftsch aardewerk
woMen geplaatst . Zoo iets ziet men tegenwoordig
hoe langer hoe zeldzamer ; de eenige voorwerpen,
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die we hier op de etallen Lien, zijn een bontgekleurd drumrneldek (dek, waarop men zit bij
't paardrijden) en een blank gesehuurden doorhaalder (harp, om den wrongel fijn to waken) .
Op de gatenborden (borden voorzien van
gaten) staan de Edammertjes na to rijpen tot
het oogenblik, waarop ze naar de inarkt worden
gebracbt, 't Is hier een goede plaats er voor, in
't geheel niet drew (vochtig) en 't product, voor
zoover w j kunnen oordeelen, ziet er goed nit.
Niet die s tuk of wat, welke daar afgezonderd
staan, dat zijn ten deele centenkazen (de kaas,
die gemaakt wordt van den laatsten wrongel uit
de tobbe en die, om ze to onderscheiden, geperst
word.t met een cent onder den doek), ten deele
pissers (kaas, die een waterachtig vocht laat
loopen) en een paar meet geluid (kaas, die bij 't
bekloppen net de gesloten vuist niet goed klinkt) .
Wrakke (kaas met een g ebrek) kaas gaat nooit
wee naar de markt . De heele kleintjes, die er
bij zijn, zijn randjeskazen ; ze zijn gemaakt van
kaasrandjes (de randjes, die na 't persen worden
weggesneden) . De koppen (kaasvormen), volgers (soort van deksel, dat op de kaas komt),
't parsvlootje (houten bakje, waarin de koppen
bjj 't persenn komen to staan), de kaasdoeken
(stukken katoen, waarin de kazen bij 't persen
worden gewikkeld.) en de teemes (teems, zeef)
zijn reeds naar buiten gebracht om geboend en
afgewassehen to worden ; de zetters (houten
vormen, waarin de kazen komen, als ze worden
gezouten) staan in den zoutkist (houten bak
met een deksel g esloten) in de zoutkarner (dccl
van 't huffs, waar de kaas wordt gezouten) .
Nu is 't hier alles even kraakzindelijk, 't glimt
en schittert U tegen, maar kom daar 's winters
niet om. Dan staat 't vee op de stallen, die
2
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bedekt zijn met een dikke laag stroo ; mosterd•
revers (rnoserdstroo) tof haverslukken (stroo

van haver, die met de hand gedorscht is en aan
boson gebonden), dan krijgt 't vee op zijn tijd
een duig hooi (york zdd vol hoof, als de boor
voor iedere koe noodig oordeelt), is de groep
open en is de zindelijkheid verre to zoeken . 't
Stalt j e is daxi ook niet moor bewoond . Bij enkele
flood-ouderwetsehe boeren ziet men nog, flat de
staarten dei• koeien met een steertlijntje (soort
van touw) vastgebonden wordt, opdat de kwast
Clang e haarpiuim onderaan den koestaart) niet
in de groep korue.
Op de koegang is 't bed van de meid of den
knecnt, de koes, die zich van de andere bedsteden
onderscheidt, doordat er goon onderkooi (slaapplaats onder 't bed) bij is . Loud is 't bier 's
winters n ooit, want ik verzeker U, flat de koeien
aardig afstierncn (warmte afgeven) kunnen .
Liepen we door naar voor, beklommen we bet
opstappie (trapje) en iuaakten we de look
(wervel) vann de minder (middeldeur) open, dan
kwamen we in de keuken (kamer), ma,ar flat is
in den zomer een heiligdom, waar niemand komt,
waarom we m.aar naar 't staltje zullen terugkeeren .
,,Neem een zit," (stool) klinkt 't ons hartelijk
en welgeineend tegen en als we eenmaal zest
raken, (zitten) kunnen we wiles ter dogs opnemen.
Voor de kleine raampjes hangers hagelwitte gordijntjes, die al evenmin winsch (scheef) zijn, als
die in 't voores (voorhuis) en op 't raampost
(onderste deel van bet kozijn) staan een pair
geraniums, waarvan de een zeker door gebrek
aan water wat lebberig (verlebt) is geworden .
Om de tafel zit bet huisgezin, waarvan vijf
kinderen ontbreken ; vier zijn er naar school en
de oudste dochter is naar de vragenleering
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(catechisatie) ; 't volgende voorjaar zal ze blJ
goeddeeg (als alles goed rondloopt) in de Ver •
maning (Doopsgezinde kerk) worden aangenomen .
In den eenen hock zit ootje (grootmoeder), die
laatst op een nacht plotseling ong esteld werd .
Dat gaf een matschudding (onverwachte opschudding) van belting. 't Oude mensch werd zoo
wild, dat men haar met schik (nauwelijks) niet
in 't bed kon houden . 's Anderen daag s was ze
vrj ~ mak (lusteloos) zelfs stug (erg ziek) al lag
ze flu niet zuinig (op sterven), als de praat ging .
Hoewel ze niet gewoon was direct in de mat
to kruipen (naar bed gaan), kreeg ze flu de
leg (te bed moeten blijven) . Natuurlijk werd
meester (dokter) gauw gehaald, maa_r die kon
er weinig aan doer : dagen aaneen ging 't haar
nosh 't aar (niet voor- en achteruit) en zoo
summelde (sukkelde) omen vender, tot ze voor
ongeveer een week veer wat oplubberde (beter
werd) en ze eindelijk weer bij den wand op
krabbelde (beter werd) . Toen ze voor 't eerst
opkwaln, had ze tour, verbeelding (trek) van
een g ekookt baarsj e en woo 't joist in haar hoekj e
opeten . Eerst was ze nog wel wat stalramig
(duizelig ), maar ze wist toch alleen naar haar
plants to wukelen (gebrekkig loopen) . Op 't
oogenblik is ze, al is ze wat stuntelig (zich
moeielijk kunnen bewegen) en heeft ze tienden
geven (door ziekte achteruitgaan) weer fijter
(gezond) . 5chijlit 't Zolllletje heerlijk warm, dan
gnat ze buiten wait zitten spragen, (koesteren)
zoo niet, dan blijft ze binnenshuis op haar stoofje
met een goede gloria (kool vuurs) er in .
Ze houdt nog zoo van 't oude ! Komen er
gasten en drinkt ze een vrouwenslokje (likeur
of eenigen anderen zoeten drank) dan zal ze, als ze
haar buurvrouw aandrinkt ('t glas overreiken
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aan een antler, na er eerst nit gedronken to
hebben) nimmer vergeten 't daarbij passende
„Dienst an je !' nit to spreken en ze is heel
niet in haar humeur, als haar niet, zooals 't behoort, met : „atrek je !" bescheid wordt gedaan .
In hat andere hoekje ziet ge grootvader, een
ouden bub (man), die al een beetje daapsch
(doof) begirt to worden . Op 't oogenblik heeft
hjj wat last van verkouwenis (verkoudheid) en
zit hij to hoesten en to proesten en to bremmen (den keel schrapen) van belang, zoodat
grootmoeder niet nalaten kan hem schertsend
dreigend toe to voegen : „ M'n taat (vader) m'n
that, wees voorzichtig, doe je gezondheid (breede
lap stof, die om de lender wordt geslagen) wear
aan, want antlers vrees ik, dat je wear net zoo
vervongen (stiff van de koude) wordt als laatst ."
Maar de oude man laat door mats blijken, dat
hij de waarschuwing verstaat : hij rookt maar als
een kalkoven de eene pjjp voor, de andere na .
't Weet to gebeuren, dat hij niet eerder ophoudt,
of hij moat 't rare water krijgen ('t water dat
ielnand, wien 't eten niet goad bekomt, om de
tanden slaat) . Zulk stark rooken zal wel niet
goad voor 'm zijn, maar of nu de neezigheid
(flauwte door gebrek aan voedsel), waaraan hij
of en toe lijdt er ook mee in verband staat, zal
moeilijk to beoordeelen zijn .
Grootvader voert natuurlijk niet veal meer
uit, maar voor een paar jaar ging hij nog al eens
uitwaardan (uit de gemeente) jets, wat nu niet
bepaald goad voor hem was, want hij was een
groote liefhebber van een sneeuwbaltje (glaasje
klare met suiker) en dronk er wel eens wat veal
van . Tegenwoordig gebeurt hem dat niet meer,
alleen iemeslesten (onlangs), toen hij van den
baarboks (barbier) terugkwam, was hij wel een
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beetje struikravenig (half dronken) . Om toch
wat nit to voeren gaat hij veal uit poeren (peueren) daar heeft hij een aardig verleid (tijdpasseering) bij . Toen hij onlangs de fijk (zweer) in
zijn vinger had en zijn heele arm zangerde en
deinde ('t knag ende gevoel, dat een zwerend
lichaamsdeel gee fL) en gevoelig was door de
weerzeerte (weerp -jn), was hij wel verplicht in
huffs to blijven, m:r ik verzeker U, hij gransde
(mopperde) er nogal wat tegen . Hun verstand
hebben de oude luidj es geiukkig nog best en dat
wil wat zeggen, want 't gebeurt zoo vaak, dat op
dies leeftijd de nzolen door den yang loopt
(ii 't hoofd schelen) .
Naast grootmoeder, want 't wordt tijd, dat we
ouk met de andere personen kennis waken, zit
de boerin, en mast haar 't j ong ste kind, dat nog
aan de tiet (borst) is en nu met eon groote tent
(doekje, waarin eenige zoetigheid is gebonden)
in de ton (kinderstoel) zit, Nog is aan die zij de
een groote dochter geplaatst, terwijl voor de tafel
de maid en de workman zitten . Naast grootvader
zien we den boar .
Op 't slachie (houten plankje) onder 't raam
zien we allerhande rookgerei ; een slappie (pjjpr
met eon slap roar), een kornbaal (lange (~oudsche
pijp net grooten kop), eon kort houten snzultje
(kort pijpje), eon segarenpentje (sigarenpijpje),
eon vuurpokus (koperen test, waarin eon kool
vuurs voor 't aansteken der pijpen) en eon kwatt .endrie (kwispedoor), terwijl aan de andere zijde moeders naairing (snort vingerhoed, die den top van
den vinger niet bedekt, haar naaikistje met Iefke
en Aafke (van alles) er in en haar luchtgoed
(eau de cologne) eon plaats. vinden . Ditmaal
ligt er ook haar knip, punt of fuut (portemonnaie) . Dat is echter niet haar gewoonte, ze
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den vorm ongeveer van tarwebrood) dat zoo slem
en daaiig (niet goed doorbakken) is, dat niemand 't lust. De boter ziet er heerlijk uit, trouw ns daar staat de boerin voor bekend, geen
Zn.ensch in den ozntrek, die 't heele jaar door,
zulke lekkere boter maakt ; scheiboter (boter,
gemaakt, als de koeien nog maar pas in 't land
loopen) uitgezonderd, maar op welke boerderij
is die smakelijk ? Een meshanger, een Oostwouder platje (jonge, zeer vette kaas) zal zich
goed laten gebruiken en wie liever oude kaas
heeft lean zijn zin krijgen . Toch heeft deze niet
veel aftrek : ze is wat lebbig (smaakt near „deN
stremsel) . In ieder geval is 't duidelijk, dat de
boer 't oude rijmpje
Iulvel, op zuivel,
Uat liaalt je de duivel,
niet . meer betracht, maar en boter, en kaas op
zijn stile (boterham) neemt .
Als ge dan ook de stikkenbuul of kruinenzak (boterhammenzak) van de kindereli, die op boterhammen naar school gaan, openmaakt, zult ge
zien, dat de boerin met zuivel niet zuinig is . Trouwens niet alleen haar huisgezin, maar ook 't week.
yolk krijgt op z'n tijd goed eten en als we trek
hebben, behoeft 't ons maar den woord to kosten, o :n
't mes op tafel to krijgen (mee to kunnen eten),
Zooals 't nu to zien is, zult ge 't tegen halfzessiestijd (tijd van eten, ongeveer to hall' zes
in den avond) wederom kunnen opmerken ..
Is 't konkelen gedaan, dan wordt 't brood
in 't spijn (broodkast) geborgen, de meld vult
't handenwasscherskompie (steenen kommet je)
met water uit den konkelpot (waterketel), dat
stood to koken als een zee en maakt de kop
en schotels schoon . De bass en werkman ;aan
ook weer aan den arbeid.
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gebeurt bet,
het, dat
dat
van

ze twija
twija (terwijl)
(terwijl) dedeboerin.
(kookt)
boerin kokkcrl
kokkcrt (kookt)
ze
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haar schapseijoen
schapseljoen of
of schabbeleur
(knippa.
haar
schabbeleur (knipp
troon) opzoekt
opzoekt en
en goat
gaat naaien,
stukkende
troon)
naaien, ofwat
of wat
stukkende
(kapotte) kousen
voor de
de vrouw
vrouw breeuwt
breeuwt
(stopt).
(kapo±te)
kousen voor
(stopt),
J a 't
't eten
zorg
Ja
eten is
is een
een voorwerp
voorwerp van
van aanhoudende
aanhoudende zorg
al kan
(kookkunst)
voor do
de vrouw,
vrouw, al
voor
kan haar
haar kokkerij
kokkerij (kookkunst)
niet
alt~jd den
toets der
del' weiwillende
welwillende cribiek
critiek
niet altijd
den toots
doorstaan,
want trots
trots al
al haal'
weet hot
het
doors±aan, want
haar inspanning
inspanning weet
te
gebeuren,
dat
de
troet
of
prol
(mee1
in
wei
to gebeuren, dot do troet of pro! (meet in wei
of
karnemelk gekookt),
gekookt), zangerig
zangerig(aangebrand),
(aangebrand),
of karnemelk
smok (st~jye
te vast,
vast, de
de
de smok
(stijve troet)
troet) to
do bessenpent
bessenpent
te dun
dun en
endodesnort
sneri,[als
lals 't't teu
to
ten lllinste
minste geen
goon blinde
blinde
is
(zonder spek
spek ofofworst)]
worst)] ZOO
zoo brain
bl'ein (erg)
(f'rg) zout
zout
is (zonder
is,
ze haart
haad (prikkelt)
(prikkGlt) in
is, dat
dot ze
in de
do keel,
keel, de
do broebrooder (meal
(meel veriiengd
yermengd met
met wei
weiofofnielk,
melk, dot
dat in
in
der
epu
zakje wordt
'wordt gekookt)
gekookt) eon
een put
pul(van
(yanbiiinen
binnen
eon zakje
lliet
gaar) heeft,
heeft, of
(melk,
niet gaar)
of dat
dot de
do tuutjesmelk
tuutjesrnelk (melk,
waarin
havergort woidt
wOl'dt gekookt)
gekookt) of
uf kluitjes
waarin havergort
kluitjes pap
pap
(meel in
melk gekookt,
wa,a,rb~i 't
't 1110ei
aan
(mccl
in melk
gekookt, waarbij
reel aan
Idontjes
bl~jft) aan
aan hotten
hottenloopt,
loopt,(schift)
(schift).. Maar
klonjes blijft)
Maar
dat
zijn zeldzame
gevallcn.. In
dt'll regal
regel is
is alles
alles
dot zijn
zeldzame gevailen
In dean
keurig
bereid, zij
(aardappels
keurig bereid,
zij 't'theete
heete bliksem
bliksem (aardappels
gestampt),
waardoorhecll
appels zijn
zijn gestampt),
waardoorheen gestoofde
gestoofde appals
boekende blikstien
blikstien (boekweite
(boekweite gort)
gort) raasraasboekende
donders ofof stormpalen,
stormpalen,(grauwe
(grauweerwten),
erwten), verdonders
verloren brood
brood(brood
(broodgedoopt
gedooptiningeklutste
geklutste eieren
eieren
loren
en
melk en
endaarna
daarnagebakken),
gebakken), ofof groente
groente met
met
en melk
aardapI)elen.
Die laatste
laatste zijn
ztin or
er meest
meestaltijd
altijd bij
b~j..
aardappelen. Die
y.,r e1 vijf
vijf dagen
in do
de week
week komt
komtorer's's middags
middags
Wel
dagen in
een
groote school
schaal met
met piepers
piepers of
of petatters
petatters
een groote
(aardappe1s)
(aardappels) in
in den
den nazomer
nazomer soms
sours boendertjes
boendertjes
(ongeschilde
aardappe1s) op
op do
detafel
tafel.. In
In 't
't mid(ongeschilde aardappels)
midden stoat
staat hot
het dooplokkie,
dooplokkie, (stamen
(steenen kopje
kopje met
met
den
boter of
of vet
vet gevuld,
gevu1d, waarin
waarin iedere
iedere aardappe1
boter
aardappel wordt
wordt
gedoopt
voor hij
hij naar
naar den
den mood
mondwordt
wordtgebraclit)
gebracht)
gedoopt voor
want
de buttergieter
buitergieter (sauskom)
(sauskom) komt
komtalleen
alleen
want de
voor
den dog
dag als
als er
er gaston
gasten warskippers,
warskippers, of
of
voor den
nachtgasten
(loge's) zijn
z~n.. Natuurljk
Na.tuurl~k ontbreekt
ontbreekt
nachtgasten (logi's)
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niet snakkerigheidje (iets zouts) want vegetariers zijn de boeren allerminst . Nu eons is 't
nuchtere ble (vleeseh van nuchtere kalven),
koevleesch, of inkruid, (in den pekel gelegd
varkensvleesch) dan weer vinken of koonders
(resten van gesmolten vet) . Zonder iets hartigs
word je zoo miers (trek hebben in zoute spijs)
en al krijg je iederen middag flu niet zooveel,
dat je er den zaad in zult eten (zooveel or
van eten, dat men 't later ni et moor lust) er is
toch zad, (genoeg) want van die kleine beetjes
en hapjes houden ze hier in 't geheel niet ; dat
is maar 'mond begirt maken, (maken, dat
then trek ergens in krijgt, zonder dat de lust
kan worden vervuld) . Als herfstdags slachtdood
(slachttijd) is gehouden, wordt bloedworst, loert
(leverworst) kortom van alles gemaakt, want ze
houden van good kikkeren (eten) . 't Is den
gasten dan ook nog nooit gelukt de vrouw op
stomp to zetten, (zooveel eten, dat alles op is) .
Drem (bedorven) spek, zeen (zenuw in 't vleesch)
taai- of lankheer (zenuwstrengen in 't vleesch)
en ongelig (hard) vet worden van de tafel verbannen en van prak (door elkander gestampte
spijs) is de boor goon liefhebber. Evenmin houdt
h j van aalbessen ; de boerin rist (van 't steeltj e
doen) ze flog wel eons eon keer voor hem ., maar
veel gebruikt hij or niet van, omdat ze zijn tanden zoo eggig of hang (stroef) maken .
Op work- en waschdagen wordt de pluspot
(pot, waarin 't beslag wordt gereed gemaakt) voor
den dag gehaald en bakt de vrouw pannekoek
of boilers (kleine pannekoekezl, met gist or in)
van 't posken (beslag) of ze nee nt 't waaivat
(vat, waarin wei wordt bewaard) en zet haar gezin zuurwaaienzuipen (meet in zure wei gekookt) voor. Wil ze de kinderen trakteeren, darn
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kookt ze
ze sop
sop (wittebrood
(wittebrood in
in melk
melk gekookt)
gekookt) of
of
kook€
bakt,bollebuisies,
(poffertjes) orzie
orzie(lekker)
(lekker) boor,
hoor,
bakt
bollebuisies, (poffertjes)
tenminste de
hun
in
tenminste
de jongelui
jongeluizoudell
zoudenerer
bunhemd
hemd in
willen verteren
verteren(ze(zezouden
zoudenalles,
alles, zelfs
zelfs hun
willen
hun
hemd erervoor
voorwillen
willen verkoopen,
verkoopen, om
om ze
ze maar
maar to
te
hemd
kunnen bekomen)
bekomen)..
kunnen
Onderwijl
moeder kookt
den heuOnderw~jl moeder
kookt en
en de
de xneid
meid den
heugel (ijzeren
(~jzeren staaf
de
gel
staafboven
boven een
een vuurpot,
vuurpot, waaraan
waaraan de
pot word
werd gehangen)
gehangen) verhangt
verhangt en
en flog
nog wat
wat koolpot
koolstrukken (koolstronken)
(koolstronken) onder
strukken
onder den
den smuiger
smuiger
(schoorsteen in
in een
een hook
hoek van
van't'tachterhuis)
achterhuis) werpt
(schoorsteen
werpt
of luchtert
luchtert (boonenstroo
(boonenstroo stoken),
stoken), stappen
stappen we
we
of
naar den
den days
dars(dorsch)
(dorsch)..
even naar
even
enlet
let op
op de
de vier
vier zware
zware
Zie eerst
eorst naar
nl1ar boven
boven en
Zie
halken, de
de vierkantstijlen,
vierkantstijlen, die
die
rechtopsta,ande balken,
rechtopstaande
't vierkant
vierkant vormen,
YOrmen, 't't geraamte
geraamte van
yan iedere
iedere
't
De ruimte
ruimte erer tustusN oOl'dhollulldsche boerderij
boerdelii.. De
Noordhollandsvche
schen isis gevuld
hooi, langs
langs den
langen
sehenn
gevuld met
met hoof,
den langen
v'erkantsladder
we er
er heel
heel bovenop
bovenop
kunnen we
v
° erkantslad .der kunnen
komen, heel
heel nabij
nabij 't't kisgat
kisgat (opening
(opening in
in 't
't dak
komen,
dak
van een
een boerenwoning)
boerenwoning)..
van
Beneden is
is meer
meer to
te zien
zien:; vooreerst
Yooreerst de
de rijtuigen
rijtuigen..
Beneden
De oude
oudekiereboe
kiereboe
(rijtuig,dat
datopopriemen
riemenrustte)
rustte)
De
(rijtuig,
is verdwenen,
de vervoermiddelen
vervoermiddelen zijn
z~jn wat
is
verdwenen, de
wat nieuwnieuwmodischer geworden,
g'eworden, iets
iets wat
ge eehter
echter van
den
modiseher
wat ge
van den
oud
vaderlandschen
boerenwagen
niet
zult
zeggen,
oud vaderlandsehen boerenwagen niet zult zegg en,
net als
honderd jaar
nog net
als honderd
jaar vroeger.
vroeger. Die,
Die,
die
is flog
die is
welke
hier staat
staat is
ook een
een met
met heel
heel wat
wat
welke bier
is dan
dan ook
dienstjaren;; de
de gek
gek(houtje
(houtje aan
aan den
dendisselboom)
disselboom)
dienstjaren
en
't broken
lid(ijzer
(ijzer in
in den
den disselboom,
disselboom, waaren 't
broken lid
waaraan
de spoorstok
spoorstok hangt)
aan de
hangt) ontbreken
ontbreken en
en de
derongen
rongen
(stukken
in den
schamel van
van een
een wagon,
wagen, die
die tot
tot
(stukken in
den sehamel
steun
dienen) zijn
z~jn niet
Ook de
de
steun dienen)
niet te
to best
best meer.
meer. Ook
werHuigen,
die men
menthans
thansgebruikt,
gebruikt,zijn
zijn flog
nog nanawerktuigen, die
genoeg
dezelfde als
als die
vroeger bezigde
bezigde:
genoeg dezelfde
die men
men vroeger
kaakmanden
(mandmet
meteen
eeninhoud
inhoud van
van /~
11.
kaakmanden (wand
H.L.), zeinen
(hamers,
ILL.),
zeinen (zeisen)
(zeisen)met
methaarhamer.
haarhamcrs (hamers,
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'bee gebruiken
gebruikenbjj
bij 't
't scherpen
scherpen der
der zeisen)
zeisen) en
en sfre
sire-.

kels (werktuig,
(werktuig, waarmee
waarmee de
de zeis
zeis onder
onder 't
't maaien
maaien
kels
wordt gescherpt),
gescherpt), hansnappen
(nappen met
met een
een
wordt
hansnappen (nappen
handvat), snikken
sekels
(sikkels), schraschrahandvat),
snikken ofofsekels
(sikkels),
pers (wieders),
(wieders), eiden
(haak,
pers
eiden (eggen),
(eggen),heinhaken
heinhaken (hank,
walkant wordt
wordtopgehaald),
opgehaald),
waarmee dedeslappe
slappe walkant
waarmee
slaaien (zware
(zware liouten
houten hamer,
hamer, slegge)
slegg'e) en
en stoke!stokelslaaien
haken(hank,
(haak, waarmee
waarmeededeploeger
ploeger de
de aarde
aarde van
van
haken
't
ploegijzer strijkt)
strijkt) zijn
't ploegijzer
zijn301alzoo
zoooud
oud als
als de
de weg.
wag .
Aan de
de pennen
penn enhangen
hangeneeii
een paar
Aan
paar grimmen
grimmen
(halsters)
hoek staat
staat een
een graaf
graaf(spa)
(spa)
(haisters)en
en in
in den
den hoek
helt (handvat),
(hand vat), een
(zware,
zonder halt
zonder
een hooiponder
hooiponder (zware,
paal, waarmee
't hooi
waronde, houten
ronde,
houten pawl,
waarmee 't
hoof op
op den
den wagen wordt
bijeengehouden), een
een buttertijn
buttertijn(vaat(vaatgers
wordt bijeengehouden),
werk, waarin
waann de
de boter
boter na
opgekopttotezijn
z~jn naar
naar
werk,
na opgekopt
de markt
markt wordt
wordt gebracht)
gebracht) en
en een
een butterrnout
buttermout
de
(houten bak,
bak, uit
uit een
een stuk,
stuk, waarin
waarin de
de boter
boter wordt
wordt
(houten
gekneed).. Op
den hooizo!der
hooizolder(zolder,
(zolder, boven
een
Op den
boven een
gekneed)
deel van
van 't't achterhuis)
achterhuis) staat
deal
staat vaders
vaders kreupel
kreupel
(prikslee),
de de
toog
(slede) van
(prikslee),,
toogofofhooik
hooik (slede)
van de
de jonjongens, de
de trog
trog(snort
(soort arreslede)
arreslede) en
of
gens,
en meer
meer zuk
zuk of
zijn (dergelijks)
(dergelijks)..
zijn
staltje isis alles
Op 't't staltje
Op
allesondertusschen
ondertussehen weer
wear opgeopgeruimd, de
de nimmer
ontbrekendekoffielol
koffielol(kofliepot)
(koffiepot)
ruimd,
nimmer ontbrekende
waar geen
geen tipke
tipke.. (drup)
waar
(drop) meerinzat,
meer inzat, isisvan
vankoffiekoffieprut
(koffiedik) bevrijd
bevrijd en
opnieuw gevuld
gevuld en
en
prut (kofedik)
en opnieuw
we hebben
hebben alzoo
alzoo gelegenheid
gelegenheid to
te over
over de
de vrouw
we
vrouw
onze opmerkzaamheid
opmerkzaamheidtote vereeren
vereeren..
des huizes
des
huizes met
met onze
't IsIs een
een
't
een talie
talie (flink
(flunkvan
van pos-Guur)
postuur) van
van een
vrommes
(vrouw),wiewie
't dadelijkaanziet,
aanziet,
vrommes
(vrouw),
ge ge
't dadelijk
dat ze
ze bij
bij de
de flue
flup (bij
(bij de
dat
de pinken)
pinken) en
en reddig
reddig
(hundig) is,
is, lang
trut (vrouw,
(vrouw,die
diealles
aIles even
(handig)
lang geen
geen trot
even
langzaam
doet), tod,
tod,Ilort
flortofofllapdrol
flapdrol(slordig,
(slordig,
langzaam doet),

hoe flunk
flink ook,
ook, haar
haar hart
hart zit
zit op
op
vuil
wijf).. Toch
vuil wijf)
Toch hoe
de
rechte plaats
plaats;; medelijk
(medelijdend) als
als ze
ze
de rechte
medelijk (medelijdend)
is, kan
kan ze
ze bij
bij anderen
anderen geen
geenverdriet
verdriet lien
zien..
is,
Op walk
welk uur
we hear
haar ook
ook ont
ont-..
Op
ur van
van den
den dag
4ag we
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moeen, ze is a1AM even eppertjes, (netjes) en
aan de groote zindeljjkheid in huffs kunt ge haar
zin voor order en netheid opmerken. Ge moogl
er haar gerust een boochie of een bokking
(pluimpje) voor geven . Toch zal niemand haar
voor prut en driel (overdreven netjes) nosh voor
penteleurig of ponteneurig (die alles heel net
neemt) versljten .
Met het mir van den dag verschilt ook haar
kleedij . 's Morgens vroeg draag± ze over haar
rompie (kort jakje zonder mouwen) een kort
sekkie (korte nachtjapon) en is ze nog vrji sluuf,
(niet veel rokken aan hebben) omdat ze dan nog
niet alie rokken, die to zamen haar pets vormen,
aan heeft . Die draagt ze eerst later op den dag,
als ze opgeknapt is ('t werkoed verwisselen
met een beter pakje) en angstvaliig let ze er op,
dat de rokken nooit zot zijn (als de onderste
rok langer is dan de bovenste) . Dan gaat 't
poepenboezel (boezelaar van zwart wollen stof)
of en doet ze een fielder bontje of sloppie
(voorschoot van Friesh bont) voor, terwijl ze de
zwarte kiot (zwart mutsje, dat 't heele hoofd
bedekt) of de harsenlap (wollen routs, die alleen
't bovendeel bedekt) verwisselt met een fieter
(net) hultje (mutsje van tule), waarvan 't kantje
en 't schroodje Creep gaas tussehen de hul en
't kantje) netjes met een hulleplooiersmesje
(mesje, dat gebrnikt wordt om hullen to plooien)
van fijne plooijes zin voorzien . Dat de boerin
dit nog immer zeif doet, is jets, waarop ze niet
weinig kuin (trotsch) is .
Gaat ze to gast, wat niet veel gebeurt, want
ze rekent, wie uitgast, moet ingasten ook
(wie naar anderen to gast gaat, diem ze ook zeif
to ontvangen), dan is ze in de nade (netjes aangekleed), dan moet kap en dek ('t mooiste, wat

jk de
de gouden
gouden kap
kap
ze bezit)
bezit) op.
Ze draagt
draagt natuurl
natuurlijk
ze
op . Ze
met juweelen
juweelen spelden,
(twee gouden
plaatjes op
op
met
epelden, (twee
gouden plaatjes

lange gouden
gouden stilten),
stiften), de
de pootheersteker
pootheersteker of
of
lange
zijnaalden (repen
(repen goud,
goud, die
terzijde van
't hoofd
die terzijde
van 't
hoofd
zijnaalden
van goud
goudenen't't jujuworden gestoken)
gestoken) zijn
zlin ook
worden
ook van
weelen stiffie
stiffie (gouden
(g'ouden plaatje
plaatje op
op't't voorhoofd)
yoorhoofd)
weelen
dat de
de ouderwetsche
ouderwetsche voornaald
voornaald(reep
(reep goud
goud op
op
dat
't voorhoofd)
voorhoofd) vervangt,
verva.ngt, is
is bezet
mooie steestee't
bezet met
met mooie
nen. De
Dekap
kapstaat
staat hair
haur prachtig
prachtig:: ze
ze zet
zet goed
nen.
goed
kap en
en dat
oat komt,
komt, oIDdat
zoo'n bij
b~jzonder
kap
om.dat ze
ze zoo'n
zonder hoog
hoog
poot (voorhoofd)
(voorhoofd) heeft
heeft.. Nada,t
Nadat ze
ze nog
nog een
een kiep
kiep
poot
(hoed) --:- een
een boerenhoedje
boerenhoedje (hoed
(hoed van
van een
een
(hoed)
eigenaardig model)
wordt niet
niet veel
veel IDeeI'
gedraeigenaardig
model) wordt
meer gedragen
- opgezet
opgezet en
en een
een jas
jas (mantel)
(mantel) aangetrokken
aangetrokken
gen -heeft, neemt
ze de
de karbies
karbies(mandje)
(mandje)enen
zooalles
aIles
heeft,
neemt ze
zoo
om
voIgt
ze manlief
naar
rijtuig, dat
dat
om enen
an an
volgt
ze manlief
naar
't 't
rijtuig,
al
evenmin kladdig
kladdig(vuil)
(YUil) is
is als
als aIles
al evenmin
alles wat
wat we
we
tot n.og
nog toe
toe zag
zagen.
Onderweg opsteken.,
opsteken, do
en
doers
tot
en . 4nderweg
ze nooit
nooit of
of 't'tmoest
herze
moestwezen
wezen in
in de
de groene
groene herberg ('t
('t paard
paard laten
laten rosters
rusten op
op de
de graskanten
graskantell
berg
lang's den
langs
den weg).
weg ) .
J a, 't
't is
Rink w~if,
Ja,
is een
een flunk
wijf, een
een echte
echte bestruk
bestruk
(iemand, die
die overal
oyeral voor
yoor zorgt)
zorgt) die
die de
de heele
heele huishuis(iemand,
houding zoowat
zoowatbestuddert
bestuddert
(bestiert).. Toen
Toen ze
ze
houding
(bestiert)
nog in
(kinderen
n.og
in de
de jaren
jaren van
van 't
'tpoppiesroeien
poppiesroeien (kinderen
wamelde
(zwa.nger
krijgen) was,
krijgen)
was, meest
meest ieder
ieder,iaar
jaar
wamelde (zwanger
z~jn) en
't bed
moest(bevallen
(bevaIlen moeten),
moeten),
zjjn)
en in
in 't
bed moest
zoodat ze
ze haar
haar gezin
gezin kon
kon onthalen
onthalen op
op suikersuikerzoodat
stikken,
('t gewone
onthaal bij
b~j de
stikken, ('t
gewone onthaal
de geboorte
geboorte van
van
een kleine
kleine bestond
bestondvroeger
vroegernit
uitg gesuikerde
botereen
esuikerde boterden winkel
winkel.. En
En
hammen) toen
ham.men)
toen was
was er
er werk
werk aan
aan den
als 5e
dan zoo
zootusschentijds
tusschent,jds nog
ereis de
als
je dan
nog ereis
de boel
boel
aarsom gooit,
gooit, m.a,w.
missie krijgt
krijgt (een
(een
aarsom
m.a .w, een
een missie
miskraam
miskraam krijgen)
krijgen) dan
dan moet
moet jeje sterk
sterk wezen
wezen..
Trouwens eenmaal
eenmaalheeft
heeft 't
't maar
zoo, zoo
gestaan
Trouwens
maar zoo,
zoo gestaan
of ze
gegaan:: 't't was
de geof
ze was
was er
er mee
mee heen
heen gegaan
was na
na de
geboorle van
Vllon 't
't jongste
jongste kind,
kind, to
en ze
ze een
een storting
boorte
toen
storting
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(sterke bloedvloeiIng) kreeg . Jonge, jonge, wat
was me de beer teen klein, hj ken wel in een
stuiversdoosje (hij zat erg in de benauwdheid) .
Maar gelukkig, ze kwam er tech doorheen .
Zoo gezegd, er was werk bij werk voor een
vrouw : behalve de boerderij nog een portie doe .
ken (luiers) to wasschen, want ze hadden sons
twee, die niet gnap (zindelijk) wares . 't Was
geen kleinigheid! 'k Yerzeker U, dat ze soma
ecu brat, berzie of proest (voile boel) had
op to rooden (op to knappen) . Maar n ding
was geltikkig en dat was, dat de kinderen zuiver (werkelijk) d'r best an wouen (geed groeien)
En als ze dan 's avonds haast liep to slooien
(onvast loopen) van loofte, (moeheid) dan ken
ze nog eens gaan zitten naaien of verstellen .
Tech mocht haar verstelgoed worden gezien .
Nooit zou 't maar even bij elkaar ripper (slordig naaien) seen, netjes opgehellingd (in orde
gebraeht) en daarna opgekreukt (gevouwen)
kwam 't in de kast . Behalve dat hield ze voor
haar kerel (echtgenoot) nog trouw aanteekening
van iederen kop of meet ( 1/2 IL .) melk en van
de mengelen (oude inaat van 2'/ 2 IL .) karnemelk, die door de buren werden weggehaald .
Hoe ze met dat lilies klaar kwam 1
Wel eenvoudig, omdat ze niet beheeftig was (zich onnoodig druk makes) niet liep to bremesen, to
bijzen, to batteren of to baaieren (met onnoodige drukte z'n werk doer) en. niet lag to
kneerten, to kiagen en kliemen of to ermen,
(klagen) maar steeds vrooiijk en opgeruimd was .
Verder was ze geen labbekak, (kwaadspreekster),
stond niet als sommige buurvrouwen over de
onderdeur to labben en to lellen (kwaadspreken) of de kennissen bij den rug op to
hales (kwaadspreken van iemand) . Daarbij had
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ze niet zoom ataanu!t (thiikte) met de kinderen,

near beerde (schold) ook niet zoo op hen, en

zat er niet achter to boksen (jagen) of 't kinderen van wilde ouders waren . Toch was ze
bass over de kinderen en ze had one zoo even
een hok met jongens (veel kinderen) „want"
redeneerde z~, „dat is een eerste vereischte voor
een good huisgezin . Waar dit niet 't geval is,
daar wordt 't zoo gauw een poepedoele (wanordel ; ke huishouding) waar booi meester is
(waar Been orde is) en waar de jongens (kinderen) alles alsof 't roofgoed was voor ruighooi
opeten (alles achter elkaar verorberen) . „Neen,
de ouders bags !" „wil je" zoo vervolgt ze, „ bi.jv .
de kinderen afgrobbelen (wassehen) of ond .erhanden nemen met de pietenkam (fijne kam.,
om: ~t hoofd to zuiveren) dan moet je er je niet
aan storen, als ze beginnen to peeuwen (auilen),
want dan wordt 't uit een red (over 't erg
been) . 1k heb ten minste bun handen, die er
sours erg rofl'elig, schroffelig en sproosk uitzagen (ruw door de koude) dikwijls genoeg met
den boender onder handen gehad en me nooit
aan bun steunen en piepen (huilen) gestoord."
Maar zoo kwam 't ook, dat ze nimmer last
van de kinderen had, of ze met schoonmakerstijd (schooninaak1ijd) aan 't zolder rooden was
(opruimen) was, of voor de kermis aan 't schaken, (kleine' schoonmaak) nooit liep er een in
den weg en alles kon ongehinderd zijn gang
gang. Moest er iets wezen, waar ze beleid
bij had (behoefte aan had), dan waren er dadelijk een pair klaar en zonder granzen (mopperen) werd 't verlangde gehaald . Ze wisten 't
wel de kleine luidjes, dat mem (moeder) op de
bewering, dat ze loof (vermoeid) waren, zou ant-.
woorden : M Ja ja, vooruit anaar, loof kan lang

an (aan zoom ziekte ga je niet gauw dood) . Je
kunt lang loopen, eer je tot je kniesen toe
of bent en den kun je nog near Langedijk
to wortelen wuden" (wieden) . Aan die beginselen held ze steeds vast en ge begint dus,
near we gelooven; wel zoo eenigsziris to begrjpen,
flat de boer met zoo's vrouw heelekendal
(heelemaal) good of was, al had ze ook goon geld .
Ja flat is me vroeger wet geweest! Hij was
rijk, z'n vader was '11 diknek, (rijkaard) een
eehte binnenvetter (iemand, wiens kapitaal ineevait), flat kon je aan 't heen en weerspul
wel zien, (aan alles) zij arm ; maar ze was een
toffe (knappe) meid, die vrjjers en koffieophaalders (was een meisje met een jongen nitgeweest,
dan kwam doze 14 dagen later de koTh.e ophalen,
wet niet was den eon vrjjpartijtje) kreeg bij do
zwikzwak (vleet) ; er kwamen sons wee drie to
gelijk to schooien (vrjjen) . Arie Verduin won
hear met verdol (met geweld) hebben en er was
den ook been pretje, geen kermis of bestvat
(fees±je, flat een nienwe kastelein geeft aan de
jongelui van de pleats) of hij was mast hear.
Allegedurig (steeds) was hij met hear nit, maar
de oucie lui wilden er nnet van hooren ; de j onben
kon wel wat beters krjjgen en ze temteerden
(kwelden) hem zoo onzoct, (erg) flat er huisriemrond (overal) schande van word gesproken .
Maar wat do oude mi ook hromdeTl, veul en
niet genog (heel veel) Arie Meld z'n bien
stiff (Meld vol) . ZOO had 't al pour (vrij wet)
eon tijd geduurd en moor flan eons was or order
gestoepeld, (kwaadspreken) om Arie hj 't meisje
vandaan to krijgen, wet echter riot gelukte, then
eindelijk 't hooge woord eruit moest .
Jongen, forger, wet koordde (spande) hot er
then! gel had d oude boor, 't meisjo, flat er al
3

een pons heel briek (slecht) had ni±gezien, in

de gaten gehad en vermoedde hij wel, dat ie om
ecn pop moest, (bevallen moest) maar then
hij nit den inond van zijn zoon vernam, dat 't
trouwen een rnoetertje (noodzakeljjk) was, wend
hij rieuwers (razend) in zijn lijf. ,,'t was een
sehandaal voor de familie! Zoo'n arme maid !
I{jj had maar Been peerdje-schijt-geld (kon 't

geld maar zoo niet krijgen) om z'n j ongens op
een spul (boerenplaats) to zetten", enz . enz.
Arie zei dan : ,,Nou, goad vader, als j e dan in
Been geval helpers wilt, gaan we hokken (samen
levers zonder getrouwd to zijn) en ik zal met
daghuren (daglooner werk verrichten) mijn kost
wel verdieneri ."
Then moest de oude Verduin, hoewel bij er
geen deeg van had (steeds oin een treurige
zaak denkn) aan de kat of aan de keis (kaas)
(hij moat kiezen) en door den nood gedrongen

besloot hij toes maar to helpers . Natuurlijk gaf

die hoopstoopsche (onverwachtsehe) trouwpartij
stof tot alierki praatjes, maar daarvan trokken
Arie en zijii meisje zich scheet nosh dreet
(niets) aau of zooals men wel eens zegt : ze hadden er mart aan (maalden er niet oin) . Ze

warm b]Jj, dat een eind aan die malie verhouding
kwam en nog blijder, toes eindelijk beslist was,
waar ze ZOUdefl bedaren (belanden) . Genevan

(juist) over 't huffs van den ouden Verduin stond
de plaats (boerderij) van Jan Berkhout een
achteromskiomp (achterneef), maar van den
kouwen kant (aangetrouwd) van Piet Berkhout,
den masselaar (metselaar) . Vroeger was hij in
goeden doen geweest, inaar paste niet to best op
en zoo was hij een martelaartje (klein bouwertje)
geworden . Toch kon hij 't vroolijke levers niet
vaarwel zeggen, zoodat hat ooruit to zien was,

dat 't sluuf uit zou loopen (slecht afloopen) .
't Duurde dan ook niet lang, of hij was pooter
(van de boel af) en in de dagen, waarvan we
spreken, zou alles voor schuld worden verkocht .
Natuurlijk warm er heel wat gaaienaars (gegadigden) en do oude 1Terduin, had or al ceps
eon brak (speurder) op of gestuurd, 0111 eons to
luikooren of loodschaven (in 't geheim jets
zion to weten komen) welken prijs men er voor
in 't hoofd had . Toen hij wise, dat 't zoo sisink
(ongeveer) j' 20 .000 was probeerde hj 't uit de
hand to koopen, maar Jan-buur was zwart in
den bek (veel geld vragen), bochelde 't land
erg op (bovenmatig prijzen) en vroeg maar even
f 30 .000. Doch dat was boven zijn prik (meer
dan hij er voor over had) en omdat hj zich door
Jan-buur islet den brook liet opbinden (ten
under brengen) wachtte hij bedaard den dag der
veiling af.
Klaas Woutersen, de melkprutter (iemand
die me lk uitvent), die wel gemerkt had, dat de
oude Verduin spikkeling (zin) had in do pleats
van Berkhout, deed alle inoeite om to weten to
komen, wat Verduin wilde besteden . Do oude
beer echter was veel to poletiek (slim) om zich
door iemand de tong to laten afschrapen of
zich door den news to laten boron (eon goheim ontlokken) . Toeii dat dus mislukto, vertelde
Woutersen road, dat hjj wel lust had 't zaakje
to koopen, wet eon der boron ., eon stoue zegger (iemand, die veel durft zeggen) deed uitroepen : ,,Wat, jib 't is eon voet vanje elleboog
(je hebt 't nog lang niet) . 'k red dat je niet eons
op 't strjkgeld durft bieden" . Pit maakte 't mannetje zoo driel (nijdig) dat hj ineer schreeuwde
dan riep : ,,Ik heal 't strjkgeld, als eon duit
eon davit . (zoo wear als eon duit, eon duit is) .

De dag der veiling kwam . Eon massa yolk
vulde de kolf baan van den „Prins Maurits" . Ze
boden als de rook (hard, erg) sons van drie
kanten tegelijk . De oude Verduin was er ook,
maar die hood niet, die naaide z'n naadje
(bevorderde in stildc~ zijn belangen) en wachtte
't al weer af. Eindelijk haalde Kl aas Woutersen
de plok ('t strijkgeld) en dacht terwijl hij met
eon vroolijk gezicht de tiers rijksdaaiders opstreek
,, Binnen zijn de beste", want hij rekende er
vast op, dat Kees Verduin 't hem wel ontmijnen
zoo .
De afslager beg on eerst hij honderden, tool
hij vijftigen, eindelijk hij guldens of to slaan en
ten slotte klonk 't „e~n" . . . , gevolb d door 't
stereotiepe „aan je been !"
Ze hadden hem dus toch in 't hol laten
neerloopen (lief nnijnen hij den afshLg) . 't Viel
hem geweldig tog en, maar hij hield zich good en
zei als antwoord op de vole spottende opmerking en : „'k Zal me wel redden, laat Klaas maar
l.oopen !"
Pat redden grog echter niet heel hard, hij kon
gees geld en goon borgen krijgen en hoe ongaarne
ook, Klaas moest hij de reep neerschijten,
(zijn woorden intrekken) en kwam al heel gauw
met hangende poofjes hij den ouden Verduin,
om to vragen, of die 't zaakje lief won overnemen . Natuurlijk won hij dat, wel, maar do leeperd, die 't had zien aankomen, won lief g even,
wat 't Klaas kostte . Na veel lovers en bieden
word men 't eindelijk eons : woutersen verloor
aardig wat en Verduin loofde (overhouden) log
100 golden van de som, die hij or voor had uitgetrokken,
Op den dag van de kusting (betaling van 't
gekoehte) maarkte Arie kennis net, den notaris
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een gemien
(gemeenzaam) menseh . Vaders
trommel, die altijd op 't bedbordje (plank in
een bedstede om een en antler op to zetten) was
aanrnerkelijk lichier geworden, inaar d'r bleefnog
altjd wel aardig Tat labberdepoep (geld) in,
ik wou ten minste dat ik 't in een bescheten
doekje had ('t was de inoeite wel waard 't nit
de vuiligheid to zoeken) . Nu konden this de
j ongelui trouwen en Arie, die ineende, dat 't nu
al genoeg had gekost, stelde voor, om 't inaar
over den puthaak to doen, (op een dag, dat 't
geen geld host) maar dat wou de oude beer niet
hebberi . Iiij had in doze dagen 't meisje leereu
ken non en zicli met 't denkbeeld, dat zij z'n
schoondoehter zou worden, verzoend : 't was er
eon, waarmee ;je voor de kramen om kon (die
jo mocha ien zien), 't zou dtn maar wet meer
kosten : de gar moest toch los ('t kostte heel
wat geld) . Pus kwam er nog een flinke bruiloft en
daarna trok 't jonge paar near de echtelijke mooning,
wear heel kort daarna de eerste kleindochter
wend geboren . Een partij (dccl) mensehen, vooral
zulke bij wie do eerste net rekening velen
kon, net van de beddeplank af, (net 9 meanden na 't huwelijk), hadden er weer den mond
van vol, maar de groote menigte zei al ras : ,,Och
kom, sear niet, de eerst komt as ie klaar is ."
't Viel 't jonge paar niet mee in bun eigen
zaak . 't Was een heels antui, een heels keg
(eon moeilijk work), om de boel moat in orde to
brengen . 't Huis, eon boerenstoip, (kleine boerenplaats), gammeliek, (bouwvallig) conduit een
oude kispel, 't bouwland op een hood (verwaarloosd) en weiland ten deele met haartig gras,
(zure grassoort) begroeid, 't was geen appelepap
('t was niet gemakkelijk), maar toch ze geloofden
in de toekomst ; ze zouden 't wel bedreutelen

38
(in orde brengen) . 't Huis werd wat opgeknapt,
maar om 't land to verbeteren, dat viel niet mee .
.brie, die heel veel van z'n wader had, en er wat
stoopsch (stuursch) uitzag, was een poestige
kerel, die niet vaak pruimig (vriendelijk, lachend)
keek en nTiens ooren don aan 't hoofd lagen,
die gauw op redut was en sours our een kleinigheid, dul, nirtelig, op de non of op stok
werd (boos) . Daarbij wist hij van geen loof,
verhouwen (dit is iemand na een feest of een
refs) of hooigat (moe van 't hooien) en raakte
daardoor wel eens in konflikt met zijn werkvolk.
Niet dat hij nietemijterig (nets van een antler
kunnen verdragen) of hebberig (inhalig) Tan

aard was . In geenen deele, maar tj ent (ne j es)
als h,i~zelf was, had hrj een gruweldigen (ergen)
grent (hekel) aan alle gemier (nets beteekenend
werk) en vergriezelde zich of had de damp
in, (had er een hekel aan) als hij werk zag doen,
dat geen vertuiten gaf (een nutteloos werk) .
Maar 't kostte heel wat moeite, dat to beschiemannen (klaarspelen) en menigmaal moest hij,
our geen ruzie to krijgen 't lijf met warme
doeken inhouden (alle moeite doen) . Toch
wou 't met een paar niet fluteren (viotten) .
Arie had n .l, drie arbeiders, waarvan de eerste,
een luup (gluiperd), die in z'n goede dagen de
boel verbarreld (verkwist, er doorgejaagd) had,
altijd van Grootebroek sprak (bluffen) en nu
door de herinnering aan 't verleden een echte
bobberd was (norsch, onvriendelijk mensch), die
zich verbeeldde minder hard behoeven to werken
dan de anderen . Polig en handschoon als hij
was, leed hij aan een gestadige loofte (lui) .
Onder 't werk stona . hij our 't haverklap to beuken
(met de armen over de burst slaan, mu ze to
verwarmen) ou zjjn verknofFeldc (stxjf van de
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koude) vingers warm to krijgen, werkte zonder
overleg op 't rommelen van den pels of (op
goed geluk), met een hof en bof (snel, maar
niet goed) en was gewoon er maar een bolsteert

van to maken (zich met een Fransehen slag
er of maken) . Nooit zou hij met een driewielde
kar aan de reed (rijden) gaan of 't paard ging
er van door, aan de riebel of aan de flenter
(op hol) . Daarbij was 't nog een interessante
(ergo) schrok en eenn potteglauer (iemaud die in
alle potion en pannen kijkt), die liegen kon,
dat de luizen op zijn kop barstten (erg liegen) .
Pat Arie met zoo'n teeter (iemand, die heel
langzaam werkt) een prutser (iemand die nutteloos work doet) niet kon opsehieten is begrijpelijk .
Menigmaal waren de rapen gaar (ruzie hebben)
en kwam 't tot woorden . De workman, die in
zijn eigenwaan verbeeldde, dat de bias een pik
op hem had (iemand altijd hebben moeten),
stoepelde (inblazen) de anderen steeds kwaad
in en word hoe langer hoe bobberiger (norseher) .
Geen wonder, dat de boor here eindelijk openterde
(wegjoeg) .
De tweede workman was een kerel als Kas
en Kas was een kerel als de onderdeur
(klein kereltje) . 't Was lang goon vreker (die
moor doet dan een gewoon menseh .) en hij had
altijd eon glijm (glimlach) om z'n mond, praatte
heel zeker (langzaarn) en was zoo fijn als gemalen poppestront. Hij meende good to doen

met den boas in z'n diessak to pissen (vleien),

maar dat doze daarvan niet gediend was, kon je
aan den draai van je diessak wel voelen (va .nzelf begrijpen) . Maar diezelfde kappenaaister
(man, die in somn.mige opzichten op eon vrouw gelijkl)
zooals z'n makkers hem noemden, was voortdurend
bezig den bass achter zijn rug to belasteren, totdat

door een gelukkig Coeval Arie achter dat geklon .

gel (geniepige handelwijze) kwam . Hij lief 't er
niet bij zitten en sprak er den workman over aan .
Maar Coon doze, hoewel de bass hem in 't ream
had (hij maakte hem dood verlegen) weigerde
vlak to vallen (ongeljjk bekennen), zei Arie
niet anders den : „'t Is eenmaal we!," „zei
Harmen Kramer." Daar editor de workman ;
zwuup hard (zich nergens om bekommeren) als
hij was, nog imnner zijn onsehuld bepleit~e, was
z'n antwoord : „nou meat, zeg maar Sijmen,
den vloek je niet . Vertel hot maar in de
Rijp !" ('t is alles leugen) . Dat zoo iem.and
merle gauw opgerood word, (ontslagen) is to
begrij pen .
Twee man minder ! 't Zal duidelijk z~jn, dat
Arie 't voer verponderen moest (do zaak anders aanpakken), om niet in 't labberent to
komen of bookie zoek to raken (in verlegenbeid) .
Doch 't gelukte heir slecuts ten deele, want, hoe
hard hij zelf ook aanpakte, hij was gepijpkant en
zat zooals men wel eons zegt in den poepschen
karn (in de knel), wel stuurde hij een boodje
(boodschap) near de o u .de lui om een noodhulp
maar - -- - lauw loenen ! (mis) .
Tader offerde (weigerde) 't wel diet met rondo woorde».,
maar Arie begreep, dat de oude hoes hem zelf
zijn tuil wou laten uittuilen (zijn gang later
gaan) . _Hij moest, won hij niet geerten, (achteruitgaan) werken vOor twee . 't Was wel madde .
ren (martelen), maar ze hwamei1 or foci . Hoeveel
er ook viol to vrakstikken (zorgen) met Kerstmis kon de hour worden betaaid, zondor dat or
een cent mankeerde en dat was bij Wader in
den emmer (naar den zin) . Begrijpelijk ook,
dat ze, om ieder 't zijne to geven, zich erg moestenn benopen (bezuinigon) je moot 't maar
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voor je toonen (teenen) vandaan moeten
zoeken ('t met werken moeten verdienen), maar
nimmer leerden zij de waarheid kennen van 't
woord : door nauwte komt grauwte (door
armoede komt ruzie) en evenmin zrerkte de nog
overgebleven werkman, dat 't er niet erg aanzat
(niet best hjden kunnen) : ze zorgden dat hij zijn
gerande kreeg (wat hem toekwam), was 't
vastendag, de man was Roomsch, dan was 't zijn
eigen schuld, als hij zich verslabberezeerde
(vet of spek eten op vastendag) want e6n woord
aan de vrouw en hij kreeg boter om in to doopen en eieren in stee van spek . Heel anders
alzoo dan somm.ige boeren, die geen spoog water
voor een werkman over hebben (niet zooveel
water als men in den mond kan houden) en hem
geen harreltje (kruimpje) vleesch geven, of 't
moat zoo taai , als hondeleer (erg taai) zijn .
Met dien werkman, Hemn Vink genaamd, kon
Arie 't goed rooien (vinden), die was hem
hands, (paste hem) 't was net zijn druk (naar
den zin) en dus warm ze meestal goede buisies
(goede maatj es) . Hemn was een gedoeste, pokige, gerameseerde, knoestige (sterke) kerel,
sterk als een boom, en die den ba,as op een urt
(precies) kende . Hij moist krek hoeveel 't lijden
kon en als de baas sours geweldig beerde en
hem uitveterde (uitschelden) voor honderd en
tien, dan liet hij kalmweg den storm voorbij
razen, want hij wise, dat later alles weer zou
worden goed gemaakt . Verd 't hem echter to
bar, dan kon hij sons raar poestig (driftig) worden en rack vlooien (de waarheid zeggen) ook.
Hij was bij Arie zooveel als de hootemetoot
(een, die overal voor zorgt) en vaak was 't geen
ledebreken (zwaar werk), maar dat hij er, zooazls sommigen meenden, een leventje had als een
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luls op een zeer hoofd, was wat overdreven,

want in den zomer was 't vroeg dag : Aria was
een vrocgspook (een, die vroeg opstaat) en
menig stoere (zware) dag, als hij urea aaneen
in 't mad stond (aan 't maaien was), had hij
achter den rug, maar hij wilt, dat zijn work word
gewaardeerd. Trouwens dat verdiende Rein . Je
kondt hem ailes opdragen : hjj was best voor do
paarden, die hij nooit anders dan op eon kwik-

keltje of kucheltje (drafje) liet gain, ken good

ploegen, falgen en keeren (do stoppel onder
ploegen en weer boven brengen) deed hij volmaakt
en wilt van duidelen, spreiden en beuken .
(Duidelen is 't slaan met de dorschv1eges op de
nag vastgebonden sehooven, bij spreiden worden
ze losgemaakt en beuken heeft ten doel de
einden of baarden (kafnaalden) van 't zaad to
broken .) Niemand dan hij wist zoo good do benoodigde hoeveelheid zaaizaad of kunstmest voor
een akker to roezen (gissen) en nooit zag hij
er tegen op na 't eindigen van den officieelen
werktjjd flog een rokkie of een hijgie (poosje
werken) to doer_ . Vaak kwam hij 's avonds nog
even helpen vee bestellen ; ('s avonds hot vee
flog' wat voeder geven) dat ken hj gemakkelijk
doen, want zijn huffs stond viak naast de boerderjj : je kondt hem met een warmen pan-

koek beloopen .

In 't drnkst van den tjd had hjj soms erg 't
jak aan of 't end in den bek (vermoeid ijn)
en ging dan eorst om eon uur of tien zwaad of
schiebes, (naar bed) maar Loch hoe rozig (iemand,
die den gansehen dag in de kou is geweest, is
's avonds huiverig of rozig) hij ook was, 's morgens
vroeg was hij weer present . 't Overwork hoefde
hij echter niet om een deun (voor niets) to doen,
want er vial nog al cans vat van 't blok,

(hij kroeg wel eens een extraaje), nu eens een:
potje met portal (melkachtig wit vocht, dat na
het kruimelen van den wrongel, bij 't daaropvolgende duwen uit de kaas lisp), dan wear ee-n
poesie (restje) ;ten en in den vruehteiitijd kreeg
hij vaak zooveel appals en perm mee, dat ze ze
niet uit een zoeten konden (er was meer dan
genoeg) . Zoo komt Jan Splinter door den
winter.
De bags en vrouw gaan er dus niet kort bij
Ian gs, (ziju niet gierig) want ze denken aan 't
oude woord : Van houwers komen spouwers
(als do ouders gierig zijn, zullen do kinderen
verkwistend wezen) . boast Rein nit, hij hoeffle
nooit inst Jan Bit zijn wagen (te voet) to gaan .
IIij had vrije mooning en en flinken tuin, waaruit
hj nog groenten verkoopen kon en dat besjouwde
(beliep) nog aardig moat . Al moat hij extra inning
(ontring) kwaiu op de spaarbank en zoo koevreerde (vooruitgaan) Rein aardig . Al was hij
flu geen rijke Jan Dirksen hij kon zich good
redden .
:flier zouden we do kennismaking met 't gezin
en zijn laden gevoege ]ijk kunnen ofbreken, maar
daar schist ik op mijn asem (vale me to binnen),
dat Arie iernesdagen (onlangs) een Beep geslagen heeft (een flater begaan heeft .) Hj had
een koe overschierig (te veal) en die voor een
goeden prijs verkocht aan een hoetelaartje
(handelaar in 't klein) iemand, dien Aria al niet
best hachtte (vertrouwde), inaar die zoo mooi

praatte, dat hj eindelijk 't dier kreeg . Toen 't
eindelijk op leveren en betalen aankwam, ging

do hark (slecht mensch) weeks wallen zoeken
(tegenwerpingen waken) en katte ('t gekochte
niet willen ontvangen) eindelijk do koe, omdat,

volgens zijn zeggen, hat sane verrel (vierde deal
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van het tier) .slecht was, maar Arie begreep heel
goed, dat dit alles monopolie (bedriegerij) was .
't Was begrootelijk en nooslijk, (jammer)
maar wat vigil er aan to doen
't Was een arme schrobber (stakker) van wien
niets to balm was. Daar 't juist m arktdag was,
`nerd de werkman net de koe naar de markt
gezonden, Arie schoot zijn verkleederspak (pak,
dat even beter is dan 't daag sche) aan en kwain suet
het rijtuig achteraan . Onderweg kreeg hij mikmak aan de kar (er raakte jets stuk) en kwain
door al die omstandigheden wat last in de stad .
Omdat er vrij wat beesten aanbevoerd warm,
stropte de markt (de prijzen gingen achteruit
en Arie was 'bang, dat hij genoodzaakt zou zijn
z'n flier voor een fuutje (prijsje) weg to schijten
(onder de waarde verkoopen .) Een buurman, die
met een vaars aan de markt was, stelde hem nog
voor to steerten, (ruilen zonder geld toeg even)
maar zoo jets lag niet op Arie's weg . Eindelijk
ontmoette hij een paar sneezen (handelaars van
verdacht allooi), die aan 't schossen warm
(koopen en op den zelfden marktdag veer verkoopen.) De een, een lange slamier, een panlat,
een magere bienophipper, Clang en dun mensch)
die heel omguns (ecu heel eind uit de buurt)
vandaan kwain, moist de koe los to krijgen voor
aardig moat minder dan indertijd 't hoetelaartje
had geboden . In een herberg werd opgestoken,
de kooplui betaalden en Arie gaf een gulden
voor een paardje (fooi, die men geeft, als men
geld ontvangt) en toen hij thuis kwain en z'n
geld nakeek, zag hij, flat er een valsch bankbiljet
bij was.
't Was schammerottig (erg slecht)
van de smiechten (schehnen) en Arie gaf 't
onmiddelljk bij de politie aan, want 't bolde
(?rode) hem niets, flat hij zieh zoo had laten
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bedriegen . Maar jawel, 't was een duikersdoodje (klein kansje) de bedriegers to vinden ;
zulke platte boenders, die bij den duivel
z'n steert vandaan kropen waren, ('t waren
slimmerds) waren uitelemijten (buiten bereik .)
't Was ook flu weer als altijd, als er jets kwaads
is gedaan, flan is de dader om een noksie (flood .)
Laat ons flu kennis maken met de kinderen .
Je weet, .brie heeft ze planteit (in overvloed)
drie meisj es en vier jongens, goed slag kinderen,
maar toch vaak een bron van ergenis voor de
grootouders . Zie, als 's avonds 't werk of is,
krijgen ze 't wild in de bienen (willen ze er
er op nit) en hebben ze er toetijd (lust) op, om
eens den runnik op to gaan (aan den wandel
gaai~ .) Ze diggelen zich wat op (netjes aankleeden) en zoo keurig aangetoeterd (aangekleed), maar nooit speurig (opzichtig) in de
kleeren, nemen ze den kanis (boodschappenmand)
of klaprnand (mand met een deksel er op) en
gaan aan den bentel, aan de gnart, aan de
flort, of de hort op (aan den wandel .) Niet
flat het van die bentelkonten (meisjes, die
voortdurend langs de straat drentelen) zijn, als
die lange lieries (dunne, lange mensehen) van
buurman Butter, die malabelige dollen (rare
meiden), die snaaiend en snobbend (snoepend)
loopen to florten, to flenteren of to dangelen
(steeds been en weer loopen) altijd maar zaggelend (drentelen) 't dorp op en neer . ook zijn
't niet van die grootsehe tieten (meiden), die
statig en deftig wandelen : hempie rack me
buikie niet, me gatje gaat to kermis, met
nuffge gezichten, zoodat je 't ze kunt aanzien,
flat ze geen pruim zeggen voor een mandvol (ze zijn zoo trotsch, flat ze bet woord pruim
niet zouden uitspreken, al konden ze er een
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nandvol mee verdienen .) Zulk slag van meiden,
die met hare schijnbare ongenaakbaarheid volstrekt niet afkeerig zijn van aanbollen (zoenen)
hebben 't aan hair rare fronten, jisten of iepkes (kuren) to wijten, dat er allerlei rare praatjes
van ze gaan, als ze er wat schittelig, benepen,
miezerig, roper, schriebelig of brick uitzien
(bleek, slecht .)
Neen Arie's dochters zijn van een andere natuur . Ze doen op een hip en een drip (in
een oogwenk) een boodsehap, zitten dan, want
ze zijn erg zelsch (van gezelligheid houden) een
poosj e bij de buurmeisj es op de bank en zij n
weer op tijd binnenmikken (thuis .) Toch durven ze wel muiterig (vroolijk) zijn en van jaaguiten of spoken (stoeien) zijn ze evenmin af=
keerig, maar daar gebeurt thuis niet veel van
Vader heeit eon hekel aan dat rementen (ravotten .)
De grootouders nu, die bij zooiets niet zijn
grootgebracht, hebben nogal wat een atlast (last)
van die avondwandelingen, vooral grootmoeder
heeft er steeds wat over to forten (mopperen .)
Hun spreekwoord is : een boer en een boerin
mocten de achterdeur uit (ze moeten op 't
land, werken) en ze noemen al dat gegnart (gewandel) kortweg bedeidelijk (onzedelijk .) IIaar
`de meisjes verbreeuwen (veranderen) er niet
van, ze laten de oudjes stil sudderen (hun
gang gaan), want ze weten wel, dat ze een uur
later missehien door hun zullen worden geprezen,
om hun liver . 't Is met recht : hop of drop,
mal of dral (nu goede, dan kwade vrienden .)
Van vader en moeder hebben ze zooveel vrijheid als in 't ordentelijke kon worden toegestaan .
Is 't kermis, of katjeskerrnis (kleine najaarskertis) ze molten er heen en waarlijk ze hebben
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niet voor meugebed to dienen, (iemand, die de

pleats inneemt, welke door een antler is geweigerd) want bij 't goverden of grofkoppen
(gezelschapsspel als patertje-tangs-den-kant) wor
den ze 't eerst er uitgepikt . Menig j onge knaap
is jaloersch, als hj een makker er den bocht
om ziet leggen (de arm om een meisje heen
slaan met hot doel hear to kussen) en toch
kunnen de vrijers er op aan, dat ze aan de
klink van de dear worden opgehangen,
(als ze 't meisje thuis brengen, iiiet mee near
binnen molten gears .)
Ontzien worden ze echter niet, want de ouwe
mi zeggen : ,,bij nacit een man, bj dag een man"
en lodderig, doederig (slaperig) of niet, zo moeten or nit als 't tijd is . 't Moeten boerinnen,
Been dames worden. Wie zoo'n meisje krjjgt,
is stellig good of en daarom zal 't niet tang
duren of ze hebben vast verkeer (verloofd zjjn .)
Dc j ongens, op den kleinon Benjamin na, zijn
naar school en oindat doze een heel ein.d viii
do boerderij verwijderd staa±, gain de kinderen
elken dag met ecu good gevulden stikkenbuul
of kruinenzak (boterhammenzak) er op of en
eten 's middags burs kuchie (boterhammen) in
de school op. Met mooi weer is 't al een heels
tippet (wandeling) maar hij storm en onweer is
't cen heel rak, een koude stiek (eon heels
rein) maar van thuis bljven is geen sprake . Moeder
hokkelt ze good toe (warm instoppen) en voort
gears ze . Ze molten leeren als de rook (hun
best doers bij 't boron) en wee, als or eon de
bink speult (stll nit school bhjven .)
Do jongste der schoolboopers komt mu drie
uur thuis ; dat is een aardig snokker (snugger)
joonje (jongetje,) eon pittig (aardig) hummeltje

(klein kereltje) een klein

beukcrtje (klein
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kereltje) dat heel giant (verstandig)kijkt. De twee
andere, eeh±e doerakken, rosbeiers, ja bepaald
weerwoesten (die nergens tegen opzien) gaan om
half vier nit de school . Ha, daar zijn ze waarlijk alle drie reeds! Ze hebben zeker een vroegertje gekregen en nadat ze eerst bebben staan
pulken (veel drinken) bij den regenbak, komen
ze weidra geheel verboeft (rood door de warmte)
en onthikt (uitgelaten,) omdat ze zoo mooi vroeg
zijn, op 't staltje . Ads ze echter merken, dat er
verraad (onraad, in dit geval vreemdelingen)
is, zijn ze wel wat schimmelig (bang) en de
kleine bass in de ton, die merkt hoe stil de
broers zijn, wordt moeilijk (verdrietig) 't welk
ten laatste in dranzen (huulen) overgaat . Moeder sust hem wat en de drie arideren door den
schroei of doei (honger) gedreven, komen naderbij en beginnen to schranzen (eten) van wat
ben je me . Ze muizelen en smikkelen (eten)
apes gruizig (gretig) op . Hoe reurig, doenig,
druistig of woeg (wild, druk) ze antlers ook
wezen molten, nu ze mondgauw (etende) zijn
koint 't spreekwoord tot zijn recht : als de katjes
muizen, dan miauwen ze riiet .
Als apes ; tot 't laatste piesie (kruimeltje) verorberd is, zuulen ze flog wat gaan spelen .
Laten we hen volgen!
De makkers hebben elkaar gauw gevonden en
flu gnat 't heele slofter (nj) al 1naar den tijd
van 't jaar : arootjesen (schuilevink spelen)
kale kadodders (jonge spreeuwen) uithalen, een
stookie maken, luchteren of bekenen (vuurtje stoken) of ze loopen iiaar den boomgaard van
een buurman en staan don (dicht) op den karat
van de sloot to gnokken (begeerig kijken) hopende, dat de boer, die bezig is met appels
schudden er hun eenige zal toewerpen . Nu dat
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valt m.ee, stek (afval) en vruchten met een steed
(rottende of slechte pick) sours nog erge groene
knoorten (groene onrijpe vrucht) komen over
de sloot en de knapen, echte wintervarkens
(die ra;uwe vruchten eten) en groenkauwers, als
ze zijn happen gretig in de groene knarren
(groene vruchten .) Daarna blijven ze pinksternakelig (blauw) van de kou flog een pons staan
lingeren (wachten, in de hoop nog wat to krijgen) tot de boor ze met een schrobbeering
(standje) wegjaagt en ze lieverdela (iangzaam)
afdruipen .
In den winter vermaken ze zich met schossenloopen (springen van schots tot schots over de
losgeraakte stukken ijs), draven met zijn alien
over bubbertjeskoek (over 't ijs gestroomd en
weer bevroren water), koopen in de marketent
(kraampj e op 't ijs) eenn kopj e melk en zien met
verwondering, hoe de groote menschen zich trachten to verwarmen met een glaasje pilo (anijs
met een weinig elixir er door .)
Ligt er sneeuw enn pakt ze goed, ze waken
een sneeuwman en kunnen zich onmogelijk begrijpen, hoe de groote menschen 't land kunnen
hebben aan dat aanballen ('t blijven hangen
van sneeuw aan widen of voeten) : je kunt er
immers zulke heerlijke klonsters (laag sneeuw
onder de klompen) wee krijgen ?
Op keuveltjesavond (den avond van 5int
Maarten, i 1 November) trekken ze in troepen er
op uit en hebben een ket of keuk (pleizier) van
belting . Ze zingen en schreeuwen asser-an-toe
(met g eweld), zoodat ze 's anderen d .aags alien
heesch zijn . Op 't oog enblik is 't knikkertij d en
vinden we alien op 't knikkerpad (de algemeen e knikkerplaats .)
't Is een gemengd gezelsehap . Vooreerst de
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Brie sr akkers (rakkers) van boer Arie, echte
rokesen (ondeugden) van wie de oudste, die Heirs
heet, de opperateur (aanvoerder, aanstoker) is .
Geen zee gaat ze to hoog en afmaken (vuil
makers) dat ze zich kunnen, daar is 't end van
weg (dat is erg .) 't Weet dan ook to gebeuren, dat
in 't drukst van den tijd, moeder er maar wat
de hand m.ee licht : 't is toch mortel of mortel an ('t is niet schoon, of 't wordt weer morsig) en later zal zij ze wel weer extra onder
handers nemen .
Verder is er gees wit met zijn bleipooten
(groote plane voeten) een lokkebout (een groote,
sterke, maa ;r eenigszins luznmelachtige jongen)
een struul of drool (lummel) wel een beetje
stoetelig, en dreutelig (lummelachtig) zoodat
ze 'm vaak voor 'n doede, troela of loeter (lummel) uitschelden, maar toch in z'n hart een eerlijke Hollandsche jongen . Hij is de grootste
vriend van Pict je Brouwer, een pieterig, opeten
(klein van uostuur) jongentje, een breidenmig
(gebraden' vlieg, dus klein, zwak ventje), een
pluut, spriegt, purkie of peukie (zwak ventje),
maar een bjjdehand baasje, die al is hij een bleekscheet (iemand, die Meek is) toch niet zoo'n
kramdenaip, (gekramde nap, dus iemand, die
nog al eens ziek is) als men zoo verwachten . Op
't oogenblik mag hij wat hoesterig wezen, maar
dat komt, omdat hij de schossen in de keel
heeft (verkouden zijn tengevolge van 't ijs .)
Hees en hid kunnen 't best vinden, maar ze zijn
geslagen vijanden van Heirs en Dirk Schram,
twee jongens van den scharensliep of liever van
de vrouw, want 't zijn kinderen over 't veld
(onechte.) Dat zijn geen sympathieke kinderen,
al kuianen ze 't waarlijk niet helpers, want er is
ge'en ruwanlger (ru'wer, onbe"sehofter) huishon ..
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ding op 't heele dorp . De moeder heeft van
hear werk niet 't minste verstand en als er wet
in huffs is, laat ze 't voor ruig hoof opeten
(alles achter elkander.) Bovendien laat de zindelijkheid to wensehen over en dus is 't niet to
verwonderen, dat Hemn en Dirk echte breiders
zijn, (die er zwak en ziekelijk uitzien), die er
altijd groebelig, meeuwsk en hufterig (vuil
en daarbij ong ezond) uitzien .
Vooral Hem, dat is de kleinste, die schnook
(inager en klein) dear, die kikkerig (koudkleum) als hij is, met opgetrokken schouders en
de handen in de zakken staat, maakt een ongunstigen indruk . Zijn Karen zitten eeuwig in
de tis of in de snot (in de war) en zijn plurende (half dicht geknepen) oogen met poggen
(blazen) er onder, zijn steeds met een of meer
stijgen (zweertjes op 't ooglid) bezet . Vender
heeft hij een krententoet (gezicht met zweren
bezet), en voor dat rabbig (vol wonden) gezicht
hebben de kameraden toch respect, want meester
heeft hun verteld, dat 't overspruitelijk (besmettehjk) is . Voeg dear nog bij, dat hij in z'n
hall een blegrijntje (kleine steenpuist) heeft,
zijn handen vol woortjes (written) zitten en
zijn kleeren rampu (verwaarloosd) zijn, den
hebt ge een beeld van Hemn niet alleen van nu,
maar van hem, zooals hij gewoonlijk is, want 't
kind is sehrikkelijk gruttig (een wond gait lieht
zwellen (zweren) bij hem .) Bij 't spreken, hakkert (stottert) hij en loopt steeds op schob .
berdebonk (klaploopen), en doet voor een
peukie (eindje) sigaar meer den een andere
jongen voor een cent . Onderwijl Hemn dear nu
staat to mieriken (turen) en de redenatie
(redeneering) aanhoort van Keel Wit, die alle

voortreffelijke

eigenschappen

opsomt van zijn

nieuwen rollebol (houten plankje van onder

met openingen, waar doorheen knikkers moeten
worden gesehoten), is Pietje Brouwer in z'n rechter broekzak een dikken doedel (hij staat road)
gaan grabbelen en heeft onder vele andere belangrijke taken, wat pofte boonen (gebraden
duiveboonen) een paar bokkeneutjes (curacaosche mangelen) en een klein appeltje to voorschijn gehaald. De boonen en de sausies zijn
gauw verdwenen en daarop begint Piet met zijn
poddevildertje (stomp mes) in de vrucht to
hakkepielen (met een stomp mes snijden) . Rein,
die op alles vigeleert, (kla,ar staan om van de
gelegenheid to profiteeren) heeft't ternauwernood
gezien, of hij probeert Piet den appel to ontgnof'elen (afhandig maker), wat deze zich echter
niet goedsehiks laat welgevallen . Daarom begint
Rein to hompen (stooten) in de hoop, dat de
appel daardoor nit hander zal geraken . Piet,
die van geen reven of risken (wijken) weet,
wordt razend en aangesast (aangehitst) door de
omstaande makkers, stopt hij appel en m .es weer
bij den reutel of snot (been, met den gat
er in, waar doorheen een touw loopt) in den
broekzak en grijpt Rein bij zijn hes (kiel) . Oniniddellijk is de strijd in vollen gang en de
anderen tier met waar genoegen 't kleunen
(vechten) aan, maar letter meteen op, of het
gevecht eerlijk gestreden wordt . Een poos lang
blijft 't onbeslist, maar als Rein Piet een trap
lgeeft en daarop wil
tegen zijn anklauw (enke)

gaan bientje strengelen (Rein slingert zijn

been, om dat van Piet en wil hen zoo doer
vallen . Dat behoort onder de „ongeoorloofde
grepen") blijkbaar met het doel hem een ramp

of to winner (verraderlijk aanvallen) vindt Keel
Wit 't oogenblik gekomen om Pit, die den
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valschaard niet buten of beuren kan (niet
tegen opgewassen zijn) ter hulp to komen . Hij
gooit met zijn sterke armen de strijders ieder een
kant been en schreeu vt Rein toe : „Leelijke
gluipzak (gluiperd) jij doe valsch !"
Piet staat to peeuwen, to guiten, to schreeuwen of to piepen van kwaadaardigheid, maar
Rein, die wel weet, dat hij Fees niet rnannen
(- buten) kan, begint to kwatten (spuwen),
timpt hem uit (een leelijk gezicht zetten) en
zet er daarop de sokken in (hardloopen) . Kan
hij schotteren (hardloopen), Kees niet minder
en welds heeft de laatste hem ingehaald en geeft
'm nu met een stuk van een oud lijnhout (liniaal)
een pair oplazers, opnaeppers, opzanikers,
trawafl'els of oppetatters (slagen, klappen), dat
hij nei de acre week kijkt . Daarop keert hij
op zijn schreden terug . Rein echter neemt nu
een nog veiliger middel, om zich to wreken, to
bast : hij begint :met steenen to kieperen (smijten), net zoolang tot ze hem met z'n alien uitbannen (wegjagen), onder 't vroolijk gezang, dat
een bespotting is van Reins scheele oogen
, .Schelibe Wap, hoe kook je de pap?
Met water en meel .
Kijk je daarom zoo scheel ?"
Rein verdwijnt van 't tooneel, om misschien in
eon ander deel van 't dorp een kleintje to vinden,
dat hij wat kan afpollen (aftroggelen) en de
anderen troosten Piet, die flog wel loopt to snoffen (snikken), maar die toch al weer aardig
oplubberd, opsnokkerd is (opgevroolijkt) . A.ls
de rust is weergekeerd, zegt Rein 1Terduin tegen
een klein manneke : „Willem, je kunt eon plak
(2 1/,,-cent stuk) verdienen, als je even bij Jan
Willemsen een dubbeltje slaraak wilt halen !"

De kleine bass echter last zich niet kullen
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slootjetotegaan
gaanspringen,
springen,
is in
in de
de oogen
oogen der
del' meesten
meestenveel
veeltote aanlokkelijk
aanlokkelijk..
is
Hoe't't hem
hemnoost,
noost,
(spijt)onze
onzeverliezer
verliezerbegrijpt,
begrijpt,
Hoe
(spijt)
dat hij
dat
hij dien
diendag
dagniet
nietmeer
meerschrap
schrapzal
zalkunnen
kunnen
komen(aan
(aan den
dengang
gang komen)
komen).. Hij
Hij volgt
voIgt derderkomen
halve noodgedrongen
noodgedrongen't'ttroepj
troepje,
weldra op
op
halve
e, dat
tat weldra

de bedoelde
bedoelde springplaats
springpla.a.ts aankomt.
Een der
der joujOll.de
aankomt . Een
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gene heeft gauw zijn pole gehaald en nu gaat
hat : eerst met den boerenpiomp (een aanloop
nemende met den pots in de hand), dan hanepoot
(springen met &ln been out den stole geshnberd)
en einde]ijk zullen ze eens dribbelen (springen
zonder stole) . Plot Brouwer met z'n korte beentjes lean de vloot niet best volgen, hij sleept
op 't wiel (aeh .teraan komen), maar ale vriend
Fees hem een paar goede raadgevingen heeft gegeven, heeft hij or ten laatste de fit van wag
(den slag or van hebben) en springt ale do baste .
Wel is 't sours kirrie-kirrie (op 't raudje af) of
hij raakt er in, en rolt hij sours raar voorover op
't land, maar klienzeerig (kleinzeer) is hij heel
niet eu welgemoed zegt hij de gezonde gymnastische oefeningen voort.
Dirk van den scharesliep doer natunrlijk pier
urea, hj zit ale een echte kiaddebutter (smeerpoets) op den leant van den wal (aan den
slootkant) to prieken (smeren), maakt eon gurfie
(gootje) in de prat ; poistert (shat) met zijn
klompen in 't water of vangt spekmoffen (kleino
libellers .) Hij is zoo verdiept in zijn bezigheden,
dat hij niet merkt hoe Kees Verduin, een plaagvarken, (die graag plaagt) die niet li.ever doer
dan narren (plagen) met eon groote keizel
(keisteen) komt aansjouwen en die met een plops
viak voor Dirk in 't water last vallen. 't Geeft
eon geweldigen slag en Dirk is door de onverwachte stoornis zoo verschrikt, dat hij vergeet,
hoe hij aan do leant dor sloot zit, hij WiI opspringen, valt en role zoo pardoes to water : onger
en longer (kopje onder .) Groot gejuich van
de makkers, ale Dirk vrij bemodderd huilend
wear aan den wal krabbelt ; hij wear wel, dat hij
thuis ofjacht (eon staudje) zal krijgen, ja dat
hat waarscldjnlijk niet met een rappelement

(standje) zal afloopen . Evenwel, hij begrijp± hier
niet to kunnen blijven en terwiji bet water hem
in de kiompen soppert gaat hij naar huffs,
waarbij 't huilen langzamerhand in eon klaaglijk
sermon (kermen) overgaat . De aehtergeblevenen
zetten 't springen nog eeu tjdlang voort, inaar
eindeljjk, als de zon reeds lang onder is en ze
dus al een heelen tijd in spier (in de weer) zjn
geweest, begrijpen ze, dat 't oogenblik is gekomen,
om op to broken. Met vingers dom (stiff) van
de koude, sommige zel€s kimmelend (prikkelend
door de kou) gaan ze huiswaarts, nu inglauend
(inkijkend) bij den bakker, die met zijn groot
boldermes, de holders (heschui±deeg) in onder
en bovenkorsten snijdt (de twee besehuitheiften.n
waarvan do bovenkorst bruin tot zwart zag, do
onderste met onze gewono beschuit moor overeenkwam), dan veer aan eon bel trekkend . Nu
moot Kees Wit 't ontgelden, die wat ziet schinsteren (schitteren) op straat en op een drafje er
been loopt, gevolgd door de anderen, die hem
een goffie (stootje) geven, zoodat hij stroffelt
(struikelt) en tongevolge daarvan zjn roes strooit
(verliest), dan weer moot Jan Winkel er aan gelooven, doordat zijn krol (snort van bontmuts)
wordt weggeworpen . Jan wil zijn hoofddeksel
niet opzoeken (oprapen) en blijft in den heeren
hoed (= baron hoed d .i, blootshoofds) bij een
boom staan dranzen (huilen) . De anderen storen
zich daaraan niet, maar loopen door . Nu hier,
dan daar schiet er eon eon huisje binnen en
eindelijk zijn ook do drie broken (knapen) van
Arie Verduin thuis . Gauw wasschen ze do handen op den stoop of stelt (boenplaats aan
water) en waken aanstalten, om naar binnen to
gaan . Moeder, die ze hoort, roept ze de ver
mailing toe, om niet to zwummen, to bozzen
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of to slobbers (de boel vuil makers) of alles vol
to kneteren (met vuile voeten over jets loopen)
en hebben ze aan deze opdracht, zooveel in hun
vermogen is voldaan, dan komen ze moeder veel
to bunzig (bang) 't staltje op en begrijpt ze, dat
't weer net is als allan (altijd) . Nu ja, ze kunnen
't niet ontkrornbienen (ontkennen), dat ze
slootje gesprongen hebben, maar nat zijn de
bienen (voeten) niet, alleen een beetje dog
(vochtig) .
Moeder moppert wel wat, maar daar blijft 't
bij ; als ze 't niet al to erg van eieren of to
bordig makers (te erg makers) kan ze wel wat
door de vingers zien, maar als ze eens anders
eigendom schandaliseeren, (besehadigen) hebben
ze 't danig verpeuterd (verkorven),
B1ij, dat alles zoo genadig afloopt, willen ze
zich aan tafel zetten orn hun avondboterham to
eten, maar de jongste heeft geen stoel . Ads hij
er moeder opmerkzaam op maakt, klinkt't : „Steek
je duim in je gat, dan heb je een stoel
met een krek" in, daarom gaat hij op den rand
van 't staltje zitten . Veel honger heeft hij niet ;
een dikken pil (boterham) wil hij niet hebben,
alleen een dun flutertje (dunne boterham) . Nu
de broers ontfermen zich over wat hij liggen last .
Een glas melk, die omtrent dezen tij d goo dik is,
echt liemig (dik, kieverig) versmaadt geen van
drieen, maar ze dienen op to passers niet to worsen, omdat anders licht moeten (kringen) in 't
tafelblad komen . 't Wordt den boer to donkey
en daarom groezelt (grabbelt) de vrouw op de
tafel om de lucifers to vinden, ten einde de pluut
(klein lamp] e) aan to steken . Wel houdt zij er
niet van zoo vroeg 't licht op to hebben, omdat
't dan nog zoo tweelichtig is, (vermenging van
dag~ en kunstlicht) maar de wil van den beer is

wet en
en weidra
weldra verspreidt
verspl'eidt 't
't lamp]
lampjee zijn
zijn flauw
£lauw
wet
schijnsel. Vader
Vader ziet
ziet nu
nu hoe
hoe een
een der
del' jongens
jongens
schijnsel.
zijn
volgend, allegedurig
allegedurig(voort(voortzijn oude
oude gewoonte
gewoonte volgend,
triemen
(sporten)van
vanzijn
zijn stool
stoel
durend)
op dedetriemen
durend) op
(sporten)
zit
(nietstil
stil zitten)
zitten) op
op gevaar
gevaal' of
af hem
zit te
to raggen
raggen (niet
hem
uit zijn
(nitelkander)
elknllder)
heelemaal uit
heelemaal
zijn krikkemikken
krikkemikken (uit
te maken,
maken,terwiji
terw~jlhij
later aan
to
hij eenige
eenige oogollblikken
oogenhlikken later
aan
zijn
(vooddurend er
er
zijn broers
broers kiel
kiel zit
zittetoveugelen
veugelen (voortdurend
aan
trekken).. AriArie,
die eell hekel aan dat frikaan trekken)
e,dcuhklandtfri
billen enengerijgerol
gerijgerol
(niet
stilzitten)heeft,
heeft,geeft
geeft
billen
(niet
stilzitten)

hem een
eenhardhandige
hardhandigewaarscliuwing
waal'schuwingenenals
alshij
hij
hem
kort daarop
zit tetoschrobben
en te
te schurkort
daarop weer
weer zit
schrobben en
schurken, (met
(metdedekleeren
kleerenfangs
langs't't lichaam
lichaam schuren)
schuren)
ken,

krijgt 't
't drietal
drietal bevel
bevel naar
naarbed
bedtotegaan,
gaan,oin
omaat
krijgt
dat
't weI
of of
ze ze
de de
werve1
't
wel lijkt,
lijkt,
wervelinin 't'thoofd
hoofd hebhebben (dol
zijn).. De
jongens, die
die 't
't nog
weI
ben
(dol zijn)
Dc jongens,
nog wel
gmag
wat willen
willen uitsmeren,
uitsmeren,
(uitstellen) prutprutgraag wat
(uitstellen)
telen wat
vader verlangt
telen
wat tegen
tegen maar
maar vader
verlangt geen
goon poerpoerlemassies (grappen)
(grappen) en
en daarom
daarom .
ingerukt,
lemassies
. .. .. ., ingerukt,
marsch!
inarsch!
Ze verhuizen
verhuizen naar
naar dedesiaapplaa±sen
slaapplaatsen:: de
Ze
de twee
twee
jongste gaan
gaan bij
bij elkaar
elkaar:: Kees
weeg,
jongste
Fees in
in den
den weeg,
(tegen den
wand) Jan
Jan v6dr
v661';; Rein
slaapt alleen
aUeen..
(tegen
den wand)
Rein slaapt
MoedeI' stopt
stopt ze
ze er
er good
goed onder
onder en
en weldra
weldra liggen
liggen
Moeder
ze loeker
(warmpjes) to
te koekelen
koekelen
(tebed
bed liggen
liggen
ze
locker (warmpjes)
(te
en
niet slapen),
slapen), keikelen
(kakelen) nog
een
en niet
keikelen (kakelen)
nog een
poosje, grielen
grielen (lachen)
(lachen) of
af enentoe,
toe,als
als ze
ze zich
zich
poosje,
herinneren, wat
is gebeurd,
gebeurd, liaar
herinneren,
wat er
er dien
dien dag
dag is
maar
eindelijk bezeeuwen
(zijnbewustzijn
bewustzijnverliezen)
verliezen)
eindelijk
bezeeuwen (zijn
(slapen) lekker.
lekker. De
ze hot
het en
en loeren
loeren (slapen)
De rest
rest van
ze
van
het gezin
gezin zal
zal weidra
weldradit
dit voorbeeld
volgen;; moeder
hot
voorbeeld volgen
moeder
gaat de
de rekenturf
rekenturf reeds
reeds rekenen
rekenen (onder
(onder de
de
gaat
asch stoppen)
stoppen) en
en daarom
daaromwordt
wordt't 'tvoor
voorons
onstijd
tijd
asch
afscheid te
punten nog
nog eons
eens aan
aan
afscheid
to nemen.
nemen. We
We punten
(steken een
sigaar aan)
aan) en
weg.
(steken
een sigaar
en staan
staan weldra
weidra op
op den
den weg .
De wind
windguift
guift(hunt)
(huilt) woest
woestover
over de
de boomlooze
De
boomlooze

vlakte en
de molenaars
molena.a.rs in
in de
de strijkmolens
strijkmolens
vlakte
en de

(molens, die 't water nit een boezezn op 't buitenwater brengen), die straks reeds aan 't zwichten
(zeil minderen) waren, vertrouwen 't weer niet
lauger en vangen de molens .
Eenzaarn ligt 't Westfriesche dorp in de duisternis van den avond, de dorpsstraat is leeg
en verlaten en niet voor morgen vroeg zal 't
dikwijls eentonig e levee langs dij k of vaart weer
beginners .

Verl ortingen :
B.

=

wdb.

DR . BOEKENOOCEN .

De Zaansche Volks-

taal .
Het groote woordenboek der Nederlandsche taal.

Woordenlijst.
A.

Aan . In de uitdr, d'r an willen, funk groeien . Van kinderen .
Aanbakken . (Uitspr, anbakka) . In de uitdr . 't zal anbakke,
't zal onaangename gevolgen hebben .
Aanballen . Van de sneeuw . Aan de wielen of voeten
blijven hangen .
Aanbollen . (Uitspr . anbdlla) . Zoenen . B . Met een klomp
van ijs omgeven worden .
Aanbranden . In tie uitdr . gauw aangebrand wezen, gauw
boos zijn .
Aangetoeterd . Aangekleed .
Aanklauw . (Uitspr . anklauw, ankleeuw met klemtoon op an) .
Enkel .
Aanpunten . Van een sigaar. Aansteken. Ook iemand
aanhouden om hem to spreken .
Aansassen . Aanhitsen .
Aantul . Een heel begin . B . aanty .
Aardappel . In : Nibbikeerappel, scheldnaam voor 't dorp
Nibbikswoud .
Aarf. (Uitspr . araf ) . Anderhalf .
Achterend . 't Achterste deel van 't huffs .
Achterin . (Hoofdtoon op in) . Plaats, waar in een W .F.
boerderij 's winters de koeien staan, Koegang .
Achteromskiomp . (Hoofdtoon op oms) . Achterneef of -nicht.
Afmaken . (Uitspr . ofmaka) . Vuil, smerig maken .
Afpollen . (Uitspr. ofpdlla) . Aftroggelen .
Afspeuren . Afsteken .
Aistlemen. Warmte afstralen .
Akelkontakel . Zeeslak .
Al . Wel . Heb hai 't dein ? Ik mien van al.
Alaan. (Uitspr, allan. Klemtoon op ldn) . Voortdurend .
Allegedurig . (Uitspr, allagidurac/z) . Voortdurend .
Alshands. (Uitspr, alsdns) . Van allerhande snort, op allerlei wijze.
Appelepap . In de uitdr . 't is glen appe'epap . 't is niet gemakkelijk . B. 't Is niet a11es even moth .
Arootjesen. (Uitspr. ~ra~ fasa) Schuilevinkje spelen .
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Asem---Been .

Asem . 1) In de uitdr . glen asem geven, geen antwoord
geven . 2) Op z'n asern schieten, zich herinneren .

(Ook we! : Asserantoe . Hoofdtoon op toe) .
Asterantoe.
Dient om to kennen to geven, dat jets of iemand in hooge
mate zekere eigenschap bezit . 't Is zoo koud azzerantOe.
Atlast. Bezorgdheid . Ook wel : Hardlast.
Attar. Erg .

B.

Baaleren . Heen en wear loopen.
Baard . (Uitspr . beert) . Kafnaald bij de gerst.
Bakkeran . (Uitspr, bakkaran. Hoofdtoon op an) . In de
uitdr . h is bakkaran, hij zit in de klem .
Bat . Van dieren . Bang, schuw .
Bangeschijter . (Hoofdtoon op bang) . Bangerd, bloodaard .
Bank. Donkere wolkenstreep aan den horizon .
Barboks : (Uitspr . barrabdks) . Barbier .'
Barnt . Schaamdeel van 't vrouwelijk vee .
Ook wel man of
Barrel . (Uitspr. barral) . Lor, prul .
jongen, die slecht oppast.
Barrelen, Pierewaaien, doordraaien .
Banal . Borstal van `t varken .
Barstjansen . (Hoofdtoon op .Ian) . In de uitdr. iemand op
z'n barstiansen geven, iem . op z'n falie geven .
Batter. Iemand, die nergens tegen opziet .
Batteren . (Uitspr . battara) . Nergens tegen opzien, wind en
wear trotseeren .
Bed . In de zegsw, in 't bed moeten, bevatlen moeten .
Wdb . II Kol . 1110 .
Bedaren . Belanden.
Beddeplank . In de uitdr. net van de beddeplank of, precies negen maanden na `t huwelijk . Van de geboorte van een
kind .
Bedeldelijk . Onzedelijk .
Bedelaarskopje .
(Uitspr . bedataarskoppie) .
Oude lcoffie
wear opgewarmd met melk en stroop .
Bedoenlng . In de zegsw. `r is een mooie bedoening een
mooi spul .
Bedreutelen . (Klemtoon op drew) . Klaarspelen . Syn . beschiemannen. Wdb . II Kol . 1219, waar een geheel andere
beteekenis vermeld wordt.
Plank in de bedstede
Bedsbordje . (Uitspr . BesbOri a) .
om een en antler op to zetten .
Been. (Uitspr . bien.) In de uitdr . : 1) ,z`n bien staff f houwe,
nret toegev n. 2) `t wild in de biene bewiue, telkens van
huffs wiper.

BeenophIpper--Bestvat.

63

Beenophipper. (I-Ioofdtoon op been (bien) bijtoon op hip) .

Kale pronker . Meestal gezegd van een lang en mager persoon .
Beentje-strengelen . Bij `t vechten van jongens . De aanvaller slingert zijn been om dat van den aangevalene en
tracht door hem dit onder `t lichaam weg to halen, to
doen vallen . Wdb . Beentjelichten
Beesten . Koeien .
Begist . In de uitdr. mond begist maken, trek naar jets doen
krijgen . Wdb . II Kol . 1401 .
Begrootelijk . Jammer .
Begrooten . Spijten .
Beheeftig . Onnoodige drukte makend .
Bekenen . (Uitspr. bekana) . 't Verbranden van stoppelresten etc . op de velden. Syn . lucfiteren . Zie B .
Belljd . (Uitspr . Maid) . In de uitdr . ergens belfjd by hebben, `t noodig hebben . B . hinder hebben van .
Benepen . In de z egsw. er benepen wtzien, bleek. Syn.
briek, soper, schitteliq, schriebelig, rneeuwsk .
Benopen (zich) . Zich onthouden, ontberen .
Bentel . In de uitdr., aan den beratel gaan, fangs de straat
slenteren . Syn. de runnik op gaan, aa ;i de fort gaan,
de liort op gaan, aan de gnart gaan .
Bentelen . Slenteren . Syn . florten, gnarten .
Bentelgat . lemand, die veel fangs de straat slentert .
Bentelkont . Zie bentelgat.
Bep. Grootvader, ook wel voor een ouden man . Syn . bup .
Beren . Schreeuwen, schelden .
Berzle . (Uitspr. berzie) . Pommel, vuile boel .
Bescheten . (Uitspr . basketan). In de zegsw . 1) dat kwam
bescheten uit, dat kwam verkeerd uit. 2) `k Won, dat ik `t
(een of antler voorwerp, dat men graag heeft) in een beseheten doekie had .
Beschiemannen . Klaarspelen . Syn . bedreutelen .
Beschietsel . (Uitspr. beskiesal) . Het beschot tegen een
muur . B . behangsel . Wdb . ook behangsel .
Beschoten . Even ingedommeld .
Besjouwen . Verdienen .
t3estaan . In de uitdr . lets in z`n bestaan hebben, in z`n
aard hebben .
Besteden . In de uitdr . ik wil `t wet besteden, een onaangenaam werkje wel van zich willen schuiven .
Bestellen . In de zegsw. vee bestellen, vee verzorgen .
Bestruk . Iemand, die voor alles goed zorgt . Zie B .
Wdb . 112 Kol . 2180.
Bestuddcren . (Uitspr . bastuddara) . In orde brengen .
Bestvat . (Uitspr . besudJ) . Ben feestje dat een nieuwe kas-
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Bestvatten-~Biok.
telein geeft met `t doe! om kennis to maken met de jon-

gelui van `t dorp . . Zie B .
Bestvatten . Aan een bcstvat deelnemen .
Betoeterd . In de zegsw . ben je betoeterd ? ben je gek ?
Beuken . 1) De armen met krach.t kruiselings over den borst
slaan met `t doe! om warm to worden . 2) Kafnaalden
van de gerst dorschen .
Beuker(tje) . Kleine stevige jongen .
Beuren . Mannen, de bass zijn . Syn . buten. Ook we!
in de beteekenis van dragen, tillen .
Bewarmen . (zich), Zich verwarmen .
Bezeeuwen . Zijn bewustzijn verliezen . B schrijft beseeuwen, maar hier klinkt de sisklank steeds zacht .
Bieten . `t Uitzakken den baarmoeder bij koeien .
Bieten. Koe, die aan `t bieten lijdt .
Bietlijf. `t Naar buiten geschoten dee! van de scheede
eener koe,
Bijzen . Onnoodige drukte maken bij `t werk. Syn . bremesen.
Wdb. 112 Ko1. 2671 .
Bil . In de uitdr. non zullen we zien, wie de blankste billen
beeft, zien vie het wint of we! de bags is .
Bilwagen . In de uitdr. hj/ is met den bilwagen (Jan Bil
z`n wagen) thuis gekomen, hij is loopende thuis gekomen .
Bink . In de z egsw. de bink speulen, sti!letjes de school
verzuimen . Wdb . 119 Kol . 2712.
Binnen. In de zegsw. binnen z in de bests, gelukkig, dat
`t geld ontvangen is .
Binnenblaar. Zekere ziekte bij het rundvee .
Binnenmikken . Thuis .
Blaaspoep. Rondreizende muzikant, die een koperen blaasinstrument bespeelt.
Ble. In de zegsw . nuclatere ble, gehakt van nuchteren kalveren .
Bleekseheet. (Uitspr . bleikskcet) . Scheldwoord aan `t adres
van iemand, die bleek is .
Blegrijntje . (Uitspr . bla, raintja) kieine steenpuist .
Bleipoot . (Uitspr . blaaipoot). Groote . platte voet,
Blerken . (Uitspr . blerraka) schreeuwen .
Bllkken . Weerlichten .
Biikmanes. Hoofdtoon op ma. Zwarte yen . Eng . black
varnish .
Bliksem . In de zegsw. heete bliksem, zekere spijs, aardappelen en zoete appelen door elkander gestampt.
Blind . In de zegsw. blinds erwterzsoep, snert zonder spek
of worst,
Biok. In de uitdr . er valt nog al wat van 't blob, er schist
nog a! eens wdt extra's over .

1floot~-Bolder .
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't Bloote-biene-land, scheldnaarn van `t dorp
Bloot,
Aardswoud .
Bobberd .
(Uitspr. bdbbard) .
Een norsch, onvriendelijk,
stijfhoofdig mensch.
Bobberig. (Uitspr . Bdbbaracla) . De eigenschappen van een
bobberd toonen .
Bocht . In de u itdr. de bee/it er oni leggen, de armen om
een meisje been slaan, ten einde haar to kussen .
Bochten . Touwtje springen . B, wijze van touwtje springen .
Wdb . 1111 Kol . 25 .
Boei . In de uitdr, een kleur als een boei, rood in `t gezicht zien,
Boekelen . (Uitspr . boekala)) . Ecn methode van Edammer
kaas rnaken, zooals is uitgevonden door den Heer P. Boekel
to Schagen, (Lange-wei-methode .)
Boekelscheurtjes . Kleine scheurtjes in Edammer kaas,
die volgens de methode Boekel gemaakt is .
Boekende . Boekweiten . Boekende dart. Ook in boekende
bliksem, drie ploffen gaar, boekweite gort in karnemelk
gekookt .
Boekje . In de uitdr . Ii?/ is bookie seek, hij is ten einde raad .
Boendertje. Ongeschilde, gekookte aardappel.
Boenluif . Overdekte boenplaats .
Boerenlioedje. Eigenaardi gevornlde hoed, die veel door
boerinnen wend gedragen .
Boerenplomp . In de zegsw, springen met een boerenpromp .
met den polsstok in de hand een aanloop nemen, bij de
sloot gekornen, den stok in 't water „p1on pen" en daarna
springen .
Boot. Schuur. B. schrijft bond, 't meervnud is bier steeds
boeten . Zie Wdb . 1111 kol . 193, op Koolboet . (in W.F .
steeds een schuur waar kool wordt bewaard .)
Boffen . (Uitspr . bbffa) bonzen .
Boffer. (Uitspr. bb ffar) . Ook wel gistbo f f er. Kleine dikke
pannekoek, waarbij gist gebruikt is . Wdb. Bofferd .
Bok . Scheldnaam voor een onderwijzer . 2) In de ulldr . :
Van den bok op Jasper springen, van 't ecu op 't andere
springen . Zie B . op dat woord .
Bokkenootjes . (Uitdr, bbkkaneutjas .) Curacaosche mangelen . B, apenootjes.
Bokking. In de uitdr . : een bokking verdienen, een pluimpje
verdienen . Zie Wdb. 1111 Kol . 273, waar 't beteekent : een
standje krijgen .
Bol . (Uitspr . bOl.) Van 't weer, vochtig en warm, broeiig .
Bolder . (Uitspr . bold,~t}. Beschuitdeeg, dat na eenmaal
5
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Boldermes~-Brick.

gebakken to zijn, met het boldermes, werd doorgesneden .
Men krijgt dan de onder- en bovenkorsten .
Boldermes . 't Mes, waarmede de holders worden gesneden .
Bollebuisje . (Uitspr . bOllabwsie) . Poffertje .
Bollen . Zinn en, aanstaan, bevallen . Ook boomen bollen,
de zware takken er afhakken .
Bolstaart . (Uitspr. bbisteert) . In de uitdr, ergens een bolstaart van maken, er zich met een Franschen slag afmaken .
Bon. (Uitspr . bbn) . Deel van 't land, waar de koeien
worden gemolken . Melkbon .
Bongel . (Uitspr. bbngal) . Afsluitboom .
Bontje . (Uitspr. bbntja) . Katoenen voorschot .
Boodje. Boodschap.
Boogje . (Uitspr . boochie .) Ben woord van lof . Syn . bokking.
Booi . In de uitdr . booi is ermeester,'t is een ongeregelde boel .
Boos . In hooge mate, Syn . verlegen, onzoet, slim .
Bordig. (Uitspr . bordach). In do uitdr . 'c bordig maken, 't
wat erg maken .
Bosken . (Uitspr . bbska) . Jagen .
Bot . (Uitspr. bdt) . In de zegsw . 't is to hot, 't is jammer.
Botergieter . (Uitspr, buttargietar). Sauskom .
Botten . (Uitspr . bbtta) . Knikkerspel, waarbij de eerste
speler een knikker tegen een wand werpt . Een tweede
doet evenzoo, met 't doel om zijn knikker zoo dicht bij
dien van den eerste to krijgen, dat hij beide met de hand
kan bespannen . `t Wordt ook wel met centen gedaan .

Syn . spatten.

Bozzen . (Uitspr . bbzza) . Met voile voeten over een schoongemaakten vloer loopen . Ook bozzelen (uitspr . bbzzala) .
Syn . slobben, zivemmen, kneteren .
Brak. Snuffelaar . lemand, die door allerlei middelen achter
verschillende geheimen weet to komen . 't Woord heeft een
ongunstige beteekenis .
Brat . Voile, smerige rommel,
Breeuwen . Spottend in kousen breeuwen, kousen stoppen .
Breider. Onooglijk, sukkelig, zwak mensch .
Breiend . (Uitspr . braaiand) . Dol, van honden .
Breidenmig. (Uitspr, breidamig, klemt . op mig . Eigenlijk,
gebraden mug . Klein, zwak persoontje .
Bremer. Horzel . B . breems .
Bremesen . (Uitspr . bremasa) Met onnoodige drukte werkend . Syn, bjzen .
Bremmen . Den keel schrapen .
Brief . Papieren zak .
Brick . In de uitdr. er brick uitzien, er slecht uitzien . Syn .
roper, benepen, schittelig, schriebelig, meeu!vsk .

Bri jn

Dejnen .

6'~

Brim .
.

(Uitspr . brain) . Bryn zout, erg zout.
Brik In de zegsw . brik zien, zuur, onvriendelijk kijken .
B. vermeldt vriendelj/k .
Brooder. Meelspijs in een zakje gekookt .
Brook . In de uitdr . iemand de brook opbinden, iemand ten
order brengen . Zie Wdb. IIIi Kol, 1467 .
Bubbertjeskoek . Water, dat op `t ijs is gekomen en weer
bevroren is .
Bullestiek . Hoofdtoon op but. Stierenhouderij, waarbij
de stier Tangs den weg wordt geleid .
Bullooper . Jongen of man, die den stier leidt.
Bunzig . Bang, schuw, Wdb . III' Kol . 1894.
Bup . Grootvader. Syn, bop.
Buisjes . (Uitspr. buisies) . In de uitdr, goede buisjes z(jn,
goede maatles zijn .
Buizen . Eton . Svn . smikkelen .
Buten . Manner, de bass zijn . Syn . heureii .
Centenkaas . De laatste wrongel uit een tobbe, geeft een
minder good product . In de fabrieken wordt op de daaruit gemaakte

kazen bij 't doeken een cent gelegd, die bij

't person een afdruksel in den korst achterlaat .

D.

Daaiig. Van 't brood, niet doorbakken . Syn . stem .
Daapscl' . Doof .
Dam . Poort, die ,t boerenerf van den weg scheidt .
Damhek . Hek, dat een stuk land afsluit.
Damp . In de zegsw . 1) damp weer, vochtig weer. 2) Nir
heeft de damp in, hij is erg kwaad .
Dangel . Iemand, die zijn tijd verluiert . In Schermerhorn
zongen de kinderen een makker toe, die zich aan een
oneerlijkheid schuldig had gemaakt
Dief, dief dange(i)
Morgen moot je hanger
Bij Maartje Braak
Aan den heugelhaak .

Dangelen . Luieren .
Das. In de uitdr, iemand den das omdoen, iemand ten val
brengen .
Deef. Schaap, dat voor 't eerst jongen brengt .
Deeg . 1) Ter dege . 2) In de uitdr, ergens geen deep van
hebben, steeds om een treurige gebeurtenis denken .
Demon, 't Qnaangename knagende gevoel, dat een zwcrend
llehaamsdcel geeft. Syn, tokkeren, zan eren .

betnzjg--Dooplokie .
Deinzig . Ook wel deizig. Mistig . Syn . slaggerig.
Demee. (Uitspr . damee, ook wel deimie) . Aanstonds .
Deun . In de zegsw . out een deui1, voor niets .
Dienst . In de zegsw . dlenst an je. Als twee vrouwen uit
een glas drunken, zei de een de ander 't glas voorhoudend,
na eerst zelf gedronken to hebben : „Dienst an je," waarop
de tweede 't aanvatte met : „Strek je ."
Dierage . (Uitsp . dierdzie) Een heel slecht mensch .
Diessak. Ook wel diessak . Klemtoon op dies. 1) Zijzak
in een mans broek . 2) In de uitdr . iernana in zUn diessak pissen . iemand vleien . B vermeldt bedriegen . 3) je
diessak is met geren naaid, wat je daar vertelt is stellig
leugen . 4) Dat kan je an de draai van je diessak voelen,
dat is voor iedereen duidehjk .
Dikkekoek . Tulband . Zeker gebak.
Diknek . Rijkaard .
Doede . Lummel . Syn .loeter.
Doedel . Dikke bundel.
Doedelig. Ook wel doederig. Slaperig . Syn . lodderrg.
Doei . Hunger . Syn . sclzroei.
Doeken . De kaas vbbr't persen in een reep katoen wikkelen .
Doenig. Druk . Van kinderen .
Doerak . Klemtoon op doe . Deugniet.
Doetje . Een onnoozel, onbeholpen vrouwspersoon .
Dof . (Uitspr . dbf.) Vochtig .
Doffen . (Uitspr, dbffa .) Vochtig makers van strijkgoed .
Dot . (Uitspr . ddl.) Wordt gezegd van een meisje en heeft
een ongunstige beteekenis . Ben groote, malle, of een
rare dol van een meid .
Dom . (Uitspr. dbrn.) Van de handers . Stiff door de koude.
Dompen, Knikkerspel, waarbij beide spelers een gelijk
aantal knikkers bijeenvoegen en die in kuiltjes werpen .
Syn .

1(loete~7, kluten . storten .

Don. (Uitspr. dan) . I . In de zegsw, don op den kant, dicht
op den kant . II . De ooren llggen 'n1 don aan 't hoofd, hij
is gauw boos . III . Mn hoofd is zoo don, mijn hoofd is
vol en zwaar door de verkoudheid .
Donder op . Donderwolk .
Dooden . In de uitdr. dat doers geen dooien, wordt gezegd
als iemand niest.
Doogen . Doorstaan . Vooral van heete spijzen of drunken .
Doop . Saus, vet bij 't middageten .
Doopen . Het bevochtigen van 't eten met sans uit een in
't midden van den schotel geplaatst kopje.
Dooplokje, (Uitspr . dooplc e .) Steenen bake of kornM
etje, w aarln nu of vet ward edaan en fit kwam

boor--Iendebler.
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to staan in 't midden van den schotel met eten .
Door . In de uitdr. 't paard ging er van door, op „de" hol .
Syn . aan de riebel, aan de f /enter gaan .
Doorgrijpen . In 't wortelenveld `t onkruid wegplukken .
Doorhaalder . Kliender. Harp. Werktuig, waarmee de
wrongel fijn wordt verdeeld .
Doorreed . 't Passeeren van veel rijtuigen .
Dorrel . (Uitspr . ddrral .) Neusvuil, snot .
Doorrooker. Losbol, iemand, die niet to best to vertrouwen is.
Dorschkool . (Uitspr . darskool.) Kool, die geschikt is om
gedurende den winter to warden bewaard .
Dral . Dik, ineengedrongen .
Dranzen . Huilen . Syn . Sehreeuu'en, peenwen, piepen, guiten .
Drem . Vochtig . Ook ; bedorven .
Dres. Bouwland, dat begroeid is met gras en weide moet
worden .
Dreutel. I) Onhandig mensch. Syn . stoetel. 2) Klein
kind, dreumes .
Dreutelen . (Uitspr. dreutala .) Onhandig to werk gaan .
Dreutelig. Onhandig. Syn. stoetelig.
Dribbelen . Slootj e springen zonder polsstok .
Driel 1) Kregel, driftig . 2) In de uitdr. prat en driel,
overdreven fi,n en popperig .
Drip . In de uitdr . op eera hip en een drip, in een oogwenk .
Droop. Ook wel drop . Ontsteking in 't uier enner melkkoe .
Druistig. Wild, onbesuisd .
Druk . In de uitdr . dat is net z'n druli, dat past hem .
Drummeldek . Paardendeken, met sajet bewerkt, waarop
een boerenjongen bij 't paardrijden zit .
Druid . Lummel, druiloor.
Duldelen . Bij 't dorschen, Met de vlegels slaan op de
nog niet losgemaakte schooven .
Duig De hoeveelheid hoof, die 'n koe per keer krijgt .
Duikersdoodje. In de zegsw . 't is een duikersdoodje, 't is
een klein kansje .
Duim . In de zegsw . zet je duim in je gat, dan heb je een
stoel met een krek . Gezegd tot kleine kinderen, die om een
stoel vragen .
Duit. In de zegsw . `t is zoo waar als een duit een dull,
't is heelemaal waar .
Dul, Boos, Syn, op redut, op de non, nirtelig.

E.

endeb1er.

Spotterid voor slootwater . Syn . ko gewei.
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Efkes--Ilutertje .

Efkes. (Uitspr . efkas.) Even .
Egaal . In de zegsw . een egale regen, voortdurende .
Eggig. 't Stroef worden der tanden bij 't eten van bessen .
Eid . (Uitspr, aid.) Egge .
Eiden (Uitsp . aida .) Eggen .
Eieren . (Uitspr. aaiara .) In de uitdr . `t van eieren maken,
de boel bederven .
Elnd. (Uitspr . end.) 1) Kafnaald, syn . baard. 2) In de
uitdr . daar is `t end van iveg, dat is heel erg . 3) `t End
in den bek hebben,,niet meer voort kunnen door vermoeidheid .
Syn. `t jak aan hebben .
Emmer. In de zegsw. `t is in den emmer, `t is naar den zin .
Epper. Netjes, keurig . Syn . fieter.
Ermen . Weeklagen .
Etten . 't Weiland doen afgrazen door de koeien .

F.

Falgen . In verbinding met keeren, falgen en keeren, de
stoppel onderploegen en weer boven b rengen .
Fieter. Netjes . Syn . epper.
Fijk . Oo k wel fik . Zweer in den vinger .
Fijter. Gezond .
Fit. In de uitdr . ergens de fit van weg hebben, ergens den
smack van weg hebben, ook wel de handigheid bezitten
om lets to volbrengen .
Flapdrol . Nietsbeteekenende vrouw of meisje .
Fleek. Ook wel vleik . Hand .
Fleer. Klap, draai om de ooren. B . fleers.
Flenter . 1 .) In de uitdr. aan de flenter gaan, op hol gaan .
Syn . er van door gaan, aan de riebel gaan . 2 .) Aan de
flenter 4/n, er op uit gaan, uit wandelen gaan . Syn . de

hort op, de runnik op, aan de flort, aan de gnart .

Flenteren . Slenteren
Flikkerij . In de uitdr. dat is goede flikkerg, `t is een voordeelig zaakje .
Florswal . (Uitspr . flbrs.) De slappe slootkant van wei- en
bouwland .
Flort. (Uitspr . flbrt.) 1 .) Vuil wijf . 2 .) Aan de flortgaan,
aan den loop gaan . Zie flenter.
Florten . Doelloos heen en weer loopen .
Flap . In de uitdr, by de flap 4/n, bij de hand zijn .
Fluteren . In de uitdr . `t wil niet fluteren, `t wil niet op-.
schieten Ook wel futeren, B, fiodderen,
Fluterig. Dun en licht.
Flutertje . lets, dat dun en licht is,

Foekepot--Gerljgerol .

71

Foekepot. Rommelpot.
Fokken . Schuin loopen van een akker .
Fort en . (Uitspr . fdrta) Mopperen, aanmerkingen maken .
Fransje . Kadetje, broodje.
Frlkbillen . Geen oogenblik stil zitten .
Fronten . (Uitspr, frbnta,) Kuren . Syn. iepkes, jisten .
Fut . Ook wel fut
. Lust, geestkracht.
Fuutje . Kleinigheid, weinig geld .

G.

Gaaienaars . Gegadigden op een verkooping.
Gaal . In de uitdr. op gaal zj/n, in aantocht zijn . Vooral
van storm en onweer .
Galtje . Regenbuitje .
Gammellek . (Uitspr . gammaliek . Hoofdtoon op 11th .) Ook
wel gammel. Oud, vervallen .
Garlementen . (Uitspr, garlamenta . Hoofdtoon op ment.
Alleen in 't meervoud .) In stukken .
Gatenbak . Vergiet. Ook wel gatenmetiel. (Uitspr. gatamatiel, klemtoon op tiel.)
Gatenbord . Bord of plank voorzien van cirkelvormige
openingen,

waarop

na to rijpen

Edammer kazen worden

gezet .
Gebekte . Een vrouw, die haar mondje tot haar dienst heeft .
Gebroken lid . (Uitspr, broke lit) IJzer in een disselboom,
waaraan de spoorstok hangt .
Geep . (Uitspr. geip .) In de uitdr. een geep slaan, een leelijke
flater begaan, die geld host!
Geepsch . (Uitspr . geips.) Geelachtig wit van gelaatskleur .
Geerten . Achteruitgaan, inkrimpen .
Geerzen. In de uitdr . `t over de geerzen goo/en, over 't
geheel omslaan . Gars of geers is een oude landmaat .
Gek . 't Houtje van den disselboom aan een boerenwagen .
Geld . In 't rijmpje
Gaat hot op een golden,
Dan gaat hot op een schelden .

Door geldzaken komt de ruzie .
Gemeen . (Uitspr . gamien .) Gemeenzaam, niet hooghartig.
Geneven . (Uitspr . ganeva .) In de zegsw. geneven over,
vlak tegenover .
Gepijpkant. Er slecht aan toe zijn.
Gerameseerd. (Uitspr . garamaseert. Klem op zeert.) Van
mannen : stork, forsch gebouwd .
Gerande . (Uitspr . garanda .) Iemands rechtmatig deel .
;) Voort.
Gerijgerol . (Uitspr . garaigarol . Hoofdtoon op jai
durend op jets hanger . Syn, gerag (van raggen) .
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Gestopt-Grobbeien .

Gestopt. In de zegsw, een gestopt kerel je, een kort en dik
kereltje .

Gezondheid . Breede lap stof, die een man sours als gordel
our de lender slaat .
Ginning. Begin,
Gistkladder . Man, die gist in 't klein verkoopt . Nooit
minachtend als B . vermeldt.
Gladooren . Scheldnaam your de bewoners van Twisk .
Giant. In de zegsw . glant ki eri, fielder verstandig .
Glijmen . (Uitspr . glaima .) Glimlachen .
Glop . (Uitspr. glop .) Open ruimte tusschen de huizen .
Gloria . Kool yours, our in een stoof to doer . Merle in de
zegsw . billen, verlaeug je, gloria komt .
Glouwen . Inkijken .
Gnart. In de zegsw . aan de gnart gaan, aan den loop .
Syn . aan de flenter, de runnik op, de hurt op, aan de flortgaan .
Gnarten . Doelloos heen en weer loopen . Syn . flenteren,
forten.
Gnokken. (Uitspr . gnokka .) Hunkeren, begeerig naar iets
kijken .
Gnutten . In 't wortelenveld de kleine wortels en 't vuil
uittrekken .
Goeddeeg . In de zegsw, bij goeddeeg, als alles good rondloopt.
Gof . (Uitspr. gbf.) Guts . Ook wel stout, duw .
Gofje . (Uitspr. gbffie.) In de uitdr. ga je goffie, ga je
gang .
Golfjestok . (Uitspr . gOllafiestbk.) Bewegen van den dubber
door de golven .
Guns . In de uitdr. de grootste guns is gaan, de grootste
menigte is voorbij .
Gor . (Uitspr. gor.) In de u itdr . de gor moet los, de portemonnaie moet open, 't moet geld kosten .
Goverden . (Uitspr . govarda .) Fatertje Tangs den karat . S'~n
grofkoppen.
Granzen . Mopperen . Zie \Vdb . V, kol . 570 .
Granzis . Van 't weer . Slecht. Syn . spui, vunsterig, roesterig.
Grasser . 't Vee voeren met gemaaid Bras .
Grauwte . In de uitdr. : Door nauu'te komt grauwte, door
gebrek aan geld komt de ruzie .
Grent . Hekel .
Griedwurm . Koperworm, larve van den kniptor .
Grielen . Lachen . Zie Wdb . V, kol. 694 .
Grim . Halster .
Grobbelen . (Uitspr . grbbbala.) Wasschen . Ook wel of
grobbelen . Zie Wdb . V, kol . 793 .

Groebelig--Handschooti .
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Groebelig . Vuil, morsig .
Groen . In de uitdr. opstDken in de groene fierberg, 't paard

laten rusten en laten eten in `t gras fangs den weg .
Groenkauwer. Iemand, die veel rauwe vruchten eet .
Groetland . Weiland .
Groezelen . Grab beIen, rondtasten .
Groezelig. Vuil.
Grofje . (Uitspr. grbffce) . Wittebrood in water beslagen,
dat verkocht wordt op Goeden Vrijdag .
Grofkoppen . Patertje-fangs-den-kant . Syn, goverden .
Grootebroek . In de uitdr. : lzy praat van Grootebroek,
maar Lujebroek kornt eerst, hij is een pocher .
Gruiden . Wat, nadat 't koren gedorscht en het stroo weer
samengebonden is, bij `t uitschudden der bossen uitvalt .
Gruizig . Hongerig.
Grutten . `t Lang openblijven van een wond .
Gruttig. Eigenschap van iemand, bij wien een wond niet
gauw geneest .
Gruweldig . (Klemtoon op wet) . Gruwelijk .
Gulten . Huilen, schreien . Syn, dranzen, scfireeuwen, piepen,

peeuwen .

Gulven . Van den wind : huilen, gieren .
Gul . In de zegsw . : gut vreemd, heelemaal vreemd .

Guns. In de zegsw. : omguns ; ver weg.
Gun . Gootje in de aarde.

H,
Haartig. Van een grassoort ; fijn zuur gras . Zie B. op
lzaard.
Hachten . In de uitdr . : iemand of lets niet lzachten, iemand
niet vertrouwen .
Hakkeplelen . Met stomp gereedschap hakken of snijden,
of ook onhandig met een mes bezig zijn .
Hakkeren . Stotteren .
Halfzessen . Een boterham eten to half zes in den namiddag .
Hnlvecentsgoed . Opgeschoten jongens en meisjes . Syn .

schitteljacht .

Handeloos . In de zegsw . : daar is juffreuw Handeloos,
als de deur door den wind opengaat .
(Uitspr . : HandawassarsHandenwasscherskommetje .
kbmpie) . Steenen kommetje om `t vaatwerk in to wasschen,
Hands . In de uitdr . : iemand hands zijn, als twee bet goed
met elkander kunnen vinden .

Handschoon . Lui . B, onhulpvaardig,

`4

Handsnap--Heugenschap .

Handsnap . (Uitspr. hancnap. Klemtoon op hans .) Nap met
een handvat.
Handzaam . Van `t weer : lijdelijk, beter to verdragen .
Hanepoot . Bij t slootje springen . Springen met een poll,
maar bij den sprong een been om den stok slingeren .
Han gij zer. In de uitdr . : een heet hang j/zer : 't grog er op
0
over . ZI'e Wdb . V kol, 2096 .
Hapscheer . (Klehitoon op hap.1 In de zegsw . : een rare
laapscheer, een vreemde vent . Zie Wdb . V, kol . 2146.
Hardlast. Zie Atlast.
Hardstikke . In de uitdr . har dstihke dood of doof, totaal
dood of door. Zie Wdb . VI, kol . 86 .
Haren . Scherp zijn in de keel . 't Woord haarten, dat B .
aan den Zaan opving, is hier in dien zin onbekend .
Haren . (Uitspr. heeren .) In de i!itdr. lcij liep in den heeren
hoed ; hij liep blootshoofds .
Harm . I . Van de lucht ; vervuld met veenrook (poepenrook.) Syn . heiIg. II . 't Stroef worden van de tanden
bij 't eten van bessen . Syn . III, egglg.
Harrel . Een kleinigheid .
Harsen(s)lap . Wollen vrouwenmuts, die 't bovendeel van 't
hoofd bedekt .
Hebberig. Inhalig .
Heelekendal . (Uftspr . heelakandat . hoofdtoon op dal.) Heelemaal.
Heen-en-weer-spul . AI wat er bij behoort.
Heiig. (Uitspr, haaiach) . Uezegd van de lucht, die vervuld
j~ met veenrook. Syn . hang. Wdb . : onhelder van de
lucht bij droop warm weer .
Heinhaak . Haak met drie tanden, aan een stok, dienende
om den slappen walkant op 't land to balm .
Hel . De vorst, die nog in den grond zit . Zie Wdb . V kol.
1572 Hal II .
Helhaak . Helleveeg .
Heft . Handvat van een graaf enz.
Hemd . I . In de uitdr . : Nemdje rank m'n buikje niet, m'n
gaffe peat to kermis, van toepassing op iemand, die heel
stiff en statig loopt, II . Ergens je hemd in verteeren
kunnen, jets zoo lekker vinden, dat men in staat zou zijn
z'n hemd to verkooren, ten erode de lekkernij to kunnen
bekomen .
Hes . Jongenskiel .
Heugel . Platte ijzeren reep met paten, waarin een uitstekend
deel van den heugelhaak past, aan welken de waterketel
hangt . In de uitdr . : bq , den hergel
bij huffs blijven..
Heugenschap . (Uitspr . l ge sk1p) . Heugenis,

Hijge-Hos .

7 ,;

Hijgje. (Uitspr . haichie) . Een pool workers .
I-lip . In de uitdr . I . IJ han de hip nict k, en, Iuij kan
niet beginner . II. Op cen hip en eeri drip, op een draf,
in een oogwenk.
Hoercnschroef . leniand, die vrouwen van verdacine act
naloopt .
Hoetelaar . Handelaar in 't kicin .
Hof . (Uitspr . hof) . In de uitdr, mel een hof en een boJ
iverkerz, snel, maar niet good werken .
fiok . I . Hoop bijeengezette schooven . II . In de uitdr.
een hok met jongens, een groot gezin .
Hokken . Lever in concubinaat .
1-lol . (Uitspr. Ml) . In de uitdr . ieind 'a 't hot la/en
neerloopen, als bij een verkooping nidmand bij den afslag
mijnt en de hoogste bieder dus ,,hanger" blijft of ,,de
strop" krijgt .
Hollebollig . (Hoofdtoon op hot, bijtoon op hOt.) Van 't
weer : ongestadig . Zie Wdb . VI kol . 883 .
Hompen . (Uitspr, hompa) . Stooten .
Hondebel . (Uitspr . lwndaliaai) . Vrucht van Solarium nigrwn .
ilondeleer . In de uitdr, taai a/s hondelcer, erg taxi .
Hondesnor . Hondewagen .
Hoof . In de uitdr. jets voor ruig hoof opeten, jets lekkers
zoo gauw rnogelijk opeten .
Hooigat . Moe van 't hoofer . B . afge;nnt.
Hoolk . Ook wel hoeik . Slede .
Hooikas . Hooischuur.
lioolkrok . Graszaad, dat uit 't hoof valt .
Hooipbiider. Zware houten pawl, die diem om 't op den
wagon geladen hoof bijeen to houden .
Hooischaar . (Uitspr. hooiskeer) leinand oin den hooischzaar
sturen, hem vergeefs later loopen .
Hooitijd . In de uitdr. 't is hoOi4jd voor hem, hij heeft 't
druk en verdient good wat.
Hoopstoops . Onverwachts .
Hop of drop . (Uitspr, hOp of drop .) Van 't eerie uiterste
in 't andere .
Hbrt . (Uitspr . hOrt.) I, Werktuig, oni de slootaarde op 't
land fijn to makem . II . In 't rijmpje :
f kont op een hurt

J)az kun je rijeta, dat '1 snort .

flit voegt men iemand toe, wien men een verzoek veigert .
III . In de uitdr, de hort op gaan, aan den loop gaan .
Syn . do runnik op, aan do gnart, aan de fort, aaa do
flc,zter 2aaIZ
Hos . (Ultspr, hOs .) Portaat.
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hlosklos--Jaagultert .

Hosklos . (Uitspr. hbsklbs.) Dik lomp vrouwspersoon .
Hotemetoot . (Uitspr. hotamatoot .) Hoofdtoon op ho.) lemand,
op wren alles drijft, die voor alles zorgt.
Rotten . I. 't Schiften der melk . II . In de uitdr . dit of
dat eten wil niet hotten, de spijzen verdragen elkaar niet,
Houwer. In de uitdr. van houwers homers spouwers, als de
ouders gierig zijn geweest, zullen de kinderen verkwisters zijn .
Hufter . Slecht mensch, schelm . Zie B.
Hufterig. Huiverig, koud .
Hullen . In de uitdr. : snot en kwjjl huilen, erg huilen.
Hulsje . (Uitspr . huissce.) Privaat .
Hulsrlemrond . Overal,
Huizig . Niet best van huffs kunnen . Erg aan `t ouderhuis
gehecht zijn .
Hul. Vrouwenmutsje van tale. B . vermeldt : ook als nachtmats gebruikt, vat echter een W . F . boerin nooit in hear
hoofd zal opkomen.
Hulft . Klomp . Syn . hat.
Hummeltje . Dreumes . Syn . dreutel. (II)
Hark . In vereeniging met slecht : een slechte hark, een
slecht mensch . Syn . hufter. Zie B .
Husje. (Uitspr . hassle.) H oeveelheid .
Hut . Klomp . Syn . ha/ft.
Huut . Oude knoI.

I.

lefke en Aafke . Van alles wet,
lemesdagen, iemesleste enz . (Uitspr . : iemasdaga, hoofdtoon op da) . Onlangs.
lepkes. Karen . Syn, fronten, jisten .
IJdel . Van `t opgekomen zaad ; dun .
Immes . (Uitspr . : immas.) Best, uitmuntend .
Ingasten . In de uitdr . : wie uitgast, moet ingasten ook, wie
to gast gaat, moet op z'n tijd ook gasten nooden .
Inkruid. Wat van een geslacht varken in `t zout wordt
bewaard . B, afval van een geslacht varken .
Instoepelen . In `t oor blazers . B . instoepen .
Interessant. In de zegsw. een interessante schrok, een
groote schrok.
lnvangen . Ontvangen, van geld .
inwaardan . (Hoofdtoon op in) . Inwaarts, naar binnen.
1.
Jauguiten,
na utters,

(Hoofdtoon op jaag) .

Ravotten, elkander echter

jaar--beet .
Jaar. Uier van een hoe.
Jak. In de uitdr. 't jak aan he/then, vermoeid zijn . Syn.
'I end in den bek he/then,
Jan . I, In de uitdr. : zoo komt Jan Splinter door den winter,
zoo komt men klaar, II . Een r/ike fan Dirksen, van iemand,
die veal geld bezit.
Jas . Ook gezegd van een vrouwenmantel .
Jasper. In de uitdr, hrl' springt van den bok op Jasper, hij
springt van 't een op 't ander .
Jisten . Kuren. Syn. fronten, iepkes .
J oegt. Slappe koffie.
Joonje. Jongetje .

K.

Kaakmand . Mand van 14 H .L, inhoud .
Kaan . De resten van uitgesmolten vet. Syn . koonders,
vinken .
Kaasdoekenkatoen . Katoen, waarvan de kaasdoeken worden gemaakt .
Kaasrandjes . Een reap wrongel, die na 't persen van de
kaas wordt afgesneden .
Kadodder. (Vaak kale kadbddar. Hoofdtoon op dbd.)
Jonge spreeuw . Bij verkorting dot. Scheldnaam voor de
bewoners van Nieuwe Niedorp .
Kalebas . Albasten knikker.
Kap . In de uitdr . kap en dek op hebben, op z'n fraaist
uitgedost zijn .
Kapberg . Bewaarplaats voor 't hoof . Sums is alleen 't
bovendeel bedekt door middel van een verplaatsbaar dak
en spreekt men in dit geval van een vijzelberg.
Kanis . Boodschappenmand .
Kappennaaister. Man, die met voorliefde vrouwenarbeid
verricht .
Karbies . (Klemtoon op bias) . Mand om boodschappen to
bergen .
Kas . In de uitdr . 't is een kerel als Kas en Kas was een
kerel als een onderdeur, 't is een klein mannetje,
Kat . I . Boa . II . In de uitdr, je moat aan de hat of aan
de kaas (uitspr . keis), gezegd van iemand, die voor een
moeieIijke keuze staat.
Katten . 't Eenmaal gekochte niet willen ontvangen .
Katjeskermls . Tweeds, kleine kermis in een gemeente .
Keeren . De stoppel, die door de eerste meal ploegen
onder g~ebracht ward, wear boven ploegen . Zie falgen .
Keet. (IJitspr, heft,) In de uitdr, een heat Aissen, een groots
plea pissen .

?$

keg--Kleum .

Keg. Zwaar karwei .
Keikelen . (Uitspr. keikala) . Kakelen, babbelen .
Keizel . (Uitspr . kaizal.) Keisteen .
Kerel . Man, echtgenoot.
Kerf. In de uitdr. dat is over kerf en klamp been, dat is
over 't erg heen .
Kers. Afkortingsnaam voor 0 . I, keys . In de uitdr . hers
zoeken, 't afgevallen zaad der 0 . I, kersplanten bijeenrapen .
Ket. In de zegsw. ket hebben. Ruzie, maar ooh wel pleizier
hebben .
Kesten . Kunnen.
Keuk. ' Pret.
Keuken . Kamer .
Keuveltiesavond . (Uitspr . keuvaltjaseivant.) De avond van
St . Maarten op 11 November .
K ieft. I . Kievit. II . i n de uitdr . loopen als een kief t,
hard loopen .
Kiep . Strooien vrouwenhoed .
Kleperen . (Uitspr . lciepara) . Gooien, smijten.
Kiereboe . (lioofdtoon op ide) . Ouderwetsche kapwagen
op nemen .
Klkkeflikken . In de zegsw . alle kikkeflikken, alle oogenblikken . B. kikkebik .
Kikkemikken . Zie kikkeflikken .
Kikkerlg. Koud, verkleumd .
Kimmelen . (Uitspr . kimmala) . Meest gezegd van handers
of vingers. Pijn doers van de koude .
Kirrie•kirrie. (Klemtoon op kir) . Net aan, ter nauwernood.
Kisgat. Luchtgat boven in een boerenhuis of molen .
Kispel . Oud huffs .
Klaar. In de u itdr . de eerste konat als ie klaar is . 't Duurt
niet altijd negen maanden na 't trouwen, voordat het eerste
kind komt .
Klaas . In de uitdr . daar hoor ik je, zei doove I(laas en d'r
liep 'n muffs op zolder, dat is 't 'm net !
Kladdig . Vuil, morsig .
Kladdebutter. Smeerpoets .
Kiammen . Twisters, kibbelen .
Klapmand . Mand met een hengsel en gedekt door een klep .
Klapscheten . (Uitspr . klapsketa . Klemtoon op klap.) In
de uitdr . alle klapscheten, alle oogenblikken .
Kleinzeerlg . (Klemtoon op zeer.) Ook wel klienzeerir . Bang
voor pijn .
Kles. Ontuchtig vrouwspersoon . B, klis.
Kicum. In de uitdr, de kleuin in hebben, door en door
koud xijn, verkleumd,

K1eamen-Koevreeren.
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Kleunen. Vechten .
Kiiemen . In de uitdr. klagen en klieren, jammeren .
Klink. In de zegsw . een vrjjer aan den klink van de dear
ephangen, een vrijer niet mee in huffs later gaan .
Klodder . (Uitspr . klodder) Groote hoeveelheid van een
brijachtige stof.
Kloet. Kuiltje in den grond, waarin wordt geknikkerd . Ook
wel koet. Syn . klant.
Kloeten . `t Knikkeren in een kloet . Syn . dompen, klaten, storten .
Kloken . `t Uitwroeten der tanden of kiezen of van een tabakspijp met een puntig voorwerp .
Klokkedieven . Scheldraam voor de bewoners van Schermerhorn .
Kiongelen . (Uitspr. . kldngala) Handelen in `t geniep.
Kionster . (Uitspr, klbnstar) . Laag sneeuw order aan een
schoen of klomp. Sours ook kloster.
Klot. Vrouwenmutsje meestal van zwarte stof.
Kluitjespap . Melk met meel gekookt, waarbij `t meel aan
klonten blijft.
Kluut . Zie kloet.
Kluten . Zie kloeten
.
van groene ; een groene knar, een
Knar. Meestal vergezeld
groene, onrijpe vrucht . Syn . knoort.
Kneerten . Klagen, jammeren .
Kneteren . (Uitspr . knetara) . Met voile voeten `t huffs morsig
maker. Syn . bozzen, zwemmen, slobber .
Kniebol . Knie .
Kniebollen . Uien wieden .
Knikkerpad . Algemeene knikkerplaats.
Knip . Portemonnaie . Syn . punt.
Knoest . Groote, ruwe, hardhandsche kerel .
Knoestig . Hardhandsch .
Knoort. Onrijpe vrucht . Syn . knar.
Knurl . Groot stuk .
Knots . Klein .
Koe . In de uitdr . „da's mn koe," zei Bran jes . Bij 't kaartspelen, als iemand een slag haalt .
Koejes. (Uitspr . koejas) . Piaats in een boerenhuis, waar
's winters de koeien staan,
Koekelen . (tlitspr. koekala) . In 't bed liggen, maar niet
slapen .
Koets . (Uitspr . koes) . Slaapplaats in den koestal .
Koetelen . (Uitspr. koetala) . Op een onbeholpen manier 7`n
werk verrichten .
Koevreeren. (Uitspr . koevareete, kjer toon op tee) . Voaruitgaan, opschieten .

so

Kofflelot-Kriek.

Kofflelol . (Uitspr . kdffielbl). Koffiepot .
Koffieophalen . Uit vrijen gaan naar een meisje, waarmee
men vbbr 14 dagen „uit is geweest" .
Koffleprut . Koffiedik.
Koggewel . (Uitspr. kbggawaai). Ironisch voor slootwater .
Syn . eendebier.
Koken . Meestal met bijvoeging van en vroken . Oprispen .
Kokeneuterir, (Uitspr . kokaneuterach, hoofdtoon op nea) .
Klein en kin ierachtig .
Kokkeren . (Uitspr. kbkkara,) Eten koken .
Kom-en-bale. Kop en schotel.
Kombaal . (Uitspr, kbmbaal, met klemtoon op baal) . Lange
Goudsehe pup met grooten kop .
Konkelen . (Uitspr, lcbnkala) . `t Eten van een boterham
tusschen `t ontbijt en `t middageten, meestal ongeveer to
10 a 101/2 uur .
Konkelpot. Waterketel .
Kool . Slaapplaats onder de gewone bedstede . Ook wel
onderkooi.
Koolstruk. I . Koolstruik . II . Scheldnaam voor de bewoners van den Langedijk .
Koonders . Resten van uitgesmolten vet. Syn, kanen, vinken .
Koorden . In de uitdr. `t zal er hoorden, `t zal er spannen .
Kop . I . Maat om melk to meten, 1/2 L . Syn . maat. II .
In de uitdr . iemand op den kop trkken, iemand aantreffen .
Kopje . In de uitdr. koppiedoen,boterham eten.
Kopjestijd . (Uitspr . koppiestaid .) Tijd, wa atop men boterham eet .
Kor. (Uitspr . kbr.) Soort van wagen . Houtkor, melkkor.
Kordons . (Uitspr. kardbns) . Bij `t kinderspel . De kinderen
staan in twee lange rijen en een loopt er tusschen door,
die onderwijl op een dracht slagen en stompen wordt
onthaald.
Korrie-wagon . (Uitspr.labrrie) . Kinderwagen .
Koud . In de zegsw . familie van den kouden leant, aangetrouwde familie .
Kraam . In de zegsw, daar lean je mee voor de kramen om,
daar kun je mee voor den dag komen .
Kramdennap . (Eigenlijk een gekrarade nap, hoofdtoon op
nap .) Iemand, die voortdurend zwak en ziekelijk is .
Krengenslager . Slager, die zieke (wrakke) koeien slacht . Zie B .
Krententoet . Mond, die door zweertjes ontsierd is.
Kret. De voorste zitplaats bij een boerenwagen .
Kreupel . Prikslede .
Kriek . In de uitdr, `t voor z n kriek hebben . Ziek zijn -ook tvel drunken en van een vrouw ; bevallen moeten .

Krlel- -Ledebreken,
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Krlei . Land, die op den rug wordt gedragen en waarin
waxen ten verkoop worden geborgen .
Krikkemikken . (Uitspr . krikkamikka) In de zegsw . jets is
tilt z'n krikkemikken, uit elkander . B . voortdurend been
en veer bewegen .
Kroft. (Uitsp . krOft.) Klein stukje grasland dicht bij huffs . Zie B .
Krokken . (Uitspr. krOklc .) 't Vallen van fijne sneeuw .
Krol . (Uitspr, krol.) Jongensmuts met bonten rand .
Krom . In de zegsw . kronzrne eieren, uitwerpselen .
Kro : . (Uitspr. kros .) Klein wagentje .
Kruin . Boterham . Syn . stik.
Kruinenzak. Boterhammenzak.
Kuchje . (Uitspr . kuchie .) Boterham .
Kucheltje . Drafje . Syn . ka'ikd°cltje .

ruin . Pier, parmantig, grootsch .
Kullen . Foppen .
Kusting. Betaaldag na een verkooping.
Kwast . Lange pluim aan din staarl eerier koe .
Kwat. Speeksel .
Kwatten . Spuwen.
Kwattendrie . (Klemtoon op drie.) Kwispedoor.
Kwlkkeltje. Drafje . Syn . kuclzeltje .

L.

Labbekak. Vrouw, die kwaadspreekt .
Labbekakken . (Hoofdtoon op lab, bijtoon op kak.) Kwaadspreken .
Labben . Kwaadspreken .
Labberdepoep . (Hoatdtoon op peep .) Geld .
Labberent . ~Uitshr . labbarcizt, klemtoon op eat.) In de
uitdr . in 't labberent zfjn, er slecht aan toe zijn . Syn . in
de poepsclae barn zitten .
Landlooper . Big van 3 - b mnd ., die in 't land loopt .
Langheer . (Uitspr . lanklreer, met klemtoon op beer.) Ook
wel blankheer. I . Taaie zenuwstrengen in 't vleesch . Ook
in 't antwoord op de vraag : „ Wat krijg je voor nibs ?'`
„Lang beer (haar) en luizen ."
Lanings . De planken under in een bedstede .
Langs . In de uitdr . er kortt hij fangs gaan, gierig, inhalig zijn .
Lappen . In de uitdr . kern maar op de lappen . kcm maar
voor den dag .
Lauwlcenen . Uitroep om aan to duiden, dat jets mis is .
Lebberig. Verlebt .
Ledebreken . In de zegsw. 't is geen ledebreken, 't is
volstrekt geen zwaar werk.

$2

Leg- Louw.

Leg . In de uitdr . 1 . de leg insteken ; de baarmoeder terugbrengen in . t lichaam der koe . II . De leg kr jgen, ziek
worden .
Lek. Glans .
Lellen . Kwaadspreken, Syn . labbekxkken, labben.
Lenigiesan . (Uitspr, lenagiesan. Hoofdtoon op U, bijtoon
op an .) Langzamerhand .
Leak. In de zegsw . leak weer, warm weer .
Lent. In de zegsw . een kopje lent, een kopje koffie .
Levendig. Levend .
Licht. Nageboorte bij een koc .
Lidderen . Trillen, beven .
Liegebel . (Uitspr .l/Pgabel .) Leugenaar.
Liemig . 't Dik zijn vooral van melk .
Lierie. (Klemtoon op lie .) In de zegsw. een lange lierie,
een lang en dun mensch .
Lieverdela. (Uitspr . lievardala . Hoofdtoon op la .) let
tegenzin jets doen .
Lijf. Baarmoeder bij de koeien .
Lijnhout . Liuiaal.
Lingeren . Staan wachten in de hoop jets to krijgen .
Lodder. Stuiter .
Lodderig . Slaperig . Syn . doedelig, doederig .
Locker. Warm .
Loeren . Slapen .
Loerig. Slaperig .
Loert . Leverworst .
Lok. (Uitspr . lOi .) Steenen kopje . (Dooplokje)
Lokkebout . Groote lummelachtige jongen .
Lot . (Uitspr.lol.) Koffiepot .
Loodschavcn . Op verkenning uitgaan,
Loof . Vermoeid . Ook in de zegsw . Loof l.an lang an
Clang mee) . 't Daurt heel long eer je tot je kniesen toe of
bin en dc3n ken je nag nei Lancedaik to nortele nude .
Loofte . Vermoeidheid . Ook in de zegsw . X. i, niefl kci,
tnaar lil'dt ann ecu gestadige lootte .
Loos . Lui, lusteloos .
Los . In de uitdr. fiy is los, hij heeft zijn aan de markt gebrachte beesten verkocht.
Louw . Te Schennerhorn zongen vobr jaren de kinderen,
terwijl ze in een lange rij aan een touw liepen, op Zondag
voor de kermis . (den tweeden Zondag in ,lull),
Louw, Louw trek an je touw,
Vandaag 'n week is 't kerremis.
Zie hoog op. zie laag op,
Laat je gatle dan maar gaan,
Een Donderdag is 't gedaan .'

Lover--Meeuwsk .
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Lover . Overhouden .
Luchteren . I . Boonenstroo token order den smuiger . II .
Een vuurtje stoker . Syrn . behenen .
Luchtgoed . Eau de cologne . Reukwater.
Luikooren . (Klemtoon op luik .) lets trachten to weten to
kowen, zonder dat een antler 't merkt .
Luif . Afdak . Boenluij; Ook wel luiving.
Luis . In de uitdr . I . 11(1 kan liegen, dat de 1111zen op zi/n
kop harden, hij kan geweldig lieges . 1I . fly heft cia
leventje als een luis op een zeer hooj'd, hij heett een best
lever .

M.

Maadjerigheid . (Uitspr. maadjarrachllaid .) Ziekte bij koolplanten : de wortels zijn aangetast door de lurven van de
koolvlieg .
Maat . (Uitspr. rneit .) I . 1/4 H .L . II . 1l'q L ., bij 't meters
van melk . Syn . kop .
Mad . De strook lands, die door een slag met de zeis wordt
afgemaaid . Ook in de u itdr. in 'tmadstaan, can't maaien zijn .
Madderen . (Uitspr. rnaddara .) Tobben .
Mak . Van een zieke. Afgemat, lusteloos .
Mat . In de uitdr . : I . Mat of dral, boos, of overdreven lief
en aardig. II . Mat weer, broeiIg.
Malalleiig. (Uitspr . malabalach, hoofdtoon op a .) Zot, dwaas .
B malaberig.
Maljagen . (Klemtoon op ma!.) Dwaze dingen doer .
Maloor. lemand, die heel aardig wezen kan . Sours ook
vleier . B. gek, dwaashoofd .
Maneuvels, tUitspr, rnaneuvals .) Manieren .
Manners . Meester worden . Syn . beuren, 1w/en .
Mansvllder. Sours ook mansvelder. Vrouw, die veel manrelijks over zich heeft .
Marie . Zeug .
Marketent . (Uitspr, markatent, hoofdtoon op tent.) Kraampje
op 't us .
Martelaartje. Bouwboertje met klein bedrijf. Syn, een klein
bouwerije.
Masselaar . Metselaar,
Mat. I . Mot . II . In de zegsw, in de neat kruipen, naar

bed gaan .
Matschudding . Onverwachte stoornis .
Medelijk . (Uitspr, mcdalak .) Medelijdend, minzaam .
Meeuwsk. In de z egsw . er meeuwsk ultzien, er slecht uit•
ilen. Syn, brcek, roper, benepen, skit telig, schriebekg.
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!lelkprut+er-Plout.

Melkprutter . Iemand, die melk koopt en daarna uitvent .
Meth . Moeder.
Mengele. Uok wet miizgele. Dude mast met 2 1 's L . inhoud .
`Vordt nog alteen gebruikt bij 't meter van karnemeik .
Mert . In de uitdr. inert aan iemand hebben, dank aan iernand
hebben, niet urn hem geven .
Mes . In de uitdr . je kunt 't mes op tafel krygen, je kunt
blijven eten .
Meshanger . .1onge, vette kaas . B . messeklever.
Meugebed . (Uitspr . meagabet, hooidtoon op men.) Iemand,
die de plaats inneemt, die ears ander heeft geweigerd .
Meukel . Vet, dik . B . vroolijk, glunder.
Nlddagtokje . Middagslaapje .
Miegelen . I . Zachtjes ragmen. II . In de uitdr . 't miegelt
er van, er is een groote hoeveelheid .
Miereken . (Uitspr . mieraka .) Turen,
Mieren . Nietsbeteekenend werk doer .
Mlersch . (Uitspr, infers en miersk.) Bet trek hebben in zoute spijs .
Mlerschigheid . Bet trek hebben in zoute spijs .
Miesken . Uluren .
Miesker . Iemand, die zich met allerlei kleinigheden bemoeit .
Syn . Jan llen .
Miezen . Center .
Miezerig . Er slecht, ziekelijk uitzien . Syn . brief?, soper,
benepen, sehittelig, sehriebelig, meeawsk .
Mlkmak . In de zegsw. mikmak aan rytuig of werktuig kr(/gen, wanneer er lets aan breekt .
Misje . (Uitspr. missze .) Miskraam .
Mistkarn . Mesthoop . B, misscharn .
Noeielljk . Van kleine kinderen . Verdrietig.
Meet. Indruksel ergens in ontstaan, doordat er een of ander
voorwerp op veer is gezet .
Moetertje. Huwelijk, dat noodzakelijk is .
Mokkel . (Uitspr. mokkal.) Uik, vet kindje. B . zoen . Zie
Wdb . IX, kol . 1013 .
Mond . In de uitdr. mono' begist makers, belust maker, terwijl
men 't begeerde toch niet krijgt .
Mondgauw . Aan 't afar .
Monopolle. (Uitspr, monapolie.) Bedriegerij .
Mook . Harmonica.
Moordenaarsweer. Mistig veer,
Mor, Kracht .
Mortal . (Uitspr. mortal) In de uitdr . mortal of mortal an,
't schoonmaken helpt niet veal, want 't is gauw veer vuil .
Mout, I. Hooter bak uit een stuk, waarin de boter na 't
karnen to liggen komt, am gekneed engezouten to warden .

Muiterjg--Omgooieii .
B . sehrijft mood, maar bier luidt 't meervoud mouten . II .
Teelaarde .
Muiterig . Vroolijk, opgewekt . (Ook wel u'uiterig.) B . muitig.
Muizelen . Oppeuzelen, opeten .
Mulder . Deur tusschen twee kaniers .

N.

Naadje . In de alter . /1 naait zijn naadje, hij bevordert in
stilte zijn belangen .
Naaikip . Meisje, eat naar de naaischool gait.
Naairing . Soort vingerhoed, maar zonder gesloten topeind .
naar. In de zegsw . 't rare n'ater, 't water, eat iemand, wien
't eten niet goed bekomt, om de tanden loopt .
Nachtgast . Loge .
N.ade . Inn de u itdr. in de nude zyn, netjes aangekleed zijn,
Narren . Plagen, Barren .
l auwte. In de alter . van nauwte koint grauwte, als 't geld
op is, begirt pie twist .
Neezig . (Uitspr. ncizig) Flauw van den honger.
Nep . Kleine uitjes, die gebruikt worden om in to makers .
Neus . In de alter, ierna:ad door den news borers . iemand een
geheim ontlokken .
Nictemijterig. Niets van cen under kunnen verdragen .
B . nietig, Bering, onbeduidend .
Nleuws . (Uitspr. nuuws.) In de uitdr, voor de rest Been
nieuws, daarrnee uit, antlers niet .
Nippers . In de uitdr . als 't rapt en wLernipt, als't er toekomt .
Nirtelig. Kwaad .
Noksle . (Klemtoon op nbk .) In de u itdr . om 'n noksie, flood .
Nol . Zandige hoogte nabij de duinen .
Non . (Uitspr, non .) I . Knopje op een priktol . II . In de
uitdr . op de non z(/n, boos zijn . Syn . dal, op redut, nirtelig .
Nooslijk . Begrootelijk, spijtig,
Noozen . Spijten .
Notting . In de uitdr. een L'ngelsehe rotting en een Holland
sGhe niemendal, niets .

0.

Offeren . Van de hand wijzen, weigeren .
Ofjacht . (Klemtoon op of) Standje, berisping .
Oftig . Dikwijls.
Om . In de uitdr . alles om en an, mooi aangekleed, op z'n best .
Omgoolen . In de uitdr, de boel adrsomgooien, een miskraam
krijgen .
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Omguns . Elders, ver weg .
Omsteken. Raden, wie bij een spel moet beginner .
Onderdeur . In de zegsw. fiij is een kerel als Kas en Kas
is een kerel als de onderdeur, hij is cen klein ventje.
Onderkooi . Bedstede, order eerie andere bestede gelegen .
Zie Wdb . X, kol . 1382 .
Ongelig. (Uitspr . ongalach .) Cezegd van vet, dat gauw stolt .
Onger en longer. Heelemaal order water .
Ontboeft . Rood en verhit, door sodl loopen . Syn . verboeft.
Ontgnoffelen . (Uitspr. onfgnbffele.) Afhandig maker .
Onthikt. Uitgelaten. B . ontdaan, verschrikt . Zie Wdb . X,
kol, 1867 .
Ontkrombienen . Ontkennen . B . heimclijk ontloopen .
Ontschieten . Benieuwen .
Onverschillig . Van den wind . Woest .
Onzoet. Erg . Syn, boos, verlegen, slur . Zie Wdb . X,
kol . 2243.
Oonen . Jongen ter wereld brengen. Gezegd van zeugen,
geiten en schapen .
Oot . Zeker orkruid (Avena fatna), dat moeilijk is uit to
roeien . 't Rijmpje zegt
(lot zeven jaar in sloot
En nog niet dood .
Haal bet op de wal,
tier groeit weer overal .

Zie Wdb . XI . kol. 230 .
Ootje . Grootmoeder . Ootje Tontel, schertsende benwming
voor een klein meisje .
Op . In de uitdr . I . op een echter, op een andere keer.
II . Op een bond, verwaarloosd . III . Op ecu ort (erwt),
op eeil prik, precies .
Opbochelen . In de hoogte steken, erg prijzen .
Opdiggelen . Opdirken, opschikken .
Openteren . (Uitspr, opentara, hoofdtoon op op) `Vegjagen .
Operateur. (Uitspr . opparateur, hoofdtoon op tear .) Aanstoker, stokebrand .
Opeten . (Uitspr, epeta . Klemtoon op op,) In de zegsw .
een opeten vent,je, een klein, min persoontje.
Opgaai . Van 't weer. Op komst .
Ophellingen. Opknappen, herstellen .
Opkreuken . Vouwen .
Oplazer . (Klemtoon op op.) Opstopper. Oppetatter. Syn .
opmepper . opzaniker.

Oplubberen . Vroolijker, beter worden .
Opniepper . Opstopper . Syn, oplazer, oopetatter.

Opiuu1zc1en . Oppeuzelen, Syn . opsmikkelen.
Qpperden . (Unapt, Uppardan, f oofdtoon op op. B, vet.

Oppert)e--Peet,
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meldt hoofdtoon op dan.) In de uitdr . Izf karat opperdan,
hi, komt hierheen .

Oppertje .

(Uitspr,

dppartja.)

Buitenkansje .

Oppetatter . (Uitspr, oppatattar. Hoofdtocn op op .) Opstopper . Syn . oplazer, opmepper, opzaniker.
Oproden . I . Opruimen, opredderen . 11 . Weggaan .
Opsmikkelen . Opeten . Syn . opmuizelen .
Opsnokkeren . Ook wel opsnakkeren . Snuggerder worden .
Opstapje . Trapje naar een kamer of icts dergelijks .
Opstel . (Klemtoon op stet) . Wanneer na de schoonmaak
weer alles in orde is gebracht .
Opstoepelen . Opstoken, opzetten . B, opstoepen .
Optegen . (Uitspr. opteugen .) Tegenhouden,
Opzanlker. Opstopper . Syn . oplazer, opmepper, oppetatter.
Opzoeken . Oprapen .
Orzie . (Uitspr. ozzie, klemtoon op or.) Uitroep, die aanduidt, dat iets lekker smaakt l
Ota. Orootvader,
Oudeman . (Uitspr . oawantan, met hoofdtoon op man .)
Baggeraarde, die al een pool in de sloot heeft gelegen .
Overschierig . Overtollig.
Overspruitelijk . Besmettelijk.

P.

Paardenpadje . Smal straatje in 't midden van een grintweg.
Paardje . I . Fooi, die gegeven wordt aan iemand, die gekocht vee betaalt . Hoewel in W . F. 't woord paard regeimatig wordt uitgesproken als peerd, behoudt bet in dit
geval steeds de aa-klank . II . In de uitdr . Ik lieb peen
paard, je-sclz fit-geld, ik kom niet zoo gemakkelijk aan geld .
Panlat. Smalle lange reep taxi-taai . Ook een lang mager
mensch .
Pannekoek . (Uitspr . pankoek .) In de uitdr . ; I . fe karat 'iii
met een warmers pankoelz beloopen, hij woont dicht bij .
II . Groote lai d'r ziekte en auras lai d'r panhoek sunken
t'er, van een ziekte geval bij de „groote lui" words veel
notitie genomen .
Partij . (Klemtoon op par.) In de zegsw . een pant f/ mcnsclzen, sommige menschen .
Passaat. Rijtuigen en voetgangers, die door 't dorp gain .
Pees. Tante . Ook words tot iemand gezegd, dat hij de
groeten moet hebben van zijn pees . Vraagt de aangesprokene, van welke pees? dan klinkt 't spottenderwijs
Van je pees,
Die d'r hemd optilde
En over de onderdeur scheet .
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Peeuwen-Plok .

Huilen, Zeuren . Syn, dranzen, sc/zreeuwerz,
piepen, guitetz.
Peeuwer . lernand, die peeuwt .
Peeuwerlg . Huilerig, zeurderig .
Pels . 't Uezamenlijke aantai rokken, dal een vrouw aan heeft,
Ook in de uitdr . 't guat op 't rommelen van de pets af,
't gaat op goed geluk af .
Pent . Half vloeihare meeispijs . Ook bessenpent, (bessen .
via) appelepeizt (appelinoes), i/iabzrberpent, rentepent enz .
Pet. Put.
Petatter. I . Slag, draai om de ooren . II . Aardappel .
Peeuwen .

Syn, pieper.

Peukje . (Uitspr. peukie .) I . Klein kereitje . II . Eindje sigaar .
P1e1n . Met een stomp 'roes snijden . Syn . hakiiepielen .
Plepen . Huiien . Syn . dranzen, guiten, schreeiaveii, peernven .
Pieper. Aardappel . Syn . petatter.
Piesje . Kleine hoeveelheid .
Piet . Hoofdluis .

Pietenkam . Kammetje om 't hoofd to reinigen .
Pieterig . Klein .
Pi ji . Jonge spruiton van 't net.
Pijlenschouw . Onderzoek van 't polderbestuur, of de pijien
zijn weggesneden door de eigenaars der landerijen .
Pljnster. Pinkster.
P1k . In de uitdr . I . een p/k op remand he/then, een hekel
aan iemand hebben . II . 't Is alq/d p/k op de kleine jongen,
liij is Jonas, hij moet er aitijd aan gelooven .
Pu . Dik stuk brood .
Pile . (Kiemtoon op op p1.) Een drank, bestaande uit anijs
met cen weinig elixer er door .
Pinksterr,akeflg . (Hoofdtoon op iza, bijtoon op pink.) Blauw
van de koude .
Pissebed . In de uitdr, pissebed u'eg, kakkebcd weeronz, 't is
een potnat.
Pisser . Edammerkaas, die ecn waterachtig vocht last loopen .
Pittig . Lief, aardig.
Plaagvarken . lemand, die graag piaagt.
PIak. 2 1/2 centstuk .
Pianteit . (Kieintoon op tell .) Overvloedig .
PIatje . Oostwouder platjes , Edanimerkaas gemaakt in 't
najaar van voile zoete nielk . Deze is dan zoo vet, dat ze
niet in den bekenden kogelvorm kan blijven, dock meet
plat wordt, vandaar de naam .'
Platteboender . (lioofdtoon op boen .) Leeperd, slimmerd.
Piok . In de uitdr. 't is eeiz heele p/ok, tegen den wind in, een
moeilijke tocht.

Pluren-Footer .
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Pluren . Met half dicht genepen oogen kijken .
Pluspot . Steenen pot, waarin 't heslag wordt klaargemaakt.
Plussel . (Uitsp. p1ussl.) Beslag. Syn . posh n .
Plussen . Beslaan . Syn, posken .
Pluut . I . Klein lampje . II . Klein ventje . Syn . park,
sc/zriebel, sc/irook .

Pod . (Uitspr . pOt .) Neusvuil .
Poddehaar . (Uitspr . pOdd.ilieer.) Kort witachtig haar, dat
in den nek of op de wang groeit .
Poddevilder . Stomp mes .
Poep . Dc Westfries noernt ieder, die uit 'n andere ptovincie
komt poep . Meer in 't bijzonder worden er de grasmaaiers
nit andere provincien en manufacturiers (meestal Duitschers)
mee aangeduid .
Poepeboezel . (Hoofdtoon op bee .) Boezelaar van zwarte
wollen stof.
Poepedoele . (Hoofdtoonop doe .) Wanordelijke huishouding
Poepekool . Boerenkool .
Poeperook . Veenrook .
Poepezak . Zak, waarin de manufacturiers bun goederen
bergen .
Poepscbe karu . In de uitdr. /zjj zit in de poepsclze karn,
in de benauwdheid .
Peer. Aan een draad geregen vornien, waarmee gevischt
wordt op paling.
Pren . Peueren .
Pr1emassies. (Hoofdtoon op i/las .) Orappen .
Poestig . Opvliegend, driftig .
Poezen . Morsen met water .
Poffen . Duiveboonen braden in de asch .
Poi . Blaas, die bij 't kalven eerst komt . Ook blaas order
de oogen van sommige menschen .
Pokes . (Uitspr . pMias.) Komfoortje, meestal van koper,
waarin een keel vuurs om er de pijpen aan to steken .
Pokig . (Uitspr . pokacli .) Sterk en kort ingedrongen .
Politick . (Uitspr. pOlatiek. Hoofdtoon op tick .) Slim .
Politieki . Zie politick.
Polig . (Uitspr. polach .) Lui .
Polleka . (Uitspr. pOllaka.) Soda, droogwater .
Poisteren . In 't water slaan .
Ponder. (Uitspr . pOndar.) Large houten boom, die 't hoof
op den wager bijeen meet houden .
Poet . I . Voorhoofd . II . In de uitdr. eigens een poet in
liebben, ergens een dccl in hebben . III . 4, 5 of 6-jarig
wilgenhout, dal in den grond wordt gestoken .
Footer . In de zegsw . Iz is peeler, hij is zijn eigendom kwijt .

Poothaarsteker-Put.
Poothaarsteker. (UiHuofdtonn
(Uitspr. pootheerstekiJr. Hoofdtoon
op poot.)
poot.)
op

Reep goud, die bij de Noord-Hollandsehc kap op 't voorhoofd komt te Jiggen. Syn. voornaald.
Pop. (Uitspr. pop.) 1. Kraamkind. II. In de uitdr. am
een pop IlLOeten, zwanger zijn.
Popjesroeien. (Uitspr. poppiesroeia.) Kinderen krijgen.
Poppestront. In de uitdr. liii is zoo jijrt als gemalcn poppes/rant, erg fijn.
Portel. (Uitspr. porta/.) 't Melkaehtig vocht, dat uit de
kaas wegliep als de wrongel was gekruimeld en daarna
weer geduwd werd.
Posken. I. Beslag voor pannekoekeil ele. II. Beslaan.
Post.. Vionder
Vlonder..
Post
Post/g. Van bouwgrond. Dichtgeslibd door den regen. Syn.
~trandif{.

Potteglauer. Iemand, die in sehotels en pannen kijkt. Syn.
Jan Hen.
Jan
Hen.

Potlam. Lam, dat wordt groot gebracht door den bocr, die
't uit een flesehie laat zuigen.

Prakken. Fijn maken en door elkander doell van 't middageten.

Prak. Gestampt eten.
Prieken. Smeren.
Prlk. In de uitdr. dat gaat boven mijll prik, dat is me te dnur.
Proest. Smeerboel.
Proesten. In de zegsw. !LOesten en proes/ell, hoesten.
Prot. Meelspijs in melk gekookt. Syn. troet.
Prook. Knop, waaraan 't koord, dat de gordijnen bijeen
houdt, wordt vastgemaakt. Koperen oog op 't haam van
een paard, waardoor de teugel gaat.
Pruim. In de uitdr. die zegt gem pruim voor een malld vol.
Al kon ze met 't zeggen van 't woord pmim een mandvol
verdienell, ze deed 't niet, derhalve een trotsehe vrouw.
Pruimig. In de zegsw. pruimig /lijken, een vroolijk lachend
gczich t zetten.
rrut .. I. Slappe, weeke modder, bagger. II. In kojjieprut,
koffiedik. II. In de llitdr. prat en drid, heel fijn cn
poppcrig.
Prutlip. Necrhangendc onderlip bij huilell dcr kindcrcll.
Syn. troetlip.
Prutschuit. SChllit, waarin baggeraarde wordt gestort.
Prutsen. Bcnzelen. Nutteloos werk doell.
Prutser. Knoeier.
Prutsloot. Moddorsloot
Moddersloot..
Pruttig. Vol met prut.
Pul.. Kuiken
Kuiken..
Put

Pulken---Regenlg.
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Pulken . Veal drinken .
Punneken . (Uitspr . punnaka .) 't Maken van een koord
door middel van een klos (stuk kurk) tvaarop drie of vier
spijkertjes of spelden zijn gestoken .
Purk . Klein kereltje . Syn . pluut, schriehel, scl!roo11 .
Puthaak . In de zegsw . trouwei oi'er glen putlrank, leven in
concubinaat. Syn . iwkken . Het trouwen over den puthaak
is afkomstig van de polderjongens ; als die vvroeger gingen
hokken Iegde de putbaas den puthaak op den grond, hat
pair sprong er over en was gehiiwd .
Puur. Nogal, tamelijk .
Puut . Portemonnaie .
R•

Raam . In de zegsw, iemarni in 't roam hehber., iemand
doodverlegen maken .
Raampost . Onderste drempel van 't raarnkozijn .
Raap . In de zegsw . non Kiln ale ripen (uitspri
reipe) ,c,rcrar,
no komt er ruzie .

Raasdonders . Oekookte grauwe erwten . Syn . slormpalen .
Rabbig. Ruw oneffen . Ook leer, vol puisten . B . slordig, orcd.
Raggen . Met 't lichaam tegen jets aanschuiven of wrijven .
Rak . I . Zonnescherm, jalouzie . II . In de zegsw . 't is
een heel rak, 't is een lange wag .
Ramp . In de zegsw . iemand een ramp af«'innen, ieir.and
verraderlijk aanvallen .
Rampu . Stuk, slordig .
Randieskaas . Kaas, die wordt gemaakt van de randen,
welke weggesneden worden als de Edammers nit de pers
komen .
Rapas . (Uitspr. rapas) In de uitdr . 't is van rapas op
rapas, van 't een op 't antler.
Rapellement . (Uitspr . rappalament. Hoofdtoon op rnent .)
Standje, berisping .
Rechtevoort . Tegenwoordig,
Red . In de uitdr. dat 's nit 'n red, dat is heel erg.
Reddig . Handig .
.) RedeRedenatie. (Uitspr, riddanazie . Hoofdtoon op nn
neering .
Redut . (Uitspr, radut,) In de uitdr . op redut zjn, boos zijn .

Syn . drill, op de non, nirtelig.

Reed . In de zegsw . can den reed gain, gain rijden .
Reap, (Uitspr, reip .) In de uitdr . h de reap near schriten,
zijn woorden intrekken .
flogenig, (Uitspr, reganacla.) Regenachtig.

2

Rekenen--Romp ;e .

Rekenen . Een aangeglommen turf onder de asch bewaren .
Rekenturf. Turf, die moot worden gerekend .
Ref, I . Gang iii den grond van mollen en muizen . II. Houten klossen, waarop een ouderwetsche wieg staat .
Remelen . (Uitspr, remala .) IJlen, onzin praten.
Remelkoorts . IJlende koorts,
Rementen . (Uitspr. rantenta . Stoe:en . Syn . jaabuiten,
spoken .
Reurig. Levendig, vroolijk, druk. Syn, doeni ,r, druischtig, woeg.
Reutel . Been nit een varkenspoot, waarin e n pair gaatjes
zijn geboord . Door deze gaatjes wordt een touw geatoken
en nu • kunnen de kinderen er een snorrend geluid mee
maken . Syn . snor.
Reven . . I . Karwii-, mosterd- en koolzaadstroo in bossen
gebonden . B . Ook tarwestroo (?) II . \'Vijken . Syn, risken .
Riebel . In de zegsw . ccaii den riebel z fn, aan den loop.
Syn, de lion op, de runruk op, aan den gnart, aan de f/enter.
Ook wel voor : op ho! . Syn, aan de f/enter, er van door.
Rietschok . (Uitspr . rietskok .) Rietzodde .
Rieuwers . Razend .
.Rups
p"
. Slordig bij elkander naaien .
R ippen
Risken . Wijken . Syn . revert .
Risten . Aalbessen van 't steeltje doen .
Rodeo . In de zegsw . zolder rodeo, schoonmaken van den
zolder voor de groote schoonmaak begint.
Roem . Cichorei, koffiestroop .
Roepertje . Kwakereend . Kleine eend, die druk kwaakt .
Roesterig. Regenachtig . Syn . granzerig, spui, vunsterig.
Roezen . Schatten, rooien .
Roffelig . (Uitspr, rbffalach.) Ruw, oneffen .
Roggeteunis . Roggebrood .
Rokie . (Uitspr . rbkkte.) Poosje . Syn. hygje .
Rokus . (Uitspr, rokas.) Rakker, ondeugd .
Rolberoerte . In eels verwensching : 'k Won dat je een
rolberoerte kreeg, al/c boornen rank .

Rollebol . Lat, waarin insnijdingen van verschillende grootte
zijn gemaakt . Boven die poortjes stain cijfers, hoe nauwer
de opening, hoe hooger 't cijfer . Wie nu een knikker
schiet door een opening, ontvangt van den houder van den
rollebol zooveel knikkers als 't cijfer dat er boven staat
aanwijst . Knikkers, die tegen 't bout stuiten zijn voor den
houder.
Romp;e. (Uitspr . rOtnpie .) Onderkleedingstuk voor vrouwen,
bestaande uit een kort jakje wonder mouwen, dat tot aan
de heupen reikt,

Rondje--Scbac st .
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Rondje . Een gezelschap, dat om beurten bij elkander komt .
Kaartrondje, schaakrondje enz.
Rongen . Stukken in den schamel van cen rijtuig, die tot
steun dienen .
Roofgoed . In de zegsw . 't is Been roofgoed, men komt er
niet zoo gemakkelijk aan .
Rooi : In de zegsw . ergens roof op lzebben, ergens slag van
hebben .
Roolen . Schatten, mikken, gelijken .
Rook . Alle mogelijke werkingen vergelijkt de Westfries bij
den rook, er mee aanduidende dat 't snel, hard gaat . Bijv .
leeren als de rook, loopen als de rook, maken dat je wegkomt als de rook.
Rookie . In de uitdr, om een rookje komen, bij iemand een
poosje komen praten en dan een pup of sigaar aansteken .
Rookiesgast, lemand, die om een rookje komt .
Roop . Gevlochten biczen, waarmee het net op de rieten
daken wordt vastgebonden .
Rosbeier. (Uitspr . rdsbaaiar. Klemtoon op ros.) Een echte
wilde kwajongen . Zie B.
Rot . Scheldnaam van de bewoners van 't dorp Kolhorn .
Rozig . Gloeierig, van iemand, die langen tijd in de koude
vertoefd heeft.
Ruig. I . In de zegsw . poor rug fiooi opeten, maar rank eten .
II . Boos, kwaad .
Ruitelen . Ruien van gevogelte . Syn . vergen'en .
Rul . Mul, van aarde of grond.
Runnik . (Uitspr, runnak .) In de zegsw, de runnik opgaan,
aan den wandel gaan . Syn . de hort op, aan de gnart, aan
de flort, aan de f/enter.
Rupsch . Van 't haar der dieren . Ruw, niet glad .
Rut. Zijn geld kwijt zijn .
Ruttelen . Een rommelend, pruttelend geluid maken, vooral
van een pot met koffie . Zie ook S'chermerliorn .
Ruwaan . (Klemtoon op waan .) Ruw mensch .
Ruwanig. (Uitspr, ruwdnach.) Ruw, onbeschoft.

S.
Saggelen . (Uitspr, sacliala .) Ook we! -- zaggelen . Slenteren,
langzaam loopen .
Sauzen . Hard regenen .
Schabbeleur. (Uitspr, skabbaleu,
Hoofdtoon op lean)
Patroon, (in de handwerken) . Syn . schapseljoen .
Schacht. Eenige schuiten met bagger vormen to zamen
een scizacht inodder.
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Schad--Schossen .

Schad . Schaduw .
Schaken . Kleine schoonmaak .
Schammerottig . (Uitspr. skammarc$ttach .)

Laag, gcmcen .
Ook oud, slordig .
Schandallseeren . (Uitspr. slrandalizeera. Hoofdtoon op zec.)
Beschadigen .
Schapseijoen . (Hoofdtoon op joen .) Patroon (bij den handwerken .) Svn . Schabbeleur.
Scheet noch dreed . Niets .
Scheggig. (Uitspr. skr eliarh .) bnregelmzttig .
Scheiboter . (Uitspr . skaibutter.) Boter, die gemaakt tirordt
als de koeien pas in de wei zijn .
Scheldelvet . (Uitspr, skaidalvet.) 't Vet buiten de nieren
en• de reuzel .
Schermerhorn . In de u itdr . de ko/fie ,gaat over Sclzermerhorn, de koffie kookt. Dit gezegde herinnert aan den
toestand in 't dorp Schermerhorn vobr 1877, dat toen nod ;
geplaveid was met ruwe granietblokken (keizels) . Reed
men er door dan werd men natuurlijk aardig dour elkaar
„gerutteld" .
Scheuren . Omploegen van grasland .
Schiebes . (Uitspr, schiebas .) In de uitdr . sehiebes gaan,
naar bed gaan . Nooit zal de westfries hier de srlc als s/i
uitspreken .
Schler . Misschien .
Schieten . In de uitdr . op z'n asem scizieten, to binnen vallen.
Schik . In de zegsw . I . met sehik niet, bijv . met sclzik nzet
kunnen loopen, nauwelijks kunnen loopen . II . Jets met
schik . niet kunnen doen, jets met fatsoen niet kunnen does .
Schimmelig. Van kleine kinderen : bang, verlegen.
Schinsteren . (Uitspr, skiizstara .) Schitteren .
Schlp . In de uitdr . dat is een schip van biileg, er moet
geld bij .
Schittelig . (Uitspr . skittalxlz .) In de zegsw . e r sclzittelig
uitzien, er slecht uitzien . Sym . brick, soper, benepen, sclzriebelii, nzeeuwsk .
Schltteljacht . Opgeschoten jongens en meisjes .
Schittendrit . Spotnaam voor 't dorp Schermerhorn .
Schoenemuiltjo .' Driekleurig viooltje .
Schoer. Schouder .
Scholper(d) . (Uitspr, skOllapar.) Ei, waaruit gees jong komt,
en dus onder 't broeden bederft .
Schoolen . Vrijen .
Schootje . Brood, bestaande nit tien aan elkander gebakken
laajes wittebrood.
SchQssen, ((Uitspr, skdssa.) Vee op de markt koopen met

Schot---Slamler,
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't doel 't npg dienzelfden dag veer to verkoopen . O.ok
zekere boerendans .
Schot . Koe van 2 & 3 jaar, die niet gekalfd heeft .
Sehota. (U tq r, skos .) In de u itdr . de schot~en in den heel
hebben, verkouden zijn tengevolge van bet schaatsenrijden .
Schotteren . (Uitspr, skOttara .l Hard loopen .
Schotwal . Baggeraarde, die aan den kant der sloot blijft
liggen, om door to vriezen .
Sehranzen . I . Krassen . II . Eten,
Schrap . In de uitdr . schrap kcineir, k~aar komen .
Schraper . Wieder.
Schreeuwen . Huilen . Syn . dranzen, peeuwen, piepen, guit en .
Schriebel . (Uitspr . skrieb .l.i I . Klein, nieti7 mensch . II . In de
u itdr . e r scfzriebel uitzien, er slecht t itzien . Zie sclrr.ebeli r.
Schriebelig. In de u itdr . er s;hurrebelig uitzien, er slecht
uitzien . Syn . brick, soper, benepen, nreeuwsk, scliittelit; .
Schrobben . (Uitspr . skrbbba .) I . Krabben . 11 . In de
zegsw, je nest schrobben, je bed opmaken .
Schrobbe •. Stakker. Meestal een arnPe scfirobber.
Schroei . Honger. Syn . doei.
Schroffelig . Uitspr, schjOffalaclc . Ruw, oneffen .
Schroken, Zengen .
Schroodje. Smal reepje gags tusschen de hul en 't kantje .
Schroodjesgaas . Gnus, dat voor 't maker van schroodjes
gebruikt wordt .
Schnook . Min, klein kereltje . Stn . sclrriebel, p/wit, park.
Schrot . ((Uitspr . skrbt .) Afval van yachter, vooral bij
appels en perm .
Schurken . Met 't bovenlijf fangs de klceren schuren om
jeuk to doer bedaren .
Schut . In Niedorper-selwt, de tweede kermis in 't dorp
Nieuwe Niedorp, gehouden den Zondag, die bet dichtst bij
1 September is .
Slgarenpen(t)je . Sigarenpijp .
Sekje . (Uitspr . sekkie .) Korte vrouwen nachtjapon .
Sermen . Kreunen .
Si jmen . In de uitdr. zeg nlaar Surer, drat vloe, je rciet,
'k geloof er niets van!
Sisink, (Hoofdtoon op si .) Bijna, ongeveer .
Slei . (Uitsp . sla(ii .) Groote boater banner .
Slaggerig . (Uitspr. slaggarach.) Mistig . Syn . delnzi~, deizig.
Slagje. (Uitspr . sluchie .) Plank order 't raam in de kamer,
waar een en antler, op wordt gezet .
Slapje. Pup met een slap roer .
Slamler . (Uitspr. slamier.) In de zegsw, een large slamier,
een large slungel .
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Siaraak--Snot.

Slaraak . Een niet al to slim persoon zendt men sours naar
een winkel our een dubbeltje slaraak.
Stem . Van 't brood : niet gaar . Syn, daaiig.
Sllkken . I . Baggeren . II . Bij 't domineeren : steenen koopen .
Slim . Erg, in hooge mate . Syn . boos, verlegen, onzoet .
Slob . (Uitspr- stOp.) Schort van blauw katoen .
Slobbers . Uitspr . slbbba .) Jets met de voeten vuil makers .
Syn . bozzen, zwernmen, kneteren.
Slobberig. (Uitspr . slobbarach .) I . Vuil, morsig . II . Slobberig weer, regenachtig weer . Syn . snotterig.
Slofkoker. (Uitsp . slb fkokar .) Iemand, die slof is .
Slofter. (Uitspr . slbftar.) I . Doorgang in 't ijs. II .
Menigte menschen, die achtcr -elkander loopen .
Slooien . Moeilijk en onvast loopen door moeheid .
Sink . Stroo, dat met de hand gedorscht is .
Sluuf . I . Van een vrouw : niet veel rokken aan hebben .
II . In de uitdr . 't loopt slw f nit, 't loopt slecht, treurig af .
Sma~kbord . Houten bak, waarin bij 't smakken de dobbelsteenen worden geworpen .
Smakken . Dobbelen our kook of krentenbrood to winners .
Smakker. Rakker, deugniet, wordt gebruikt in ongunstigen
maar ook wet in gunstige beteekenis .
Smart. Geelachtig vocht in de ooren .
Smeerhoorn . Vleier .
Smeerproest. Vuile boel .
Smiecht. Gemeene vent.
Smikkelen . Eten .
Smok . (Uitspr . smbk .) I . Stijve meelkost, in melk gekookt.
II . In de uitdr. zich smok houden, zich stil houden .
Smuiger. Schoorsteentje in een hoek van 't achterhuis .
Smultje . Kort, zwart berookt pijpje .
Snaaien . Snoepen . Syn, snobben .
Snakker . Zuurachtig . Sours ook : zoutachtig.
Snakkerig . Zie snakker.
Snarig . In de zegsw . snarig koud, erg koud .
Snees . I . Handelaar van verdacht allooi . II . Landmaat
1/4Q H .A .
Sneeuwballetje. (Uitspr . sneibaltja .) Glaasje klare met suiker .
Snik . Sikkel . Syn . zekel.
Snip . Snebbeschuit, jaagschuit.
Snobben . (Uitspr. snObba .) Snoepen . Syn . snaaien .
Snoffen . (Uitspr. snbffa .) Snikken .
Snokker. (Uitspr, snokkar.) Snugger, aardig .
Snot . (Uitspr. snbl.) In de uitdr. het lour is in de snot,
in de war. Syn . in de tis't) .
Snot . (Uitspr. snbr.) Zie reutel.

Snotbriebel

Spragen,
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Snotbriebel, Snotneus .
Snotbrekel . Scheldwoord : snotjongen, Snotneus .
Snotkoker . Snotneus . Ook wel in ruwe teal : Icon je snotkoker, hou je mend .
Snotterig . Regenachtig. Syn . slobberig.
Spoken . (Uitspr, sOkka .) In de uitdr, de so/then d'r in
zetten, 't op een loopen zetten .
Soldaat. Ouderwetsche kolomkachel .
Send . (Uitspr. sbnt.) Sedert .
Soor . I . Van grond : schraal en droog, ongeschikt tot
groeien . Syn . strandig, postig. II . Van 't weer : droog
en koud.
Sop . Wittebrood in melk gekool t .
In 't rijmpje
Soper .
Il .

Paasch eieren, Kersttijd sop,
Dat staat in den Bijbel .

In de uitdr. I . soper 14/ken, benauwd, angstig kijken
Er soper uitzien, er siecht uitzien . Svn . brick, benepen,

se/uttelig, seitriebelig.
Y
Sopperen . Nat, drassig zijn van den grond .
Spanners . 't Vastbinden der achterpooten van een koe bij
't melken .
Spantouw . Touw, waarmee de koe gespannen wordt .
Spatters . Syn, botten . Zie aid .
Spatter. Erwt, die niet gear to koken is .
Speet . (Uitspr . speit.) Straal, die bij 't melken nit 't uier
eerier koe in den emmer vloeit .
Spek . Varken. In de zegsw . 't Spek was dear. Er was
veel speb aan de maal ;t.
Spekmof. Kleine libel .
Speuren . Ill 't oog vallen, afsteken .
Speurig. Opzichtig van kleur.
Spier. In de uitdr, in spier zyn : aan 't werk zijn .
Spijn . Spinde.
SpikkeIing . In de uitdr. ergens spikkeling van hebben,
ergens zin in hebben .
Spoken . Stoeien, ravotten . Syn . klucht makers .
Spoog . In de zegsw . Been spoon water veer iemand over
hebben : niets veer iemand over hebben, zelfs niet een
hoeveel water zoo groot als men in eens uitspuwt .
Spouwer . I . Kleitle beschuit, waardoorheen anijszaad is gebakken en die alleen bij gelegenheid van de kermis wordt
verkocht . II . In de uitdr . Van houwers komen spouwers
als de ouders gierig zijn, zullen de kinderen 't bijeen geschraapte wet verkwisten .
Spragen . Koesteren in de zon.
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Spreiden-Stile,

Sprelden . Korenschooven losmaken our ze to dorschen .
Spriegt . Klein, zwal ventje . Syn. schriebel, pluut, pw*,
sclzrook.
Sproosk . Ook wel sproosclz. Ruw, gebarsten door koude

en vochtigheid ; van harden en lippen .
Spui . Van 't veer ; zeer slecht, onstuimig.
vunsterig, roesterig.

Syn .

granzig,

Spukelen . (Uitspr . spu,'zala .) Heen en veer loopen .
Spul . Boerenplaats .
Staandei • . Deel van den stal, waar de koeien met de
achterpooten op staan . Syri . stalhout.
Staart. (Uitspr . steer!.) In de uitdr. h,U is bf den duvet z'n
steer! vandaan kropen : hij is heel listig .

Staarten . (Uitspr. steerten.) I . Ruilen zonder geld toe to
geven . H . 't Met den Staart kwispelen van een koe, die
begirt to kalven .
Staartlijn . Dun touw, vroeger gebruikt our de Staarten
der op den stal s taai.d e koeien vast to binder .
Staartmolen . In de zegsrv. h/ is zoo dronken als een
staartmolen ; hij is smoordronken,
Stagger . Van tochtige koeien . Op den rug van een andere
koe springen .
Stalhout. Zie staander.
Staling. Orderlaag van takkenbossen, waarop de hooiklamp
komt to staan .
Stalramig . Waggelend loopen . Sours ook duizelig .
Staltje . Deel van 't achterhuis eener Noordhoilandsche
boerderij~ dat 's zomers wordt gebruikt voor woonvertrek .
Steed . Meestal ais sleclzte steed. Rottende pick aan een vrucht .
Steeg . Stiff . Een steeg dorp .
Steg . (Meestal luidend stechie) vlonder .
Stele . Uitschot van vruchten .
Steker. Soort van groote kokkin .
Stet . In de zegsw. op stet zn : na den grooten schoonmaak alles weer in orde hebben .
Stelt. Boenstoep . Syn, IUal.
Steunen . Stenen, zuchten .
Ster . (Uitspr . star,) In de uitdr. een star hebben, dronken zijn.
Steuren . Bten bereiden .
Stick . In de uitdr . een koude stick, een koude rein . Ook
voor een grout moeilijk werk .
Stlftje. Een zilveren of gouden plaatje, dat de vrouwen,
die de leap „ophebben opt voorhoofd hebben .

Stietnen . Warmte afgeven .
Stijg. (Ook wet stick.) Zweertje op `t ooglid .
Stile, Boterham . Ook we! stuk.

Stikkenbuul - Strbppen .

~~

Stikkenbuul . Boterhammenzak. Syn . hruineiuak .
Stikkendief . In de uitdr. geven en weerom semen is nog
erger als 'n stckkendiel'. Ook als scheidwoord .
Stod . (Uitspr. stot.~ Klonten in de melk .
Stoepelen . (Uitspr . stoepala .) Niet voor de vuist handelen,
kwaadspreken .
Stoepen . In de zegsw . kwaad stoepen, lasteren om twee
personen tegen elkander in 't harnas to jagen .
Stoer. In de uitdr . een stoere dag, cell dag, waarop men
't heel druk heeft .
Stoet. Tarwebrood .
Stoetel . Lummel . Syn . dreutel, loeter, doed .
Stoetelig. Lummelachtiv; .
Stole . In de uitdr . op stole z in, boos zijn . Syn . op de no;r,
op redut, dul, nirtelig .
Stokelhaak . De hack, waarmee de ploeger, oiider den
arbeid de molder van 't ploe~ijzer strijkt .
Stole . Kleine boerenplaats . Meestal boerenstolp .
Stomp . I . Dient als versterking in velerlei gevallen : 'k Heb
't stomp vergeten, 'k heb het totaal vergeten . Dat is stomp
aardig gevonden, dat is bepaald aardig gevonden .
II . In de uitdr. iemand op stomp zetten . Zooveel eten,
dat de :astvrouw niet meer lean voorzetten, in welk geval
de Westfries zest, dat de kok op tafel moot .
Stoopsch . Stuursch .
Stormpalen . Oekookte grauwe erwten . Syn . raasdonders .
Storten . Knikkerspel, waarbij twee spelers een gelijk aantal knikkers bijeen leggen . Een der belles stort ze in een
kuiltje (kloet, koet of khmt) en wanneer't aantal, dat er nitspringt even is, man de speler alles houden, zoo niet,
dan de terenpartij . Syn . kloeten, kluten .
.Storting. Sterke bloedvloeiing na de bevalling.
Stout . In de zegsw . een stoute zegger, iemand, die alles
durft zeggen .
Strak . Zooeven, maar ook : aanstonds .
Strandig . Van den grond . Dichtgeslibd door di ream .
Syn . postig.
Stremmeles . Stremsel .
Streunen . Zoeken, snuffelen . Syn . stunneken .
Strlpsch . Van een paard ; kreupel .
Strijkmolen . Moles, die 't water nit een boezem op 't
buitenwater hrengt.
Stroffelen . (Uitspr . strbffala .) Struikelen .
Strooien . Verliezen .
Stroppe
(Uitspr. stroppa .) In de z egsw. de markt stropt,
de mat gaat terug.
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Struikravenig--Tin .

Struikravenlg. (Uitspr, struikravanach .) Half dronken .
Struul . Lummel . Syn . doede, loeter, dreutel, stoetel, drool, troela .

Studderen . (Uitspr, studdva .) Eten klaar makers .
Stug. Lusteloos, ziek.
Stuit. Van mest of hoof ; hoop .
Stuiversdoosje . In de uitdr, fiij ken wel in een stuiversdoosje, hij zit zoo in de benauwdheid, dat hij zich wel
zoo klein woo makers, dat hij in een stuiversdoosje kon .
Stukkend . (Uitspr . stukkant.) Ook wel stikkend. Stuk,
kapot.
Stullen . Koolplanten, die in den herfst worden uitgezet, om
's anderen fears zaad to leveren .
Stunneken . (Uitspr . stunnaka.) Snuffelen . Syn . streunen .
Stuntelig. Zich niet meer good kunnen redden door ouderdom . Stiff en strain .
Sudderen . Eten stoven .
Suikerstuk . Ook suikerstik . Bij de geboorte van een
kleine werden ouden en jongen op een beschuitje met
suiker getracteerd . In de uitdr . ears de suikerstukken
moeten, een kleine verwachten .
Summelen . (Uitspr, sunanrala .) Sukkelen .
T,

Taaihaar. Zie langlcaar.
Teat . Vader.
Takken . Bij kinderspelen ; grijpen, beetpakken, aanraken .
Talie . In de uitdr. een lain? van een w (,f, een groote, sterke
vrouw .
Tapijt . In de u itdr. in 't tap jjt ('t habijt) zj'n, aangekleed zijn .
Teemes . Zeel.
Teezen . Langzaam werken . Syn . trotters .
Tell . Lange taaie grashalmen, nicest van 't kamgras .
Tekken . Van koeien . Minder melk geven .
Temet . (Uitspr . tamif.) Bijna .
Teut. Doekje met rozijnen gevuld, dal samengebonden een
kind in den mond werd gegeven, om er op to zuigen .
Teuven . Tegenhouden .
Thuishaalder . Aangenomen kind .
Tiemen . Hooi, dat in lenge strooken op 't land ligt, met
een peal door een paard getrokken bijeenschuiven .
Tienden . 1 . Wilgen teenen . II . In de uitdr, tienden geven,
door ziekte achteruitgaan .
Tiet . Ook wel tit. I . Vrouwenborst, tepel . II . Smerige
vrouw.
Tijn . Lage tobbes waarin de boter near de markt wordt
gebracht.

Tlmpen-Tuk.
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Timpen . Leelijke gezichten trekken tegen iemand.
Tipke. Drupje .
Tippet, wandeling.
Tlppelen . Wandelen .
us . Ook tict. In de zegsw . in de tis in de war, van haren,
garen, touw enz . Syn . in de srtol.
Tisboel, warboel .
Tit . ' Ook tiet. Tepel, speen . Ook vrouwenborst .
Tjent . Netjes . B, lent.
Tod . Uitspr . tbt. Vod . Ook smerig wiif.
Toedoen . Zijn gang gaan, zonder zich aan iets to storm .
Toehokkelen . Er warm instoppen . Van kinderen .
bet . I . Mond . II . Varken .
Toeter. I . Hoorn (blaasinstrument) . 11 . Schernibloemige
plant : Anthriscus sylvestns .
Toetijd . In de uitdr . erbens toeti/d it, hebven, crgcns lust
in hebben .
Tof . (Uitspr, tdf) In de zegs v . Beta toffe meid, ecu lcnappc
meld .
Togel . Kweekgras (Triticum rcpcns .) B . Oude stengels
en wortelen van 't net .
Tokkeren . (Uitspr. tOkkara .) I. 't Voortdurend stehen in een
of antler verwond lichaamsdeel. II . Ben tokje of dutje doer .
Tommet . (Uitspr . tdmmat.) Ook wet toinnsent. Tobbe .
Ton . (Uitspr, tOn .) Kinderstoel .
Tong. In de uitdr . iemand de tong afsclrrapen, iemand cen
geheim on tlokken .
Toog. Soort van sled.e .
.
bor
(Uitspr . tbr.) Kever .
Trawaffel . (Hoofdtoon op waf.) Slag, klap .
Treeft. Rooster op een „vuurpot," waarop de pannen worden
geplaatst .
Triem . Stoelsport.
Troela . (Klemtoon op troe .) Lumnel . Syn . diwztel, drittrl,
stoetel, deede, strait, looter.
Troet . Meelkost in melk of karnemelk gekook .
Troetlip . Dikke, eenigszins hangende onderlip . I u'ee bolle
wangen en een troetlip.
Trog. I . Soort arreslede . II . Houten bak, waarmee slootaarde over 't land wordt gesleept .
Troggen . Met een trog aarde over 't land rijden .
Trut . Vrouw, die niet opschiet met haar work .
Trutten . Treuzelen .
lull, In de uitdr, iemand zjjn tint laten uittuilen, iemand
aan zijn lot overlaten .
Tuk.

Van landbouwers, 't bouwland netjes houden .
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Tuur--Verkouwenis .

Tuur. In de uitdr . ej gens taut oh hebben, ergens lust, trek
in hebben . Syn . verbeelding.
Tuutjesmelk Havergort in melk gekookt .
Tweelichtig. Wanneer 't buiten nog tamelijk licht is en
de lamp wordt aangestoken, zoodat men dus een vermenging krijgt van kunst- en daglicht .
Twijs. Terwijl.

U.

Uitbar nen . \Vegjagen .
Uiteleniijten . (Uitspr, uitalaiizjta. Hoofdtoon op mij.) Buiten bereik .
Uitsmeren . Rekken, long doen duren .
Uitveteren . (Uitspr. uitvetara .) Uitschelden .
Uitwaardan . (Hoofdtoon op nit, bijtoon op don .) Uit de
gemeente, op rein .
Ultekie . Zeeslak.
Uren . Grooter worden van het uier der koeien, vOOr't kalven .
Ut:r . Speen eener Roe .

V.

Vang. In de uitdr, de moleua loopt door de yang, 't scheelt
hem in 't hoofd .
Vangen . (Uitspr . vOnga .) In de uitdr. d'r is niet veel an
vongen, 't is niet mooi .
Veel . (Uitspr . veal.) In de zegsw. veel en nietgenoeg, heel veel .
'Weld . Iii de zegsw . kinderen over 't veld, onechte kinderen .
Verbarrelen . Verbrassen .
Verbeelding . Zin, lust, trek . Syn . tuui•.
Verboeft . Rood van de warmte . Ook wel ontboeft.
Verbreeuwen . Van kleur veranderen, zijn gezicht vertrekken .
Verdol . (Uitspr, vardbl.) In de zegsw . met verdol, met geweld . Ook wel verdul .
Vergerven . Ruien . Syn . mite/en .
Vergriezelen . Zich ergeren, zich verbijten .
Verhapscheeren . Verhandelen, bepraten .
Verhippen . I . Scheldwoord : verrekken . II . Jets niet
doen willen .
Verhouwen . Katterig .
Verkeer. Ook verkeering. Engagement.
Verkleederspak . Een pak, dot tusschen 't „beste" en 't
„daagsche" pak stoat .
Verknoffeld . (Uitspr, varknbffalt.) Verkleumd, stiff van de
koude,
Verkouwenis . Verkoudl~cid .

Verlebberen

Vlooien .
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Verlebberen . Verflensen .
Verlegen . Erg, in hooge mate . Syn, boos, onzoct, slim .
Verleid . In de uitdr, ergens verleid b he/then, lets gebruiken als tijdpasseering,
Verloren . In de uitdr, verloren brood ; brood in melk en
eieren geweekt en daarna gebakken .
Vermaning . Doopsgezinde kerk .
Verpeuteren . Verbruien .
Verponderen . In de uitdr . 'I voer herponderen, eerr zaak
angers aanpakken .
Verraad . Onraad .
Verruttelen . (Uitspr, varratala) verkwanselen .
Verschroken . Verschrompelen, verschroeien .
Verslabberezeeren . (Uitspr, varslabbarazeera . Hoofdtoon
op zeer.) Vet gebruiken op een vastendag . In `t algerneen
zich to buiten gaan .
Versmakken . Van een koc. Te vroeg kalven .
Vertuiten . In de uitdr . 't geeft geen verhuten,'t geeft niets .
Vervongen . Stiff van de koude .
Verweerd . In de uitdr . verweerd Taken door slecht veer,
zijn refs niet kunnen voortzetten .
Verwin . In de uitd~ . d'r is geen ven,'in op, 't is niet to
veranderen .
Verwuif. I, Gehemelte. II . Ook bij een regenbak 't gewelfde deel in den grond .
Vet . Van dienstboden, wien de dienst is opgezegd .
Veugelen . Voortdurend aan lets trekken .
Vierkant . (Klemtoon op kant.) Dc vier zware houten stijlen, die 't voornaamste deel van een Noordhollandsche
boerenplaats vormen . Tusschen deze wordt 't hoof geborgen .
Vlerkantsladder . Lange ladder om boven op `t hoof to komen .
Vierkantsstiji . Een der stijien van `t vierkant .
Vigeleeren . (Hoofdtoon op leer.) Klaar staan, om van de
gelegenheid to profiteeren .
Vijzelberg . Bewaarplaats van hoof, gesloten door een kap,
die hooger en lager kan worden gesteld .
Vinger. In de uitdr, je kant geen vinger in de rich steken,
je kunt niets doers of `t komt uit .
Vinken . Overblijfselen van gesmolten vet. Syn, kanen,
koonders.
V lag . In de uitdr, de vlag iiangt tilt, van een vrouw, die
de maandstonden heeft.
Viak . In de uitdr, vlak vallen, schuld bekennen .
Vlam, Mist .
Vieek. Uitspr, f/elk. Hand,
Yloolen, In de zegsw, raakvlooien, de waarheid ze$gen .
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Vlooiepik--Warsch#p .

Vlooiepik . Steek van een vloo op de huid .
Vlook. 4ndiep .
Vloot . In de uitdr . de vloot niet kunnen volgen, de anderen
riot bij kunnen houden .
Voet . In de uitdr . `t Is con vast vaii je elleboog, je hebt `t
nag tang niet.
Voeten . Zeker jongensspel .
Volger . Houten deksel, dat bij `t person der Edammers
op de kaas kolnt .
Yolk. I . Huisgezin : Eon kuis van twee pear yolks. II . Menschen : Weinig yolk een, lekker levee . III . Familie : H11 is nag
yolk van me . IV . Bezcek : We kr gen van avond nag yolk.
Vool . Veulen.
Voorend . (Uitspr, voOrent.) Voorste deel van `t huffs . Syn .
voores .

Voores . (Uitspr . voores.) Voorhuis . Syn . voorend.
Voorhaal . In de uitdr, aan den voorhaal z1n, jets op voor
hebben bij de anderen .
Voornaald . Ptatte reep goud, die bij den rvoordhollandschen
boerenkap op `t voorhoofd der vrouw komt to liggen .
Syn . pootlzaarsteker.
Voorschot . Voorgevel van een huffs .
Vragenleerinb. Katechisatie.
Vroegertje, in de uitdr. een vroegertje Irrljgen, vroeger
nit school gaan den gewoonlijk .
Vroegspook . Ieniand, die heel vroeg op is .
Vunsterig . (Uitspr, vunstaracle.) Van 't veer
: slecht . Syn .
spui, granzig, roesterig .
Yurg . Vore, door den ploeg gemaakt . B, vermeldt hot als
verouderd . In Westfriesland wordt hot nag algemeen
gebruikt .

w.

Waffel . Mond .
Wal . I . in de uitdr . weeks wallen zoeken, tegenwerpingen
maker . II . Boenstoep. III . Sloatkant.
Walling . 't Afgemaaide Bras van den begroeiden walkant
bij een stuk bouwland .
Wamelen . (Uitspr, wamala.) Zwanger zijn.
Wap . In 't rijmpje
Scheltge Wap, hoe kook je de pap?
Van water en meet?
Zie je daarom zoo school?

Wapeling, (Uitspr, wapaling .) Zeepsop .
Warachlp . (Uitspr . warskip, met hoofdtoon op war.) In de

uitdr, to

wars/up

gaan, uit logeeren gaan,
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Warschipper. Logeergast . Syn, nachtgast.
Wartel . Stuk hoot met twee paten, aan een heugel .
Waschschamel . Driepoot, waarop de waschtobbe staat .
Weep. Houten wand van een huffs .
Week . In de uitdr . rveeke wallen zoeken . Zie wal.
Weenaar . (Klemtoon op wee .) Weduwnaar .
Weerde •e r . (Uitspr. weerd~gar. Hoofdtoon op weep•. ) Stuh
vee, dat niet gedijt .
Weerschoen . Verzachte viock.
Weerwoest . Iemand, die nergens tegen op ziet .
Weerzeerte . Weerpijn .
Weg en weer . In de uitdr, u'eg en ivecr vandaan, van
heinde en vet.
Weg ;abberen . Wegkapen .
Wegkiepderen . `Vegsmijten .
Wegschi jten . Onder de waarde verkoopen .
We! . In de uitdr . „'t Is eenmaai wet" zei Harmen Krarier,
't is eenmaal mooi genoeg. Harrnen Kramer was ecriang
een zeer welgestelde boer in 't dorp Koedijk .
Wervel . (Uitspr. wurval a
ft, oeu.) In de u itdr. de wervel
in `t hoofd laebben, half krankzinnig zijn .
Wetig . In de zegsw, van lets u'etip' zyn, Cr nice bekend zijn .
Wieden . (Uitspr . u'uden .) De wortelen op stuk zetten .
Tiedekie . Kleine schelvisch .
Wiel . In de uitdr. op `t iviel slepen, achteraan konlen .
Willig. Van 't vee ; tochtig .
Windje•waai . Geurmaker.
Winsch . Ook n'enscit . Scheef.
Winterlaag. In de uitdr, op de winteulaag z n, in orde
gemaakt om den winter door to komen .
Winterlagen . Bouwland voor den wintertijd in orde brengen .
Wintervarken . Iemand, die veel rauw ooft eet .
Wittelen . (Uitspr . wittala .) Met kalk bestrijken .
Wittelen . (Uitspr . n'ittalas .) Kallcmelk.
' ditvisch . Iemand, die bleck is . Syn . blee/rsc'iect. B.
Schertsende benarning voor jonge meisjes .
Woeg . Woelig, druk .
Woorden . In de zegsw. `t zijn rvoorden als n'orsten, maar
ze zjjn zoo vet niet, `t is blufferij .
Woortje . Wrat.
Worpelen . (Uitspr . wurpele a ___ ft . oeu.) Zacht aan de
spenen trekken en wrijven om de melkaigifte to bevorderen .
Wortelen . Zie de uitdr . bij loot. Ook wortelen plukken .
Wrak. (Uitspr . vrak .) In de zegsw . I . Wrakke kaas, kaas
met een gebrek. II . Wrakke koeien . Zieke koeien .
Wrakstikken . (Klemtoon op wrak .) In de uitdr. daar is

rub

'reker--Zuur .

lice! wat can to wrahstihken, char is heel wat werk aan
Wreker. Van personen. In de zegsw . h is seen wreker~
laij doet niet meer dan een gewoon man .
Wrikbillen . (Uitspr . vrikbilla met hoofdtoon op vriL .) Niet
stil zi tten .
Wuiterig. Vroolijk opgewekt . Syn . nwteris.
Wukelen . (Uitspr. wukala .) Min of meer gebrekkig loopen .
2.
Zaad . In de u itdr . er de zaad in eten, zooveel eten van
jets, dat de spijs tegenstaat .
Zad . Rijkelijk, volop . . Ook wel zaddej•.
Zaggelen . (Uitspr, zag ala .) Langzaam loopen .
Zak . In de uitdr . den zak kr(j en met de banden er 14/, van
dienstboden, buiten betrekking raken . Syn . vet raken .
Zangeren . `t Steken in een zwerend lichaamsdeel . Syn .
tokkeren, deinen .
Zangerig . I . Van spijzen : licht aangebrand . II . Een
moe gevoel in de beenen hebben .
Zee. In de uitdr. `t Water kookt als een zee . `t Water kookt
hard .
Z.een. Zenuw in `t vleesch .
Zeet . In de uitdr . we raahten zeet, we kwamen to zitten .
Zein . Zeis .
Zeikel . (Uitspr . zel/al.) Sikkel . Syn . snrh.
Zeker. In de zegsw . zeker praten, langzaam, temerig praten .
Zelsch . In de zegsw . I, h4/is zelsch, hij houdt van gezelschap .
II . `t Is wat zels ! `t is niet veel bijzonders .
Zetter . Houten vorm, waarin de kaas komt, als ze moet
worden gezouten .
Zijdan . (Uitspr . zaidan . Klemtoon op an .) Naast .
Zijgcn . Tochten .
Zijnaald . (Uitspr . zaineelt.l Plaatje van goud of zilver, dat
bij de Noordhollandsche kap ter zijde van `t hoofd wordt
;estoken .
Zit . Zetel, stoel .
Zoeten . In de uitdr. jets niet nit den zoeten kunnen, door
de groote hoeveelheid jets niet op kunnen eten .
Zot. (Uitspr . zOt.) Als bij een vrouw de onderste rokken
!anger zijn dan de bovenste .
Zuinig. In de uitdr. zrinig z7n, op sterven liggen .
Zuiver. Waarlijk .
Zuk . I . Zulk . II . In de uitdr. auk of z n, icts dergelijks .
Zukken . Zuigen .
Zuur, In de uitdr, zuur zUn, in slechten toe$tand zijn .
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Zuurwelenzulpen . (Uitspr . ziwrwaairnzuipa . Hoofdtoon op
zui. Meelkost in zure wei gekookt .
Zwaad . In de uitdr . zwaad grnvz, naar bed gaan . Syn .
sc/zil'es gaan,
Zwad . Hoeveelheid gras, die 'n maaier in een slag met tie
zeis kan afmaaien . Ook tie heele opbrengst van t hooiland .
Zwan . Zwaan . De hoofdherberg in de Heer Hugowaard
heeft tot wapen een zwaan, maar heet in den volksmond
steeds de Zwan .
Zwart. In tie nitdr . lljj is zwart ill den be/c, leis vraagt to
veel voor zijn waar .
Zwavel . Zwaluw .
Zwemmen . (Uitspr. swumm .) Met vuile voeten jets morsig
makers . Syn . . bozzen, slobbers, /cnetereiz .
Zweepliard . (Ujtspr, swuupliart .) Gezegd van iemand, die
nergens zich orn bekommert .
ZweI . Zveer .
Zwichten . Zeil minderen bij een moles .
Zwikzwak. In tie zegsw . b(j de zu'ilczwalc, bij tie vleet .

